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Książka, którą trzymają Państwo w ręku, ma już swoją historię:

Urodziłem się w Krakowie, ale zawsze coś mnie ciągnęło do Pcimia – miejscowości moich
Rodziców. Kiedy w 1997 roku przeprowadziłem się tu na stałe, a w rok później nawiązałem współ-
pracę z redakcją lokalnego miesięcznika „W dolinie Raby”, rozpocząłem zbieranie wszelkich materia-
łów dotyczących tej miejscowości. Równocześnie pisałem pracę magisterską o przemianach środowi-
ska przyrodniczego Pcimia, dzięki czemu poznałem dalszą literaturę dotyczącą tej okolicy. Pod wpły-
wem lektury trzech tomów monografii powiatu myślenickiego, zrodził się pomysł – osobna mono-
grafia Pcimia. Czemu nie? Przecież widziałem już książki o miejscowościach zupełnie nieznanych.

Koncepcję wydania książki o Pcimiu i gminie przedstawiłem na zebraniu Stowarzyszenia
Rozwoju Kultury, Sportu i Informacji Lokalnej „Nedan”, wydawcy „W dolinie Raby”, gdzie została
entuzjastycznie przyjęta przez ówczesny Zarząd. Na początku 1999 r. rozpocząłem więc zbieranie
pod tym kątem materiałów o całej gminie. Pierwszym owocem tej pracy była broszurka o przebie-
gu kampanii wrześniowej na naszym terenie, wydana wraz z ostatnim numerem ww. gazety jako
dodatek specjalny. Niestety, nastały wtedy dla Stowarzyszenia chude lata i pomysł wydania książ-
ki w roku jubileuszu 650. rocznicy lokacji Pcimia trzeba było odłożyć na czas nieokreślony.

W 2000 r. podjąłem pracę w Urzędzie Gminy na stanowisku ds. promocji. Wkrótce też
podzieliłem się z wójtem Andrzejem Padlikowskim planem wydania monografii z okazji obcho-
dów 650-lecia Pcimia. Wyraził on zgodę na sfinansowanie druku przez gminę. Ale jak to bywa, na
przeszkodzie stanęły względy formalne. Okazało się, że najlepiej byłoby książkę wydać poprzez
jakieś stowarzyszenie. Zdecydowano się na Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Pcimiu, kierowanego kolejno przez Panów Mariana Roga, a następnie Andrzeja Ulmańca.
Wolą moją było, aby cały dochód ze sprzedaży książki przeznaczony został na budowę gim-
nazjum.

Praca nad książka była długa i żmudna. Pierwsze fragmenty prawie gotowego działu
historycznego cytował już Marszałek Sejmiku Wojewódzkiego Marek Nawara w swoim wystąpie-
niu podczas uroczystości jubileuszowych w dniu 2 czerwca 2001 r., lecz termin wydania całości
odwlekał się kilka razy. Książkę tę pisałem jako osoba prywatna, w ramach własnego, bardzo
ograniczonego różnymi obowiązkami wolnego czasu, a nie jako pracownik gminy, ani tym bar-
dziej na jej zlecenie.

U naszych sąsiadów wydane w tym czasie zostały monografie gminy Wiśniowa, gminy
Tokarnia,  parafii Skomielna Czarna. Wszystkie te pozycje, podobnie jak publikowane wcześniej
monografie powiatu myślenckiego, Sułkowic i Dobczyc, wnoszą bardzo wiele do poznania i upo-
wszechnienia naszego kulturowego dziedzictwa, a pisane były przez pasjonatów – miłośników
swoich małych ojczyzn.

Po przekazaniu przez Gminę dotacji celowej na rzecz Stowarzyszenia prace mogły ruszyć
pełną parą. W 2002 r. zostałem przez Urząd Gminy oddelegowany do nadzorowania składu i druku,
co znacznie przyśpieszyło prace. I oto dziś, po spełnieniu wymogów ustawy o prawie autorskim,
oddajemy Państwu gotową książkę.

Książka składa się z dwóch zasadniczych części: geograficznej i historycznej. Jestem z wy-
kształcenia geografem, ale o geografii gminy Pcim pisało mi się trudniej. Język  tej części jest może
nazbyt naukowy, miejscami niezrozumiały. Starałem się to nadrobić w przypisach, a wszelkie
niedociągnięcia niech Czytelnik wybaczy. Dział historyczny nie odbiega raczej stylem od tego, do
któego przyzwyczaiłem Czytelników moich artykułów w prasie lokalnej. Starałem się zawrzeć wszyst-
kie najważniejsze wydarzenia, maksymalnie dużo ciekawostek, przy jednoczesnym racjonalnym
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ograniczaniu liczby szczegółów, zwłaszcza dotyczących wydarzeń II wojny światowej, którymi się
szczególnie interesuję.

Sięgając do źródeł, przekonałem się, że część używanych dzisiaj nazw geograficznych,
to efekt zniekształcenia właściwych w okresie zaborów.  Tak stało się w przypadku Kotunia i Ką-
czanki (która płynie przez przysiółek Kąt  i stąd czerpie swoje miano). które dziś powszechnie
nazywane są Kotoniem i Kaczanką. W takiej formie pojawiają się na mapach turystycznych, a także
w szkołach. Twierdzę, że należałoby wrócić do nazw starych, tradycyjnych, bo to one są prawidłowe.

Historia kończy się na roku 1945. O czasach najnowszych zwykle pisze się najtrudniej
i z najgorszym efektem. Zbyt często można naruszyć czyjąś prywatność, boleśnie ingerować
w ludzkie życie (już przy zbieraniu informacji o ostatniej wojnie w Stróży napotykałem na poważ-
ne trudności). Prawdopodobnie z tego powodu jest tak mało opracowań, nawet szczegóło-
wych, dotyczących powojennej historii: potrzeba czasu i perspektywy. Być może dzieje powojenne,
jak i część etnograficzna, zostaną dodane w kolejnym wydaniu monografii.

Będę niezmiernie wdzięczny wszystkim Osobom, które skierują do mnie swoje uwagi do-
tyczące niniejszej książki, przekażą własne wspomnienia (spisane bądź w formie ustnej) – dyskre-
cja gwarantowana. Kontakt ze mną najlepiej nawiązać poprzez Urząd Gminy w Pcimiu. Przy po-
przednich tego rodzaju apelach odzew był prawie żaden. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej,
w przeciwnym razie, za życia najbliższego pokolenia, zapomniane zostaną nasze legendy, nasza
tradycja, nasza piękna i tragiczna zarazem historia.

Monografia całej gminy ukazała się, ale nie jest to jedyna książka, jaka dotyczy naszego
terenu. W ciągu ostatnich 20 lat wydana została historia kościoła i parafii w Pcimiu, autor-
stwa byłego proboszcza, śp. ks. Józefa Kusia i Jego brata, ks. Jana. Niedawno, bo w ubiegłym roku
opublikowany został zbiór opowiadań śp. Michała Raka, gawędziarza z Trzebuni. Czwarty tomik
wierszy wydał Piotr Oprzędek, utalentowany poeta ze Stróży. Autorem tomiku wierszy pisanych
gwarą góralską jest ks. Marcin Godawa, rodak pcimski. Na swoją kolej czekają maszynopisy pięk-
nych wspomnień Antoniego Kiełbusa (rodem z Trzebuni) i śp. Władysława Żądło ze Stróży. Być
może w szafach czy na strychach można jeszcze odnaleźć czyjeś wspomnienia. Biblioteka Publicz-
na w Pcimiu pieczołowicie gromadzi każdy taki skarb.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Osobom, które w znaczący sposób przyczyniły
się do powstania tej książki. Panu Wójtowi Andrzejowi Padlikowskiemu oraz Panom Prezesom
Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pcimiu, Marianowi Rogowi i An-
drzejowi Ulmańcowi dziękuję za otwartość na ideę wydania monografii, a także za cierpliwe ocze-
kiwanie na jej ukazanie się.

Przede wszystkim dziękuję jednak ks. Adamowi Trzasce za długie godziny spędzone wspólnie
na szperaniu w Archiwum Parafii św. Mikołaja w Pcimiu i Michałowi Baranowi, który jako specja-
lista w dziedzinie zoologii zgodził się napisać rozdział o faunie.

Dziękuję też recenzentowi, panu dr Tomaszowi Skalskiemu, panu Antoniemu Kiełbusowi,
którego wspaniałe opracowania dostarczyły mi wielu cennych informacji dotyczących historii Trze-
buni, jak i Krzysztofowi Ostafinowi, który również pomagał mi w zdobywaniu wiadomości o tej
wsi. Specjalne podziękowania należą się pani Annie Witalis-Zdrzenickiej, która włożyła wiele pracy
w to, że książka wygląda zgrabnie i estetycznie. W trakcie zbierania materiałów pomagał mi szereg
innych osób, dla których podziękowania umieściłem w przypisach.

Piotr Sadowski

Pcim, 2002 rok

Drogi Czytelniku! Wydanie niniejszej monografii ma charakter okolicznościowy.
Kończy cykl wydawnictw związanych z obchodami 650-lecia Pcimia. Autor ninieszego
dzieła był ich pomysłodawcą i koordynatorem. Główne uroczystości miały miejsce
w dniach 2 – 3 czerwca 2001 r. Towarzyszyło im kilka pomniejszych imprez, odbywają-
cych się w ciągu całego roku. „Monografia” uświetnia Jubileusz, jest namacalnym świa-
dectwem dla potomnych. Bardzo zależało nam na jakości opracowania, stąd pewne
opóźnienie w wydaniu.

Innym dziełem, tworzonym z myślą o następnych pokoleniach, jest budynek
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu, którego budowę rozpoczęto w jubileuszowym
2001 roku. Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Budowy Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu
poświęcono tablicę pamiątkową uwieczniającą ten fakt.

Lokacji Pcimia w 1351 r. dokonał wszakże król Kazimierz Wielki, ten sam, który
13 lat później założył Akademię Krakowską – dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. Pragnie-
my, aby nasza pcimska Alma Mater stała się dla naszej gminy tym, czym dla Krakowa
i Polski jest Kazimierzowska Akademia.

Czytelniku! Kupując niniejszą „Monografię”, wspomagasz budowę naszej „Alma
Mater Pcimensis”.

Życzymy przyjemnej lektury.

Andrzej Padlikowski

Wójt Gminy Pcim

Od wydawców

Andrzej Ulmaniec

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Budowy Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu
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część I

Geografia

asimirus rex Poloniae cuidam Nedano silvam ad fluvios Raba et Sucha sitam confert, ut
villam ibidem iure Teutonico Madeburgensi locet, cui villae nomen Niedanowa Wola impo-
nit. In nomine Domini Amen. Quod magnifica regum fieri decrevit auctoritas, ratum atque
stabile debet apud posteros permanere. Igitur nos Casimirus Dei gratia rex Poloniae, nec
con terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Cuiaviae, Pomeraniae, Rus-
siaeque dominus et her es, Ad universorum tam pr esentium quam futu-

rorum noticam volumus deveniri, Quod cupientes regnum nostrum per extirpacionem nemorum maiori-
bus pr ofectibus r eformare, cum ex desertis locis utilitatem non modicam consequi possumus et habe-
re, Extunc discreto viro Nadanoni villam damus in silva nostra circa fluvium Raba et Sucha et ex utraque
parte fluvii ipsius incipiendo Acber infra usque Viricipu¿ek, quae villa habebit infra limites centrum man-
sos, locandi ibidem iure theutonico, quod magdeburgense dicitur, plenam et omnimodam concedimus
facultatem. Quae villa Nedanowa Wolia debet vocari. In qua villa damus predicto Niedanoni et suis
legitimis liberis perpetuo scultietam cum potestate habendi, tenendi, possidendi, vendendi, donandi, com-
mutandi pro sua suorumque successorum legitimorum voluntate libera quomdolibet convertendi, prout sibi
et sucessoribus suis melius et utilius videbitur expedire. Ratione vero locacions predicto Nedanoni sculte-
to suisque heredibus hos redditus infrasciptos damus et assignamus perpetuo: octo mansos liberos, sex
hortos liberos, tabernam vel tabernas, molendinum seu molendina, piscinam vel piscinas, quantas infra
limites eiusdem hereditatis facere poterint, macellas carnium, cameras pannorum, panum et sutorum,
quot plures ibi fieri possunt, sextum denarium censuum, tercium de qualibet re iudicata. Quae omnia
suprascripta idem Nedan cum suis heredibus libere et pacifice possidebunt. Pratum liberum, quod dicitur
Luben, Item pro Ecclesia duos mansos liberos ibidem erigenda, Item pro pellendo grege, quod vulga-
riter dicitur Skotnicza duos mansos. Et nihil omnius adiungimus sculteto predicto piscari libere et venari
infra limites hereditatis predicatae. Insuper addidimus eidem sculteto, quod quando quascunque utilita-
tes ab incolis villae predictae et de montibus, silvis habere nos contigerit volumus, ut scultetus predictus
et sui successores tertiam partem habebunt. Removemusque predicta villa omnia iura Polonicalia, modos
et consvetudines universas, quae ipsum ius theutonicum perturbare consveverunt. Insuper liberamus per -
petuo scultetum et omnes incolas hereditatis predictae cuiuscumque status, conditionis existant, ab omni-
bus iudiciis, iuribus, iurisdictionibus omnium palatinorum, castellanorum, iudicum, subiudicum, of ficialium
et ministerialium ipsorum, ita quod coram ipsis vel eorum aliquo pro causis tam magnis quam parvis, puta
sanguinis, homicidii, incendii, membrorum mutilationibus et aliis quibuscunque citati minime respondere
aut aliquas penas solvere tenebuntur, sed tantum incolae coram suo sculteto respondeant, scultetus vero
coram nobis, non aliis, aut coram nostro iudice in castro nostro cracoviensi, dum tamen per literam
nostram sigillo nostro munitam evocatus fuerit, tunc de se querulantibus iure teutonico magdeburgensi
tenebitur respondere. In causis autem criminalibus superius expressis sculteto hereditatis predictae
iudicandi, sententiandi, condemnandi et puniendi, prout ipsum ius theutonicum magdeburgense in omnibus
suis clausulis postulat, plenam et omnimodam concedimus facultatem. Praterae ut dicta villa Niedanowa
Wola vulgariter nuncupata, eo citius valeat collocari, extunc omnibus et singulis incolis ibidem locandis
ab omnibus nostris solutionibus, colectis, contributionibus, exactionibus et subvecturis, conductionibus, la-
boribus castrorum nostrorum, angariis et preangariis nostris quocunque nomine censeantur, infra viginti
annos a data presentium immediate subsequentes plenam et omnimodam concedimus libertatem. Qua
libertate elapsa tunc cmethones villae predictae quilibet eorum quolibet anno profesto sancti Martini con-
fessoris persolvere per octo scotes grossorum de quolibet manso nobis et nostris successoribus dare(s)
tenebuntur. Ceterum pro nobis excipimus tria magna iudicia, quae ter in anno fieri consveverant, ad quae
nuntium nostrum deputabimus illuc praesidere, in quibus tria prandia, videlicet scultetus unum, cmethones
vero duo predicto nostro nuntio aut fertonem unum singulis annis solvere sint adstricti. Insuperpredictus
scultetus et sui posteri ad expeditionem generalem in equo valente cum balista et in casside nobis et nostris
succesoribus perpetuis temporibus servire tenebuntur. In cuius rei testimonium sigillum nostrum duximus
appendendum. Actum Cracoviae in festo Pentecostes, anno Domini millesimo trecentissimo quinquagesi-
mo primo. Presentibus: Johanne palatino sandomiriensi, Eustachio lublinensi, Henrico vislicensi, Johan-
ne vojnicensi castellanis, Dobeslao succamerario sandomiriensi et Nicolao subdapifer o cracoviensi
et aliis multis fide dignis.
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mina Pcim jest położona w powiecie myślenickim
województwa małopolskiego. Jej powierzchnia
wynosi 8905 ha. Obszar ten zamieszkuje dziś
ponad 10.200 osób. W skład gminy wchodzą
trzy duże miejscowości: Pcim, Stróża i Trzebunia.
Posiada ona typowy, rolniczy krajobraz niższych
partii Beskidów.

Długość granic gminy wynosi 56,1 km. Graniczy ona z miastem Myśleni-
ce oraz gminami: Myślenice, Wiśniowa, Mszana Dolna, Lubień, Tokarnia, Bu-
dzów i Sułkowice (tab.1).

Pod względem komunikacyjnym gmina jest dogodnie usytuowana względem
ośrodków regionalnych i lokalnych, przy trasie międzynarodowej E77, zwanej popular-
nie zakopianką. Miasto wojewódzkie – Kraków – znajduje się w odległości 46 km
od Pcimia i 39 km od Stróży, Myślenice – odpowiednio o 12,5 km. Natomiast Trzebunia,
położona przy lokalnej drodze Stróża – Budzów, znajduje się w odległości 7 km
od centrum Stróży. Ponadto w Pcimiu odgałęzia się od zakopianki ważna droga lokalna
przez Tokarnię do Jordanowa. Pomniejsze znaczenie mają inne drogi na terenie
gminy, z których najważniejszą jest droga biegnąca od centrum Stróży, równolegle
do zakopianki prawym brzegiem Raby, a następnie doliną Suszanki do przysiółka
Pcim-Działy (przez Suchą).

W zasięgu godziny jazdy samochodem z Pcimia znajdują się ośrodki turystycz-
ne rangi międzynarodowej oraz miejscowości, których zabytki wpisano na listę Świa-
towego Dziedzictwa Kultury UNESCO: Kraków, Wieliczka (39 km), Kalwaria Ze-
brzydowska (35 km) i Zakopane (64 km). Przejście graniczne z Republiką Słowacką
w Chyżnem (na trasie E77) znajduje się w odległości 54 km od centrum Pcimia.
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Użytkowanie ziemi w poszczególnych miejscowościach gminy podano w tabeli 2.

Gmina cechuje się dużą lesistością, sięgającą 51,7%. Należy jednak pamiętać, że
w okresie maksymalnego wylesienia (XIX/XX w.), porastały one zaledwie 30% obszaru.
Udział powierzchni leśnych we wszystkich trzech miejscowościach gminy jest zbliżony.

Wśród użytków rolnych największy udział mają grunty orne. Najwyższy ich
odsetek jest w Trzebuni (36,9%). Najwięcej obszarów łąkowych jest w Stróży (3,7%),
a pastwisk – w Pcimiu (8,3%).

Zbliżony we wszystkich trzech miejscowościach jest powierzchniowy
udział użytków technicznych i zabudowy. Najmniej terenów niezagospodaro-
wanych jest w Trzebuni, gdzie stanowią one 0,03% obszaru miejscowości.

Pcim jest siedzibą władz administracyjnych i samorządowych gminy.
Miesjcowość dzieli się na trzy sołectwa: Pcim-Centrum, Pcim-Krzywica i Pcim-
Sucha. Pod względem geograficznym, większa część miejscowości położona jest
w dolinie Raby i jej dopływów: Suszanki, Krzywiczanki i Kączanki, w Beskidzie
Średnim, a jedynie niewielki jej fragment znajduje się w Beskidzie Wyspowym.

Powierzchnia Pcimia wynosi 4.078 ha. Pod tym względem jest to naj-
większa miejscowość w okolicy, o 1/3 większa niż miasto Myślenice czy sąsied-
nie duże wioski – Stróża, Lubień czy Kasinka Mała. W promieniu 30 km nie ma
większej powierzchniowo miejscowości (większe są np. położone 30 km w linii
prostej na zachód: Zubrzyca Górna i Zawoja, zaś na wschód – Słopnice).

Pod względem liczby ludności Pcim, z 4.953 mieszkańcami (stan na
31 XII 2002 r.), jest czwartą miejscowością powiatu po miastach: Myślenice (18.200),
Sułkowice (6.000) i Dobczyce (5.800). W sąsiednich powiatach, w odległości
12 km znajduje się Mszana Dolna (6.800), a 16 km – Rabka (13.700). Spośród
leżących w promieniu 30 km wiosek większe są jedynie wspomniane już Zawoja (8.500)
i Słopnice (5.500). Najludniejsza, oprócz Myślenic, spośród sąsiadujących z Pcimiem
miejscowości – Lubień – ma tylko 75% tej liczby mieszkańców, co Pcim.

Długość granic Pcimia wynosi 29,3 km. Graniczy z nim 8 miejscowości: Stró-
ża (na odcinku 6,6 km), Poręba (3,2 km), Lipnik (1,3 km), Węglówka (3,5 km),
Kasinka Mała (2,2 km), Lubień (4,9 km), Krzczonów (6,2 km) i Zawadka (1,4 km).

Rozciągłość Pcimia ze wschodu na zachód wynosi 9,7 km, a z północy na połu-
dnie – 6,6 km. Skrajne punkty miejscowości to: na północy grzbiet Działka

Tab. 2. Struktura użytkowania ziemi w gminie Pcim
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(49°47`15"N), na południu zakole Świątkowego Potoku (49°23`24"N), na za-
chodzie grzbiet Pękalówka – Ostrysz (19°55`08"E), na wschodzie rejon Trzech
Kopców (Łysina, 20°03`14"E). Jako centralny punkt miejscowości można przy-
jąć kościół parafialny. Leży on na 19°58`12" długości geograficznej wschodniej
(E) i 49°45`10" szerokości geograficznej północnej (N).

Najniżej położonym punktem Pcimia jest koryto Raby przy granicy ze Stróżą
(313 m n.p.m.), zaś najwyżej położonym – szczyt Łysiny (891 m n.p.m.). Najniżej
usytuowane osiedla (Sragi i Rejesty na Łuczanach) leżą na wysokości ok. 320 m
n.p.m., najwyżej położone (Kudłacze) – ok. 680 m n.p.m. Jeszcze wyżej znajduje
się schronisko PTTK Kudłacze – 730 m n.p.m.

Druga co do wielkości miejscowość gminy, Stróża, liczy 2.439 ha i 2.937
mieszkańców (31 XII 2002 r.). Dzieli się na dwa sołectwa: Stróża Górna i Stróża
Dolna. Wieś ta zajmuje przełomowy odcinek doliny Raby oraz dolinę Ziębówki
i dolny odcinek doliny Trzebunki.

Długość granic Stróży wynosi 25,3 km, z czego najdłuższy odcinek przypada
na Myślenice - 8,6 km. Pozostałe graniczące ze Stróżą miejscowości to: Poręba (1,2
km), Pcim (6,6 km), Zawadka (1,4 km), Trzebunia (4,5 km) i Bysina (3,0 km, tab. 1).

Rozciągłość Stróży w linii wschód – zachód wynosi 8,2 km, zaś w linii północ
– południe 4,7 km. Najdalej na północ wysuniętym punktem jest dolina potoku
Miłogoszcz (49°48`49"N), na południe – Diabelski Kamień na Kotuniu
(49°46`10"N), na wschód – szczyt Działka (20°00`01"E), na zachód – zakole
potoku Orawinowego (19°51`58"E).

Jeżeli brać pod uwagę wysokości bezwzględne, Stróża znajduje się pomię-
dzy 293 m n.p.m. (dolina Raby w Miłogoszczy) a 830 m n.p.m. (na północ od
szczytu Pękalówki). Jednocześnie najwyższym wzniesieniem, którego szczyt znaj-
duje się w granicach miejscowości jest Chełm (648 m n.p.m.). Najwyżej położo-
nym osiedlem jest Mirkowo pod Chełmem (560 m n.p.m.), z kolei najniżej miesz-
ka ludność przysiółka Miłogoszcz (296 m n.p.m.).

Najmniejszą miejscowością gminy jest Trzebunia, zajmująca malowniczą doli-
nę Trzebunki – lewego dopływu Raby. Na obszarze 2.388 ha mieszka tu 2.321 osób
(31 XII 2002 r.). W ramach gminy, Trzebunia stanowi odrębne sołectwo o tej samej
nazwie. Graniczy ona z ośmioma wioskami: Stróżą (długość granicy 4,5 km), Zawadką
(3,1 km), Więciórką (5,6 km), Bieńkówką (2,7 km), Harbutowicami (3,0 km), Jasienicą
(3,6 km) i Bysiną (1,2 km). Łącznie obwód miejscowości wynosi więc 23,7 km.

Rozciągłość pomiędzy skrajnymi punktami północnym i południowym wy-
nosi w przypadku Trzebuni 5 km, a między wschodnim i zachodnim – 7,2 km.
Najdalej na zachód wysunięty punkt miejscowości leży na północnych stokach
Babicy (19°47`58"E), na wschód – na północny wschód od szczytu Kotunia
(19°54`01"E). Północnym skrajnym punktem miejscowości jest zakole potoku bez
nazwy, płynącego spod Góry Ostafinowej (49°48`37"N), zaś południowym – do-
lina płynącego z Polany potoku Parszywka (49°45`53"N).

Najniżej położony punkt w obrębie miejscowości leży w dolinie Trzebunki,
przy granicy ze Stróżą (345 m n.p.m.), a najwyżej położony - na północnych sto-
kach Kotunia (820 m n.p.m.). Najwyższym wierzchołkiem w granicach administra-
cyjnych miejscowości jest Babica (728 m n.p.m.). Najniżej i najwyżej położone
osiedla, to odpowiednio: Dziobkowo (350 m n.p.m.) i Paryłówka (515 m n.p.m.).M
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Budowa geologiczna

eren gminy Pcim budują skały osadowe, które
powstały w morzu w okresie od górnej kredy do
oligocenu. Są to naprzemianległe warstwy
piaskowców i łupków z wkładkami zlepieńców
i margli, tworzące tzw. flisz karpacki. Należą one
do serii magurskiej, budującej płaszczowinę o tej
samej nazwie.

Występują tu skały charakterystyczne dla strefy brzeżnej jednostki magurskiej.
Ich skomplikowany, fałdowy układ odzwierciedla geologiczną historię regiony.

Stratygrafia

Zróżnicowanie sekwencji osadów w poszczególnych okresach geologicznych
daje podstawy do wyróżnienia w obrębie serii magurskiej mniejszych jednostek,
zwanych warstwami.

Na interesującym nas obszarze są to (od najstarszych do najmłodszych):
warstwy ropanieckie, łupki pstre, piaskowce ciężkowickie, piaskowce pasierbieckie
dolne, warstwy hieroglifowe, piaskowce pasierbieckie górne, warstwy podmagur-
skie, warstwy magurskie i warstwy nadmagurskie (mapa 3)1.

Warstwy ropanieckie czyli inoceramowe (senon - paleocen)2 mają miąższość
ok. 200 m. Są to średnioławicowe (do 1 m grubości), drobnoziarniste piaskowce, zale-
gające na przemian z łupkami o grubości ławic3 do 0,5 m. W górnych partiach warstw
ropanieckich występują cienkie ławice piaskowców gruboziarnistych, poprzedzielane
kilkumetrowej grubości ławicami łupków. Piaskowce tych warstw zawierają węglan
wapnia (wytrącenia w postaci tzw. strzałek), kwarc, muskowit, nieco glaukonitu i bioty-
tu, niekiedy także są zabarwione na żółtawo syderytem (FeCO3). Ich barwa na świe-
żym przełamie jest popielata lub szarozielona, po zwietrzeniu pokrywają się rdzawą
skorupą. Spoiwo jest krzemionkowo-wapniste. Łupki są barwy stalowopopielatej lub
szarozielonej, są one przeważnie dość twarde, grubo łupiące się. Są to łupki ilaste,
jedynie w stropie warstw występować mogą łupki margliste lub margle4.

Warstwy ropanieckie cechują się małą odpornością, toteż stoki na nich zało-
żone mają niewielkie nachylenia. Wypreparowane w nich górne i centralne partie
doliny Trzebunki, występują również na terenie Stróży u podnóży Kotunia i na
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stokach Chełmu, gdzie tworzą wyraźne spłaszczenia. Odsłonięcia warstw ropaniec-
kich znajdują się w potokach oraz w kilku nieczynnych kamieniołomach na terenie
Trzebuni i Stróży.

Pstre łupki (dolny eocen) mają miąższość 80 – 120 m. Są to miękkie łupki
ilaste barwy czerwonej i zielonej, tworzące ławice grubości do 0,5 m. Poprzetyka-
ne są wkładkami drobnoziarnistych piaskowców zawierających ziarna glaukonitu,
o spoiwie krzemionkowym.

Są to warstwy o bardzo małej odporności. Tworzą na stokach spłaszczenia,
często podmokłe (łupki są skałami nasiąkliwymi, ale nieprzepuszczalnymi). Ich
obecność w podłożu zdradza zwietrzelina o charakterystycznym, czerwonawym
zabarwieniu. Odsłaniają się w dolinach kilku potoków, a najładniejsze ich odsło-
nięcie na terenie gminy znajduje się nad Trzebunką naprzeciw kościoła w Trzebuni.

Warstwy piaskowców ciężkowickich (dolny eocen) obejmują kompleks
gruboławicowych piaskowców i łupków miąższości 150 - 200 m. Piaskowce są gru-
boziarniste, niekiedy przechodzą w zlepieńce. Zawierają białe skalenie, duże ziar-
na kwarcu i okruchy zielonkawych łupków chlorytowych oraz  bardzo mało wap-
nia. Na świeżym przełamie mają barwę stalowoszarą, po zwietrzeniu są żółtawe.
Łupki ilaste mają barwę ciemnoszarą, brunatną, niekiedy są to łupki pstre (czerwo-
nawe). Od spągu piaskowce ciężkowickie zalegają w ławicach grubości do 1 m,
poprzetykanych wkładkami łupków. Przesuwając się w górę, rośnie miąższość ła-
wic (piaskowców do 3,5 m, łupków do 1 m).

Ze względu na swe właściwości (twardość) piaskowce ciężkowickie były
od wieków wykorzystywane jako budulec. Zbudowano z nich m.in. podmurówkę
kościoła w Stróży. Być może zwietrzelina tych skał, zawierająca kwarc (SiO2) i wy-
glądem przypominająca piasek, była używana jako surowiec w produkcji szkła
w Trzebuni w XV – XVII w. Odsłonięcia piaskowców ciężkowickich znajdują się na Piasko-
wej Górze, w kilku starych, niewielkich kamieniołomach w Stróży (np. na Chacia-
bówce) oraz w dolinach Trzebunki, Ziębówki i Wątorowego Potoku.

Wyżej zalegającym ogniwem są warstwy piaskowców pasierbieckich dol-
nych (dolny i środkowy eocen). Są to gruboławicowe piaskowce i zlepieńce oraz
łupki, osiągające miąższość 100 - 250 m. Piaskowce te są gruboziarniste, zawierają
duże ziarna mlecznego lub brudnobiałego kwarcu z dodatkiem okruchów łupków,
granitów, gnejsów i wapieni. Ich spoiwo jest wapniste, a barwa jasnoszara. Wystę-
pują one w ławicach grubości 0,5 - 2 m, wyjątkowo do 3 m. Towarzyszą im mięk-
kie łupki ilaste lub margliste, barwy zielonej, występujące w postaci ławic grubości
do 0,5 m oraz cienkich wkładek. Niekiedy wśród tych warstw spotykane są soczew-
ki zlepieńców.

Piaskowce pasierbieckie dolne występują u północnych podnóży Kotunia
od Złotego Potoku po Stróżę, gdzie tworzą liczne wychodnie na drogach stoko-
wych. Zbudowana z nich jest kilkunastometrowej wysokości ściana niszy osuwisko-
wej na Jopkowie w Stróży.

Wyższą pozycję stratygraficzną zajmują piaskowce pasierbieckie górne.
Od warstw piaskowców pasierbieckich dolnych różnią się tylko nieznacznie. Obok
gruboziarnistych piaskowców i zlepieńców (ławice grubości 0,5 – 2 m) występują
tu szare i szarozielone margle i łupki z wtrąceniami piaskowców zawierających

Ryc. 1. Przykładowe przekroje geologiczne przez gminę Pcim
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hieroglify, tj. ślady falowania, toczenia lub wleczenia po dnie morza kamyków,
patyczków itp., jak również ślady pełzania i żerowania organizmów morskich. Wiek
tych warstw określono na środkowy eocen. Na terenie gminy Pcim występują one
jedynie w dolinie Ziębówki i na południowych stokach Chełmu w Stróży, gdzie
jednak nie tworzą większych odsłonięć. Miąższość tych warstw wynosi ok. 100 m.

Warstwy hieroglifowe są wieku środkowo- i górnoeoceńskiego. Miąższość
ich waha się od 80 do ok. 250 m. Reprezentują je ilaste łupki barwy zielonej,
zawierające ławice piaskowców grubości do 1 m. Udział piaskowców w tym ogni-
wie wynosi na naszym obszarze 25 – 30%. Są one drobnoziarniste, wapniste,
barwy niebieskiej i brudnozielonej, zawierają glaukonit, muskowit (mikę) i szczątki
roślinne. Większość ławic charakteryzuje się warstwowaniem przekątnym i lamina-
cją. Wskutek spękań ciosowych rozpadają się one na charakterystyczne kostki i pryz-
maty. W spągowej części ławic piaskowców znaleźć można hieroglify. Łupki są bar-
dzo drobnej frakcji (mułowcowe), szarozielone, grubo łupiące się. Wśród nich nie-
kiedy spotkać można wapniste mułowce zawierające muskowit i szare margle.

Warstwy te odsłaniają się w górnej części Trzebuni (po Złoty Potok), gdzie
na zboczu doliny źródłowego cieku Trzebunki odsłania się najładniejszy ich profil.
Występują także w górnej części doliny Ziębówki w Stróży, na południowych sto-
kach Bani w Pcimiu (nie tworząc większych odsłonięć) oraz w korycie potoku nie-
daleko os. Spórny i w Świątkowym Potoku w Pcimiu.

Nad nimi zalegają warstwy podmagurskie, zwane też łupkami z Zembrzyc,
wieku górnoeoceńskiego. Rozpoczynają się grubą (ok. 2,5 m) ławicą piaskowców gru-
boziarnistych, miejscami zlepieńcowatych. Wyżej zalegają kompleksy zielonkawych,
szarych, popielatych lub czarnych łupków ilasto-marglistych, niekiedy z wkładkami
margli, o miąższości ławic 1 – 4 m. Pomiędzy nimi zalegają grube na 0,2 – 1 m ławice
drobnoziarnistych, niebieskawych piaskowców, zawierających skalenie, glaukonit i okru-
chy łupków krystalicznych, o spoiwie ilastym lub ilastowapnistym. Po zwietrzeniu pia-
skowce te mają barwę rdzawobrunatną. Miąższość tych warstw jest zmienna, sięga
120 – 500 m. Na stokach piaskowce odsłaniają się sporadycznie, częściej natomiast
spotkać można ładne profile łupkowo-piaskowcowe na zboczach dolin wciosowych
(Krzywiczanka).

Głównymi skałami
grzbietotwórczymi są na tym
obszarze odporne piaskow-
ce warstw magurskich.
Warstwy te występują na te-
renie gminy w dwóch od-
mianach facjalnych: na prze-
ważającym obszarze są to
warstwy magurskie w facji
glaukonitowej, jedynie na
południe od Krzczonówki
mamy do czynienia z facją
muskowitową. Skały te są
wieku górnoeoceńskiego,
ich miąższość szacuje się od

kilkuset do ok. 1200 m.
Tworzą je gruboławicowe
(1 – 2,5 m) piaskowce ma-
gurskie, średnio- lub grubo-
ziarniste, niekiedy zlepieńco-
wate, barwy stalowoszarej,
zawierające kwarc, glaukonit
i biały skaleń. Niekiedy pia-
skowce te wykazują wyraź-
ną laminację (fot. 1). Spora-
dycznie zawierają hieroglify
organogeniczne (znalezione
na Łysinie) i ślady falowania
– ripplemarki. Ławice te po-
przetykane są wkładkami

zlepieńców zawierających ziarna kwarcu i łupków chlorytowych, oraz wkładkami
drobno łupiących się, ciemnobrązowych łupków ilastych.

Piaskowce magurskie tworzą liczne odsłonięcia na stokach (Diabelski Ka-
mień pod Kotuniem, Brzegi na Godawowej Górze, Wielki Kamień na Krzywickiej
Górze) oraz na zboczach i w dnie dolin wciosowych (Suszanka – fot. 2, Bodziochów
Potok, Złoty Potok), gdzie tworzą wodospady. Jako dobry surowiec na kamienie do
żaren, były one eksploatowane na terenie Trzebuni (Góra Krzystkowa), Stróży (Grusz-
czyn – kamieniołom Dziursko) oraz Pcimia (Pieronowo, Kotuń).

Warstwy nadmagurskie (tzw. łupki z Budzowa) wyróżniono jedynie w Pa-
śmie Babicy. Na terenie Trzebuni odsłaniają się na północ od roli Ostafinowej
i w rejonie Jamrozówki (fot. 3). Stanowią je łupki margliste barwy szarozielonej
i szaropopielatej, występujące w grubych ławicach (grubości do 3 m). Zawiera-
jące one wtrącenia piaskowców drobnoziarnistych w postaci ławic grubości do 1 m oraz
ok. 0,1 m grubości wkładki twardych piaskowców, z licznymi hieroglifami. Niekiedy

występują w obrębie tych
warstw wkładki rogowców.
Ich łączna miąższość wynosi
od 100 do 600 m.

Pod względem od-
porności skał, do warstw
bardzo odpornych zaliczy-
my warstwy magurskie,
średnio odpornych – war-
stwy ciężkowickie oraz pa-
sierbieckie górne i dolne.
Najmniejszą odpornością
cechują się warstwy inoce-
ramowe, pstre łupki, war-
stwy podmagurskie i nad-
magurskie.

Fot. 1. Diabelski Kamień na Kotoniu – widoczna
laminacja (drobne warstwowanie) piaskowców
magurskich. [PS]

Fot. 2. Odsłonięcie piaskowców magurskich w korycie
Wielkiej Suszanki. [PS]

Fot. 3. Odsłonięcie łupków z Budzowa w skarpie
przydrożnej koło Jamrozówki [PS]
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Tektonika

W czasie ruchów górotwórczych fazy sawskiej orogenezy alpejskiej, na prze-
łomie oligocenu i miocenu, osady fliszowe morza karpackiego zostały wydźwi-
gnięte, pchnięte na północ, nasunięte na siebie w postaci płaszczowin i sfałdowa-
ne. Obszar gminy Pcim leży całkowicie w obrębie jednostki tektonicznej płaszczo-
winy magurskiej. Można tu wyróżnić dwie podjednostki tektoniczno-facjalne: Siar
i raczańską pd., obejmującą tylko niewielki fragment południowej części Pcimia.

Z mniejszych jednostek strukturalnych na terenie gminy Pcim od północy
wyróżnić można następujące łęki (synkliny) i siodła (antykliny): łęk Budzowa –
Zagórniej, łęk Chełmu, siodło Bieńkówki – Trzebuni, siodła Stróży i Hodurkowej,
siodło Ziębówki, łęk Koskowej Góry – Kotunia – Pcimia, łęk Łysiny, siodło Więcier-
ży, siodło Węglówki, łęk Tokarni, siodło Łętowni, łęk Zembolowej (mapa 4)6.

Na całym obszarze gminy zaznacza się następująca prawidłowość: grzbiety
górskie utworzone są w obrębie synklin, a więc form pierwotnie wklęsłych, doliny
zaś rozcinają antykliny. Takie zjawisko nosi nazwę inwersji rzeźby i jest często spoty-
kane w Beskidach.

Wzdłuż doliny Raby przebiega uskok tektoniczny, zwany uskokiem Raby. Po
obu jego stronach wygląd synklin przedstawia się inaczej. Na zachód od tego usko-
ku, w północnej części gminy występuje łęk Budzowa – Zagórnej. Najwyższa
część łęku zbudowana jest z warstw nadmagurskich i magurskich. Skały zapadają
tu pod kątem 20 – 47°.

W przedłużeniu tego łęku, na wschód od uskoku Raby znajdują się łęki Uk-
lejny i Chełmu, rozdzielone wtórną antykliną. Południowe skrzydło wypełnionego
warstwami magurskimi i podmagurskimi łęku Chełmu znajduje się w Stróży. Skały
zalegają tu pod kątem upadu 25 – 50°.

Na południe od łęku Budzowa – Zagórniej i Chełmu przebiega ciąg antyklin
przeciętych uskokami. Ważnym uskokiem jest tu uskok przebiegający wzdłuż Osta-
finowego Potoku w Trzebuni i dalej przez Oboniówkę po Paryłówkę. Na zachód
od tego uskoku występuje jedno wyraźne siodło Bieńkówki – Trzebuni, na wschód
zaś staje się ono dwudzielne – wyróżnia się siodła Stróży i Hodurkowej. Na wschód
od uskoku Raby, w obrębie tej samej struktury, wyróżniamy tylko siodło Stróży.

W jądrze siodła Bieńkówki – Trzebuni odsłaniają się warstwy inoceramo-
we, nad którymi zalegają piaskowce ciężkowickie, pstre łupki i łupki warstw hiero-
glifowych, zalegające pod kątem 35 – 62°. Siodło to jest przecięte  kolejnym usko-
kiem przebiegającym od Jamrozówki przez rolę Leśniową pod Balinkę. Na wschód
od tego uskoku jądro antykliny jest przesunięte kilkaset metrów na północ.

Na wschód od uskoku biegnącego wzdłuż Ostafinowego Potoku wyróżnia
się dwa siodła rozdzielone niewielkim łękiem: będące przedłużeniem poprzednie-
go siodło Stróży i leżące ok. 1 km na południe siodło Hodurkowej. Jądra tych
siodeł budują warstwy inoceramowe, łęk między nimi – piaskowce ciężkowickie.
Jeszcze wyżej zalegają piaskowce pasierbieckie. Warstwy uległy tu częściowemu
złuskowaniu. W zachodniej części antyklin zapadają one pod kątem 20 – 72°.

Oba siodła przecina szereg poprzecznych uskoków: uskok Kotunia (od grzbietu
Nychówki po Pękalówkę),  zachodnia część uskoku Raby (wzdłuż Raby, a następnie M
ap
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przez Rogowski Potok po rejon Diabelskiego Kamienia) i uskok Mentelowej (na
linii Mentelowo – Mirochnowo). Północne skrzydło wtórnej synkliny zapada pod
kątem 35 – 65° (przeciętnie 40 – 50°), a południowe nawet stromiej (32 – 85°).

Na wschód od uskoku Raby siodło Stróży rozcięte jest przez Ziębówkę. Przecina
je uskok Górnej Stróży. Na zachód od niego w jądrze siodła odsłaniają się warstwy
inoceramowe, nad nimi zalegają piaskowce ciężkowickie. Na wschód od tego uskoku
w jądrze antykliny (przesuniętym ok. 500 m na północ) odsłaniają się piaskowce
pasierbieckie, nad którymi pojawiają się warstwy hieroglifowe.

Na południe od tej strefy antyklin (szerokości 2 do 4 km) występuje ciąg szero-
kich synklin. Na zachód od uskoku Raby są to łęki Koskowej Góry – Kotunia – Pcimia
i Tokarni, rozdzielone słabo zaznaczonym na obszarze gminy Pcim siodłem Więcierży.
Łączna szerokość tej strefy wynosi od 3 do 5 km. Utwory płaszczowiny magurskiej mają
tu miąższość 2250 m (stwierdzono w otworze wiertniczym w Trzebuni).

Łęk Koskowej Góry – Kotunia – Pcimia wypełniony jest warstwami magur-
skimi miąższości od kilkuset od 1200 metrów. Pod nimi odsłaniają się warstwy podma-
gurskie i hieroglifowe. Na linii Więcierża – Zawadka – Pcim przebiega wąskie siodło
Więcierży, w jądrze którego odsłaniają się warstwy inoceramowe. Na terenie
Pcimia w jego obrębie występują tylko warstwy magurskie i hieroglifowe, a samo
siodło rozcięte jest przez Muniaków Potok i środkowy odcinek doliny Kaczanki.

Dalej na południe występuje łęk Tokarni, którego utwory (piaskowce ma-
gurskie) budują na naszym terenie grzbiet od Ostrysza po Godawową Górę. Łęk ten
urywa się ostro na uskoku Raby. W obrębie obu wspomnianych synklin skały zapa-
dają pod niewielkimi kątami, rzędu 10 – 32°.

Tymczasem na wschód od uskoku Raby występuje rozległe (5 km szerokości)
siodło Łysiny, składające się z kilku pomniejszych siodeł i łęków, rozciętych  czę-
ściowo przez doliny dopływów Suszanki. Najwyższą ich część wypełniają warstwy
magurskie, pod nimi zalegają warstwy podmagurskie. Dzięki silnemu przefałdowa-
niu, kąty upadu są zróżnicowane i wynoszą 17 – 80°.

Od południa łęk Łysiny ograniczony jest przez siodło Węglówki, w zachod-
niej części wykorzystywane przez doliny Małej Suszanki i Suszanki. Odsłaniają się
tu warstwy hieroglifowe i podmagurskie, zalegające pod kątem 15 – 60° Północne
skrzydło siodła nasunięte jest na wtórną synklinę budującą grzbiet Bani i Wierchów
Małosuszańskich. W kierunku południowym siodło Węglówki przechodzi w łęk
Kiczory, wypełniony warstwami magurskimi. Upad skał wynosi tu 5 – 35°.

Dalej na południe, wzdłuż linii biegnącej przez osiedla Marchówka i Świąt-
ki, przebiega granica nasunięcia podjednostki raczańskiej górnej na podjednostkę
Siar. Najbardziej na północ wysuniętą strukturą w obrębie tej podjednostki jest
na tym terenie siodło Łętowni, mające swą kontynuację również na wschód od usko-
ku Raby. W jądrze obu siodeł zalegają warstwy hieroglifowe. Kąty upadu skał wa-
hają się od 9 do 41° (maksymalnie 60° na terenie Krzczonowa). Siodło to rozcina
dolina Krzczonówki. W rejonie osiedla Spórny występują piaskowce magurskie fa-
cji muskowitowej, wypełniające łęk Zembolowej8.

Dzięki wierceniom w otworze Trzebunia-2 (rola Dziobkowa) wiemy również, co
znajduje się poniżej utworów płaszczowiny magurskiej. W obrębie opisywanej jednost-
ki, do głębokości 31 m występują tu łupki pstre, na głębokości 31 do 410 m – pia-

skowce ciężkowickie, 410 do 474 m – ponownie łupki pstre. Poniżej tej głębokości
znajdują się utwory łęku Budzowa – Zagórnej, na które nasunęło się północne
skrzydło siodła Stróży: warstwy magurskie (474 – 1237 m), warstwy hieroglifowe
i pstre łupki (1237 – 1366 m), piaskowce ciężkowickie (1366 – 1530 m), pstre
łupki (1530 – 1717 m) i warstwy inoceramowe (1717 – 2245 m). Poniżej tej głębo-
kości, nawiercono czarne łupki płaszczowiny podśląskiej, na którą płaszczowina
magurska jest nasunięta.

W podścieleniu obu płaszczowin znajdują się parautochtoniczne, częścio-
wo zaburzone przez nasuwające się od południa płaszczowiny osady morza mio-
ceńskiego (baden, 2855 – 3143 m). Jeszcze niżej znajdują się mioceńskie osady
autochtoniczne (nie naruszone). Są to mułowce, iłowce i zlepieńce zalegające
na głębokości 3143 – 3356 m. Jeszcze głębiej zalegają skały kenozoicznego (wa-
pienie jurajskie, 3356 -–3479 m) i paleozoicznego podłoża do dewonu włącznie
(3479 - 3936 m)9.

Utwory czwartorzędowe
Czwartorzęd reprezentowany jest przez plejstoceńskie i holoceńskie osady

rzeczne i zastoiskowe oraz torfy. W plejstocenie (epoce lodowcowej) wystąpiło
kilka zlodowaceń, z których najważniejszymi były zlodowacenie krakowskie (wg
nowszej nomenklatury – Sanu II), środkowopolskie (Odry) i zlodowacenie bałtyc-
kie (Wisły). Okresy zlodowaceń (glacjały) dzieliły się na mniejsze jednostki, zwane
stadiałami. Okresy cieplejsze pomiędzy zlodowaceniami noszą nazwę interglacja-
łów. Po zlodowaceniu Sanu II miał miejsce interglacjał mazowiecki (wielki), a po
zlodowaceniu Odry – interglacjał eemski10.

W dolinie Raby i większych potoków występują maksymalnie trzy poziomy
teras plejstoceńskich. Osady rzeczne budujące terasę krakowską pochodzą z okresu
zlodowacenia Sanu II. Utwory z tego okresu są to żwiry średnio lub dobrze obto-
czone, o średnicy 5 – 10 cm (maks. do 20 cm), zanurzone w glinie lekkiej, zapiasz-
czonej. Miąższość tych utworów wynosi przeciętnie 3 m11.

Terasa środkowopolska jest dwudzielna i pochodzi z okresu zlodowacenia
Odry (stadiały Odry i Warty). Zbudowana jest ze żwirów średnio i dobrze obtoczo-
nych, średnicy 5 – 15 cm (maks. 30 cm), przykrytych 50 cm warstwą gleby glinia-
stej. Miąższość tych utworów wynosi ponad 1,5 m.

Utwory terasy bałtyckiej osadziły się w okresie zlodowacenia Wisły. Dwu-
stopniowość tej terasy także wiąże się z dwoma stadiałami (leszczyńskim i pomor-
skim). W dolinie Raby utwory te reprezentowane są przez słabo otoczone żwiry
o średnicy 5 – 15 cm (maks. 25 cm), przykryte 60 cm warstwą gleby gliniastej. Ich
miąższość wynosi miejscami ponad 9 m. O rozmieszczeniu poszczególnych teras
będzie mowa w następnym rozdziale (por. tab. 3).

Osady holoceńskie wyścielają całe dno doliny Raby i jej głównych dopły-
wów. Budują one terasy: zalewową i nadzalewową. Budowa terasy nadzalewo-
wej (rędzinnej) została szczegółowo zbadana w kilku odwiertach w dolinie Raby
i jest zróżnicowana w zależności od lokalnych warunków. Są to przeważnie otoczaki
średnicy 10 – 15 cm (maksymalnie 30 cm), zalegające na utworach ilastych lub
pylastych. Terasę zalewową (łęgową) budują również otoczaki średnicy rzędu 10
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Przeprowadzone badania wykazały, że w okresie powstawania tych teras
rosły tu lasy z limbą (Pinus cembra), świerkiem, modrzewiem. Wśród znalezionych
szczątków były ponadto fragmenty drewna wierzby. Udało się również oznaczyć
sześć gatunków mchów oraz kilka gatunków owadów.

Na tej podstawie ustalono, że w momencie depozycji osadów, rósł tu sub-
borealny las świerkowy z domieszką limby, sosny zwyczajnej lub kosodrzewiny
oraz bliżej nieokreśloną domieszką modrzewia. Towarzyszyły mu zarośla wierzbo-
we z domieszką brzóz, kruszyny i bzu koralowego i bogata roślinność zielna.
W późniejszym okresie, z racji ochłodzenia klimatu, w miejsce lasu szpilkowego
pojawiły się zarośla z brzozą niską (Betula humilis). Przypuszcza się również, że
w okresie depozycji środkowej części osadów ilastych, na tej wysokości (ok. 300 m
n.p.m.) przebiegała górna granica lasu, tak więc stoki gór pokryte były jedynie
zaroślami lub roślinnością trawiastą (obecnie górna granica lasu w Beskidach Za-
chodnich leży na wysokości ok. 1400 m n.p.m.)13.

Do utworów czwartorzędowych należą również pokłady torfu. Na terenie
gminy Pcim zajmują one niewielkie powierzchnie. Są to płaty torfów na podłożu
utworów słabo przepuszczalnych w starorzeczach Raby na terenie Pcimia i Stróży,
oraz dość liczne, starsze torfowiska niskie i przejściowe na obszarach osuwisko-
wych. W naszej gminie były prowadzone datowania niektórych torfowisk metodą
analizy pyłkowej (palinologicznej)14.

Najstarszym torfowiskiem na tym terenie, a jednocześnie jednym z najstar-
szych datowanych w polskiej części Karpat, jest torfowisko nad rolą Hajdukową
w Stróży (fot. 6) – torf tworzył się tu od 14 000 BP15 (schyłek zlodowacenia bałtyc-
kiego). Pokłady torfu występują w zagłębieniu pod niszą osuwiska i mają miąższość
3 m. Nieco młodsze jest torfowisko w zagłębieniu podniszowym nad rolą Klakową
w Stróży (w leju źródłowym Rogowskiego Potoku). Pokłady torfu mają  tu miąższość
3,7 m, a datuje się je na 12300 ± 150 BP. Położone w pobliżu torfowisko nad rolą
Mirkową ma 9200 ± 60 BP (2,5 m pokład humotorfu). Torfowisko na roli Figułowej
w Pcimiu ma 7000 BP, a powyżej roli Druzgałowej na Małej Suchej – 6600 BP,
pod tzw. Piekłem na stokach Parszywki w Trzebuni – 4200 BP, nad Paryłówką (również

w Trzebuni) – 3000 BP. Naj-
młodsze z datowanych torfo-
wisk na terenie gminy powsta-
ją od 2000 BP (niedaleko
roli Mastele i poniżej Zagro-
dy pod Kotuniem w Pcimiu).

Na części z tych tor-
fowisk odkryto pokrywę mi-
neralną datowaną od 2100
BP (Mirkowo) do 1000 BP
(Mała Sucha), co świadczyć
może o karczunku lasów
przez człowieka i rzuca
nowe światło na dzieje
osadnictwa w tym regionie.

– 15 cm, zalegające naprze-
mian z utworami piaszczy-
stymi, gliniastymi, pylasty-
mi i iłem. W obrębie teras
holoceńskich, na trudno
przepuszczalnych pyłach
i iłach często występują te-
reny podmokłe.

Utwory współcze-
śnie deponowane stanowią
kamieńce, występujące cią-
głym pasem w dolinie Raby
(25 – 170 m szerokości),
Krzczonówki (15 – 25 m)
i Suszanki (poniżej ujścia
Małej Suszanki, 10 – 30 m), oraz płatami nad Trzebunką (zwłaszcza w szerokiej,
środkowej części doliny). Składają się one z otoczaków średnicy od 5 do 15 cm,
maksymalnie do 30 cm. W podścieleniu znajdują się utwory drobniejszych frakcji
(gliny). W odróżnieniu od teras zalewowej i nadzalewowej, na kamieńcu nie ma
wykształconej pokrywy glebowej.

U wylotu dolin dopływów Raby wytworzyły się stożki napływowe. Podob-
nie jak większa część plejstoceńskich teras, w dużej mierze zostały one w później-
szym okresie zerodowane. Do najpiękniej zachowanych w polskich Karpatach należą
stożki u wylotu doliny Ziębówki (fot. 5), badane i opisywane przez naukowców
od końca lat 40. XX w12. Wyróżnić tu można cztery poziomy:

– starszą terasę bałtycką występującą na wysokości 11,5 – 13 m nad dno doliny
– młodszą terasę bałtycką (7 – 8 m n.d.d.)
– terasę nadzalewową (3,5 – 4,5 m n.d.d.)
– terasę zalewową (1 – 1,5 m n.d.d.)
W starszych pracach poziomy 3 i 4 traktowane są jako jeden (holoceński).

Utwory budujące terasę po-
ziomu 2 mają miąższość po-
nad 8 m. Do głębokości 6 m
zalegają otoczaki i kanciaki
o średnicy od 10 do 20 cm,
maksymalnie 50 cm, żwiry
i gruboziarnisty piasek. Poni-
żej leży warstwa 20 cm pia-
sku i żwiru, zaś pod nią trzy
naprzemianległe warstwy iłu
(od 10 do 82 cm) ze szcząt-
kami roślin i owadów oraz
żwirów (od 3 do 50 cm).
Najwięcej szczątków organicz-
nych odnaleziono w warst-
wach ciemnopopielatego iłu.

Fot. 4. Żwiry terasy zalewowej Trzebunki  (górna
warstwa), zalegające na pstrych łupkach  [PS]

Fot. 5. Poziom górny i środkowy stożków
napływowych Ziębówki [PS]

Fot. 6. Powierzchnia torfowiska przejsciowego nad
rolą Hajdukową w Stróży, datowanego na schyłek
glacjału. [PS]
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Rzeźba terenu

eren gminy Pcim położony jest w obrębie
regionu geomorfologicznego Beskidu Śred-
niego, stanowiącego wschodnią część Beskidu
Żywieckiego. Region ten charak-teryzuje się
występowaniem zaokrąglonych grzbietów
przechodzących w wypukłe, strome stoki o na-
chyleniu 20 – 40°.

Obszar ten cechuje się rzeźbą inwersyjną – grzbiety zbudowane są z odpor-
nych piaskowców magurskich wypełniających synkliny, zaś pierwotne formy wy-
pukłe (antykliny) rozcięte są przez doliny rzeczne.

Główne grzbiety (Parszywka, Kotuń, Babica, Łysina) są nieco przesunięte
w stosunku do osi synklin i mają charakter krawędziowy (kuesty). Na wielu grzbie-
tach zachowały się fragmenty powierzchni zrównań. Wąskie i głęboko wcięte doli-
ny nawiązują do stref łupkowych16.

Wyróżnia się tu następujące typy rzeźby:

dna dolin wypełnione terasami rzecznymi holoceńskimi i plejstoceńskimi (do-
liny Raby i Krzczonówki oraz środkowe i dolne partie dolin Trzebunki i Suszanki)

pogórza średnie z fragmentami zrównań pogórskich (grzbiety do wysoko-
ści ok. 500 m n.p.m., zrównane w tym poziomie).

góry niskie i pogórza wysokie z fragmentami zrównań śródgórskich (ob-
szar grzbietów wysokości od ok. 500 do 650 – 700 m n.p.m., zrównanych
w poziomie śródgórskim)

góry średnie z fragmentami zrównań beskidzkich (wyższe partie stoków
oraz grzbiety Parszywki, Kotunia i Łysiny – Lubomira)

Ukształtowanie powierzchni

Układ grzbietów górskich uwarunkowany jest przebiegiem doliny Raby oraz
subsekwentnej doliny Trzebunki (por. mapa 1). Północno-zachodni fragment gmi-
ny to tzw. Pasmo Babicy. Stanowi ono długi na 20 km, prosty grzbiet górski o prze-
ciętnej wysokości 530 – 680 m n.p.m. Najwyższy szczyt Pasma – Babica (728 m)
– znajduje się na terenie Trzebuni. Główny grzbiet nosi na niemal całej długości
nazwę Działu, za wyjątkiem dwóch kulminacji, a raczej odcinków grzbietu ok. dwu-
kilometrowej długości - Trzebuńskiej Góry (wierzchołki 628 i 625 m) i Sularzowej
(618 m). Z Trzebuńskiej Góry na wschód odchodzi krótki grzbiet również zwany
Działem (577 m). We wschodniej części pasmo jest bardziej rozczłonkowane.

Na zachód od Sularzowej
znajduje się Ostafinowa
Góra (606 m), na wschód –
długi na 2 km grzbiet Ny-
chówki (557 m). Na połu-
dnie od Babicy znajduje się
szeroka przełęcz Szklary
(603 m), stanowiąca grani-
cę z Pasmem Koskowej Góry.
Najważniejsze doliny terenu
gminy, rozcinające Pasmo
Babicy, to doliny potoków:
Malinowego, Ostafinowego,
Młynarczykowego, Orawi-
nowskiego oraz Miłogoszczy.

Na południe od doliny Trzebunki rozciąga się silnie rozczłonkowane w kie-
runku południowym Pasmo Koskowej Góry (całkowita długość 27 km). Główny
grzbiet pasma ma wysokość ok. 550 – 750 m n.p.m. Na terenie gminy można
wyróżnić w jego obrębie masyw Parszywki i Koskowej Góry oraz stanowiący wschod-
nie zakończenie całości masyw Kotunia.

Z Koskowej Góry (866 m) główny grzbiet ciągnie się w kierunku wschod-
nim, przez Parszywkę (848 m) na rozległe siodło Działu (601 m). Za tą przełęczą
rozciąga się masyw Kotunia, którego kolejne wierzchołki to Balinka (708 m), Jawo-
rzyński Wierch (785 m), Groń (764 m), Solnisko (857 m) i Gronik (Pękalówka, 839
m). Z Pękalówki główny grzbiet pasma opada do doliny Raby przez tzw. Górę
Słowiakową, zaś na południe odchodzi sześciokilometrowy grzbiet na Ostrysz
(701 m) i dalej na wschód ku Godawowej Górze (449 m). Poniżej Pękalówki, w kierun-
ku północnym wyodrębnia się wyraźny grzbiet kulminujący na Górze Balowej (483
m) nad centrum Stróży. Granicę pomiędzy Pasmem Koskowej Góry i Pasmem Babi-
cy stanowi na terenie gminy Pcim Trzebunka, której źródła znajdują się pod Par-
szywką. Omawianą część Pasma Koskowej Góry rozcinają m.in. doliny: Złotego
Potoku i Dziobkowego Potoku w Trzebuni, Żabowskiego Potoku i Rogowskiego
Potoku w Stróży oraz największa z nich – dolina Kaczanki na terenie Pcimia.

Silnie rozczłonkowane jest również Pasmo Łysiny, położone na wschód od Raby.
Jego główny grzbiet (długości 14 km) biegnie od Myślenic przez Uklejnę, Działek,
Łysinę po przełęcz Jaworzyce. Najwyższym szczytem pasma i całego Beskidu Śred-
niego jest wierzchołek Lubomira (904 m), stanowiący najwyższy punkt długiego
na 2 km, wyrównanego (ok. 860 – 880 m) grzbietu masywu.

Najdalej wysunięty na wschód punkt Pcimia znajduje się niedaleko Trzech
Kopców (894 m). Całkowicie na terenie tej miejscowości wznosi się północny
z wierzchołków Łysiny (891 m). Stąd główny grzbiet łagodnie opada na północny
zachód – przez tzw. Rówienki – na rozległe siodło Granice (560 m). Dalej leży
Działek (600 m), Grotówka (605 m) i Śliwnik (620 m). Te dwa ostatnie wierzchołki
znajdują się już poza granicami gminy.

Trzy Kopce stanowią zwornik dla bocznego grzbietu (8 km) odchodzącego
w kierunku południowo-zachodnim, przez Patryję (763 m) i Kiczorę (725 m). Grzbiet
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T Fot. 7. Widok z polany Morajdówka na dolinę Kaczanki.
W głębi Beskid Wyspowy i Gorce [PS]
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ten oddziela zlewnie Kasinczanki i Suszanki. Odchodzą od niego na zachód krótkie
(ok. 2 km) ramiona: Kozi Grzbiet kulminujący na Groniu (639 m) nad Średnią i Wielką
Suchą – ze zwornika Przysłoń, Wierchy (620 m) pomiędzy Średnią a Małą Suchą –
z Patryi oraz grzbiet Kamionki (621 m) – Stosów (593 m) na południe od Małej
Suchej – z Kiczory. Grzbiety te oddzielają doliny Wielkiej, Średniej i Małej Suszanki.
Pomiędzy Kamionką a grzbietem Zarębek (leżącym na terenie Lubnia) płynie gra-
niczny, głęboko wcięty Świątków Potok (mapa 1).

Z północnego wierzchołka Łysiny odchodzi na zachód dwukilometrowy grzbiet
bez kulminacji, rozdzielający źródłowe cieki Suszanki. Północną i zachodnią granicę
zlewni tego cieku stanowi dość długi (5 km), wyrównany grzbiet Działów i Bani (603
m), wyodrębniający się na Rówienkach w rejonie schroniska Kudłacze. Od Bani od-
chodzi na zachód krótki, lecz wyraźny grzbiet Góry Korzeniowskiej (485 m).

Kolejnym szczytem zwornikowym na terenie gminy jest Działek, od którego
oddziela się na zachód 3 km długości grzbiet Góry Krzywickiej (584 m). Pomiędzy
tym grzbietem, a Działami i Górą Korzeniowską znajduje się dolina Krzywiczanki.

Od Śliwnika odchodzi na zachód grzbiet Chełmu, długi na 4 km (główny
wierzchołek 648 m). Pomiędzy Chełmem a Górą Krzywicką leży dolina Ziębówki.

Rozwój rzeźby

W okresie górny oligocen – środkowy miocen miały miejsce ruchy górotwór-
cze orogenezy alpejskiej (faza sawska). Skały budujące dziś Beskidy zostały wydźwi-
gnięte z oceanu Tetydy, a następnie pchnięte na północ. Doprowadziło to do ich
sfałdowania i nasunięcia się na siebie w postaci płaszczowin. Powstały wówczas
liczne uskoki o przebiegu prostopadłym do układu fałdów. Tworząca się sieć rzecz-
na nawiązywała swym układem zarówno do ówczesnego ułożenia dolin i grzbie-
tów (wschód – zachód), wynikającego ze sfałdowania obszaru, jak i do ogólnego
nachylenia powierzchni z południa na północ. Powstały w ten sposób przełomowe
odcinki dolin, założone na uskokach tektonicznych. Układ ten jest doskonale wi-
doczny do dziś w przypadku dolin większych rzek, szczególnie Raby, Krzczonówki
i Trzebunki17.

W środkowym miocenie (helwet) nastąpił krótki zastój w ruchach górotwór-
czych. Doprowadziło to do częściowego zrównania powierzchni. Ślady tego zrów-
nania są widoczne do dziś w postaci spłaszczeń grzbietowych, położonych na wyso-
kości 350 – 450 m nad dnem doliny. Tworzą one tzw. poziom beskidzki (mapa 5).
Spłaszczenia te są widoczne w masywach Parszywki, Kotunia i Łysiny. Około 50 – 150 m
nad ten poziom wystają ostańcowe wierzchołki. Taki charakter mają szczyty Kotu-
nia (Solnisko, Pękalówka) oraz grzbiety Łysiny i Parszywki. Na przełomie helwetu
i tortonu miała miejsce kolejna faza orogenezy (mołdawska), która doprowadziła
do ponownego wypiętrzenia obszaru i rozczłonkowania dolinami beskidzkiej po-
wierzchni zrównania.

Kolejny zastój w ruchach górotwórczych nastąpił w sarmacie i doprowadził
do powstania poziomu zrównania, zwanego śródgórskim (mapa 5). W tym pozio-
mie (250 – 300 m n.d.d.) zrównana jest większość grzbietów na terenie Beskidu
Średniego. W Paśmie Babicy fragmenty tego poziomu występują poniżej Babicy

i na grzbiecie Sularzowej (fot. 8).
W masywie Kotunia w po-
ziomie śródgórskim zrówna-
ny został wierzchołek Balin-
ki oraz grzbiety Góry Słowia-
kowej i Ostrysza. Liczne są
grzbiety należące do tego
poziomu w Paśmie Łysiny:
Chełm, Góra Krzywicka, Ba-
nia i Działy, Groń nad Śred-
nią Suchą, Wierchy nad Małą
Suchą, Łopuszne i Kamion-
ka. Na przełomie sarmatu i pa-
nonu miała miejsce attycka
faza górotwórcza, w której
obszar ten uległ ponowne-
mu wypiętrzeniu.

W panonie i poncie ruchy górotwórcze ustały, a procesy niszczące dopro-
wadziły do dalszego zrównania powierzchni. Powstał pogórski poziom zrówna-
nia (mapa 5). Jego fragmenty znajdują się dziś na grzbietach i stokach na wysoko-
ści 140 – 200 m n.d.d. W Paśmie Babicy w tym poziomie zrównane są grzbie-
ty Nychówki i Działu (nad rolą Gorylową i Malinową). W Paśmie Koskowej Góry –
Dział nad rolą Jasubową, Góra Krzystkowa, Gronik (nad rolą Bylicową), Jopkowo,
Balowo, niższa część Góry Słowiakowej, a także Grapa i Działek pod Ostryszem
oraz Graczowo i Pieronowa Góra nad doliną Krzczonówki. W rejonie Chełmu do
poziomu pogórskiego należy spłaszczenie grzbietowe na Gruszczynie oraz wypłasz-
czenia na południowych stokach masywu, nad doliną Ziębówki. Do tego poziomu
należy również najniższa część grzbietu Łopusznego oraz grzbiety Góry Korzeniow-
skiej i Bani (w rejonie os. Mała Bania) nad Pcimiem. Na terenie tej miejscowo-
ści znajdują się również spłaszczenia stokowe, w rejonie os. Mizery, Liski i Łysi-
na. W dalszej części rozwoju obszaru, faza rodańska orogenezy alpejskiej (dak -
roman) doprowadziła do ponownego wypiętrzenia tego terenu i rozpoczęcia pro-
cesów niszczących.

W czasie kolejnego, krótkiego zastoju w ruchach górotwórczych (plejstocen)
powstał najniższy, dolinny poziom zrównania (70 – 110 m n.d.d.). Na terenie gminy
Pcim najlepiej zachował się on w dolinie Trzebunki w postaci rozległych spłaszczeń
(nachylenie do 5O) na stokach i drugorzędnych grzbietach, m.in. w rejonie osiedli
Dział i Jopkowo w Stróży oraz nad rolą Orawinową, Matlakową, Gorylową, Malino-
wą, Skrzeczkową, Matysową i Wronową w Trzebuni. Ponadto niewielkie powierzch-
nie stoków i grzbietów zrównanych w tym poziomie występują w dolinie Raby
w Stróży (Mentelowo, Kowalowo, Wątorowo) i Pcimiu (grzbiet Godawowej Góry
i Dział nad rolą Leksandrową). Na południe od doliny Krzczonówki w tym poziomie
spłaszczone zostały stoki nad rolami Spórny i Marchówka w Pcimiu (mapa 5).

Granica pomiędzy poziomem pogórskim a dolinnym poziomem zrównania
jest trudniejsza do zauważenia niż w przypadku poziomów pogórskiego i śródgórskie-
go, które oddziela wyraźny załom terenu18. Od plejstocenu uformowała się współcze-

Fot. 8. Widok na grzbiet Sularzowej zrównany
w poziomie śródgórskim. Na pierwszym planie
pogórska powierzchnia zrównania nad rolą Jopkową
w Stróży [PS]
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sna sieć rzeczna i obszar ten ulega ciągłemu rozcinaniu i niszczeniu, co widać najle-
piej podczas okresów intensywnych opadów.

W czasie plejstocenu miało miejsce kilka chłodnych okresów klimatycznych.
Podczas niektórych z nich na obszar Polski nasuwały się lądolody. Intensywne wie-
trzenie fizyczne skał w klimacie chłodnym spowodowało powstanie dużej ilości
rumoszu skalnego, którego rzeki nie były w stanie transportować. Spowodowało
to zasypanie dolin, które następnie były rozcinane w okresach cieplejszych, co do-
prowadziło do wytworzenia się w dnach dolin kilku poziomów teras. Wysokość ich
maleje stopniowo w górę doliny (tabela 3)19.

Terasa krakowska powstała w okresie zlodowacenia Sanu II (krakowskiego),
największego pod względem zasięgu. Lądolód oparł się wtedy o Beskidy, lobami
wnikając w większe doliny. W dolinie Raby podczas największego zasięgu zlodowa-
cenia czoło lądolodu znajdowało się 3 km na północ od centrum Stróży. Dolina
została zasypana materiałem niesionym przez rzekę do wysokości około 40 m po-
wyżej obecnego dna. Ślady tego zasypania znajdujemy w dolinie Raby w postaci
szczątkowych płatów – fragmentów teras i stożków w Stróży (Balowo, Nychówka)
i Pcimia (Godawówka, Spórny, Świątki). Znajdują się one na wysokości 35 – 38 m
nad dnem doliny. Utwory te zostały w większości rozcięte i usunięte w okresie
interglacjału mazowieckiego (wielkiego).

W okresie zlodowacenia środkowopolskiego (stadiały Odry i Warty) utwo-
rzyły się poziomy teras leżące na wysokości ok. 30 i ok. 18 – 24 m n.d.d. Szczątko-
wy płat osadów z okresu stadiału Odry znajdują się na terenie gminy prawdopo-
dobnie tylko w rejonie roli Wątorowej w Stróży. Lepiej zachowały się natomiast
fragmenty teras i stożków napływowych z okresu stadiału Warty. Na stożku napły-
wowym z tego okresu stoi m.in. kościół w Pcimiu. W dolinie Trzebunki terasa środ-
kowopolska zachowały się tylko fragmentarycznie. Utwory zdeponowane w okre-
sie stadiału Odry zostały zniszczone w czasie krótkiego okresu ocieplenia klimatu
(interstadiału). Terasy powstałe podczas stadiału Warty były rozcinane podczas in-
terglacjału eemskiego.

Kolejna faza zasypywania dolin miała miejsce w czasie zlodowacenia Wisły
(bałtyckiego). Zachowały się dość liczne fragmenty teras i stożków napływowych
z tego okresu, położone w dwóch stopniach na wysokości 12 – 15 oraz 7 – 8 m n.d.d.
Jest ona zachowana fragmentarycznie w dolinie Raby, a na dość dużych odcinkach
– w dolinach Krzczonówki i Trzebunki. Fragmenty teras bałtyckich znaleźć można
również w dolinie Suszanki.

W okresie holocenu powstały dwie terasy: nadzalewowa (rędzinna) i zale-
wowa (łęgowa). Terasa nadzalewowa w dolinie Raby znajduje się na wysokości
4,5 – 6 m n.d.d., po obu stronach rzeki na linii os. Spórny – Świątki (dwa pasy
szerokości do 300 m). Następnie ciągnie się na lewym brzegu szerokim do 400 m
pasem na Madoniu, zwęża się do 25 m pod cmentarzem w Pcimiu, a następnie
ponownie rozszerza do 220 m na Łuczanach (Kozaki), po czym stopniowo zanika.
Dalej terasa ta wyklinowuje się dopiero na Mądrowie w Stróży. Ostatni większy
jej fragment na lewym brzegu Raby znajduje  w Miłogoszczy (do 320 m szeroko-
ści). Na prawym brzegu Raby, poniżej os. Świątki, szczątkowe fragmenty terasy
nadzalewowej znajdziemy w rejonie os. Pieruniaki i Mizery, a bardzo ładnie zacho-

Tab. 3. Wysokości plejstoceńskich teras i stożków napływowych w gminie Pcim

wane – na Raźniakówce i u wylotu doliny Ziębówki. Poniżej roli Wójcikowej terasa
rędzinna ciągnie się wąskim (do 10 m) pasem, a następnie rozszerza do kilkudzie-
sięciu metrów, po czym stopniowo zanika na wysokości Małej Gromady.

Nad Trzebunką terasa ta zachowała się również niemal na całej długości.
W dolnym odcinku (po Klaklino) jej wysokość wynosi 4 – 5 m.  Znajdziemy ją także
na Protasowie (5 m) i koło leśniczówki w Trzebuni (ok. 2,5 – 4 m). Najwyżej za-
chowane fragmenty terasy znajdują się na wysokości roli Matysowej (1,5 m nad pozio-
mem Trzebunki). W dolinach pozostałych dopływów Raby występuje ona nad Ką-
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czanką (środkowa i dolna część), Krzczonówką (fragmenty na lewym brzegu, szeroki
do 100 m pas na brzegu prawym, na wysokości ok. 5,5 m n.d.d.) i Suszanką (długie,
wąskie płaty na przemian na prawym i lewym brzegu, 2 – 4 m). Wąskie płaty terasy
nadzalewowej występują także w dolinach Krzywiczanki i Małej Suszanki.

Terasa zalewowa zajmuje dno doliny Raby (wys. do 1,5 m n.d.d.), osiągając
największą szerokość 800 m na Chałupnikach (fot. 9). Na linii os. Rogi (Łuczany) –
Druzgały (Nadrabie) zajmuje całe dno doliny, szerokiej w tym miejscu na 650 m,
następnie stopniowo zwęża się, osiągając w Stróży na wysokości Mirkówki szero-
kość zaledwie 40 m. W rejonie Małej Gromady jej szerokość wynosi 250 – 300 m.

W dolinie Trzebunki terasa zalewowa jest wyraźna na całej długości poniżej
Chorwatówki, jej wysokość wynosi tu 0,5 - 1,2 m n.d.d. W dolinie Krzywiczanki
wyróżnić ją można poniżej Zagrody. Nad Krzczonówką ciągnie się pasem szerokości
120 – 250 m, a wzdłuż dolin Kaczanki, Suszanki i Małej Suszanki wąskimi (5 – 25 m)
pasami po jednej lub obu stronach koryta.

Współczesne procesy morfogenetyczne zachodzące na tym obszarze to pro-
cesy erozji bocznej i wgłębnej, transportu i akumulacji materiału w dnach dolin.
Wskutek erozji rzeki podcinają brzegi i wcinają się w podłoże. Ciągłemu rozcinaniu
i modelowaniu podlegają stoki. Występują tu zjawiska osuwania, spełzywania i spłu-
kiwania. Skały ulegają procesom wietrzenia chemicznego i fizycznego20.

Formy dolinne

Jak już wspomniano, większe doliny obszaru gminy są dolinami sterasowa-
nymi. Górne partie dolin dużych potoków i doliny potoków małych są typowymi
wciosami, o profilu poprzecznym zbliżonym do litery V (fot. 10). W zależności
od budowy geologicznej,  wciosy są mniej lub bardziej symetryczne. Zbocza
o nachyleniu od kilku do ponad 45O są oddzielone od pozostałej części stoków
wyraźnym załomem. W przypadku, gdy dno wciosu zaścielone jest rumoszem skal-
nym, przez co jest ono płaskie, mówimy o wciosie skrzynkowym. Przykład takiej
doliny stanowi górny odcinek źródłowego cieku Suszanki, zawalony rumoszem
z pobliskich osuwisk. Na tere-
nie gminy występują też spo-
radycznie inne typy małych
form dolinnych – na terenie
Trzebuni znajduje się kilka
dolin nieckowatych, charak-
terystycznych dla rzeźby po-
górskiej, a w Pcimiu zidenty-
fikowano jedną krótką doli-
nę skrzynkową o stromych
zboczach i płaskim dnie. Nie-
wielkie formy dolinne w ob-
szarach zalesionych, w któ-
rych woda płynie jedynie
w czasie opadów, to debrze.

Są one krótkie (długość wielu z nich nie prze-
kracza 100 m), mają profil poprzeczny jak
doliny wciosowe, a występują najczęściej w
obrębie lejów źródłowych potoków21.

Odprowadzaniu wody i materii w cza-
sie opadów sprzyja również istnienie holwe-
gów, niekiedy zwanych wąwozami. Powstają
one poprzez przekształcenie dróg prowadzą-
cych wzdłuż stoku, poprzez wypłukanie zwie-
trzeliny rozdrobnionej kołami wozów. Na tere-
nie Pcimia holwegi mają głębokość od 0,5 do
3,7 m, a ich gęstość wynosi średnio 1,5 km/km2

(maksymalnie ponad 5 km/km2). Głębokość
holwegów jest zależna głównie od grubości po-
krywy zwietrzelinowej i zawartości w niej szkie-
letu (okruchów skalnych). Na terenie Pcimia
stwierdzono przewagę holwegów płytkich
tj. do 1 m głębokości (83,7%) nad średnio głę-
bokimi (1 – 2 m) – 14,0% i głębokimi (ponad

2 m) -– 2,3%. Holwegi prowadzące prosto w górę mają zbocza równej wysokości,
holwegi trawersujące stok są asymetryczne22.

Spadek podłużny dużych dolin wynosi kilka do kilkunastu m na km (‰).
Dno doliny Raby wykazuje na terenie gminy średni spadek 3,7‰. W obrębie
terasy łęgowej występują mniej lub bardziej wyraźne obniżenia, związane z histo-
rycznymi korytami Raby. Najwyraźniejsze są starorzecza wykorzystywane przez rzekę
w ciągu ostatnich 200 – 300 lat, niekiedy zalane przez wodę. Fragmenty dawnych
koryt rzecznych możemy odnaleźć także w obrębie terasy łęgowej Trzebunki i Krzczo-
nówki. Spadek tej ostatniej wynosi w obszarze Pcimia 8,9‰.

Doliny cieków średnich i małych cechują się niewyrównanym profilem
podłużnym, o spadku rosnącym w górę cieku (ryc. 2). W przypadku potoków
średniej wielkości (Suszanka, Krzywiczanka, Kączanka, Trzebunka) na odcinku dol-
nym, zwykle sterasowanym, wynosi on od kilkunastu do 50‰, wzrastając stop-
niowo do 100 – 150‰, a w obszarach źródliskowych wynosi do 300‰. Doliny
cieków małych mają spadek podłużny rzędu 50 – 150‰ w dolnych odcinkach
i 200 – 400‰ w górnych. Największym i w miarę jednostajnym spadkiem ce-
chują się doliny krótkie, kilkusetmetrowej długości. W zależności od budowy geo-
logicznej podłoża, wynosi on od 200 do nawet ponad 400%.

Stoki
Cechą rzeźby Beskidu Średniego są wypukłe stoki o nachyleniu 20 – 40O.

W związku z asymetrycznym ułożeniem warstw geologicznych i przesunięciem więk-
szości grzbietów na północ od osi synklin, cecha ta odnosi się głównie do stoków
południowych. Są one dłuższe, opadają jednostajnie, w dolnych partiach mają

Fot. 9. Widok sterasowanej doliny Raby w Pcimiu [PS]

Fot. 10. Górna część doliny Trzebunki
– typowa dolina wciosowa [PS]
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wypukły profil. Stoki północne są krótsze i często mają profil wypukło-wklęsły. Ich

nachylenie rośnie w dół, lokalnie nawet do ponad 40O, a od pewnego momentu
stopniowo łagodnieje.

Stoki bardzo strome (o nachyleniu przekraczającym 35O) na terenie gminy
zajmują niewielkie powierzchnie. Nachylenia takie mają północne stoki Działu nad
rolą Ziajową w Trzebuni, lokalnie północne stoki Kotunia, południowe stoki Piero-
nowej Góry oraz fragmenty stoków nad dolinami Wielkiej Suszanki i Rzeki w Pci-
miu. Nie nadają się one do zagospodarowania, toteż pozostają zalesione. Są silnie
podatne na ruchy masowe – spełzywanie pokrywy zwietrzelinowej, która wskutek
tego jest bardzo płytka, osuwanie, a nawet – jeżeli w ich obrębie występują odsło-
nięcia skał – obrywanie (Brzegi pod Godawową Górą).

Stoki strome (20 – 35O) na terenie gminy Pcim to: północne stoki Nychówki,
Góry Ostafinowej i Kotunia oraz fragmenty północnych stoków Góry Balowej, Ostry-
sza, Góry Słowiakowej, Góry Krzywickiej. Na południowych stokach Chełmu na-
chylenia przekraczające 20O występują w lejach źródłowych potoków: Gruszczyń-
skiego i Wątorowego. Przeważają one również w przypadku zboczy głębokich do-
lin Suszanki (w górnym biegu) i Rzeki.

Na terenie gminy przeważają stoki o nachyleniu umiarkowanym, 10 do 20O.
W tym przedziale mieszczą się południowe stoki masywów Sularzowej i Babicy,
północny stok Parszywki (w granicach gminy), zachodnie stoki Kotunia i większość
stoków otaczających dolinę Kączanki, a także 60 – 70% powierzchni stoków

w Paśmie Łysiny (Chełm, Góra Krzywicka, Bania, Kiczora). W przypadku Góry Krzy-
wickiej, Koziego Grzbietu i Wierchów widać nieznaczną asymetrię: na stokach po-
łudniowych przeważają nachylenia 10 do 15O, na północnych – 15 do 20O.

Stoki łagodne (3 – 10O), to stoki założone na warstwach mało odpornych
i zrównane. Przeważają one w dolinie Trzebunki, gdzie zaliczymy do nich połu-
dniowe stoki Babicy, zrównane w poziomie przydolinnym, oraz podnóża Kotunia
w środkowej części doliny (założone na warstwach mało odpornych). W tym prze-
dziale nachyleń mieszczą się również stoki na południe od doliny Krzczonówki
(zrównane) czy łagodnie nachylone obszary nad doliną Ziębówki i w rejonie przy-
siółka Kąt w Pcimiu23.

Formy osuwiskowe

Na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt osuwisk dużych, tj. o powierzch-
ni przekraczającej 1 ha. Liczba mniejszych form stokowych i zboczowych jest trud-
na do ustalenia, prawdopodobnie sięga kilkuset. Powstawaniu osuwisk sprzyjają:

nachylenie stoku przekraczające kilkanaście stopni
upad warstw skalnych zgodny z nachyleniem powierzchni terenu
obecność nieprzepuszczalnych, dających poślizg łupków w podłożu
istnienie uskoków tektonicznych i spękań
długotrwałe opady, powodujące nasiąknięcie i obciążenie zwietrzeliny wodą
niewłaściwa gospodarka człowieka zaburzająca równowagę stoku (wylesie-
nie, podcięcie stoku, zabudowa).

Należy zaznaczyć, że pewna liczba osiedli na terenie gminy znajduje się na tere-
nach osuwiskowych. Na obszarach tych często występują spłaszczenia, co zachęca
do budowy domów. Niegdyś, gdy domostwa były drewniane i lekkie, nie stanowiło
to takiej przeszkody, jak obecnie. Obciążenie zabudową dawnych obszarów osuwisko-
wych sprzyja ich ponownej aktywizacji, tj. odmłodzeniu. Całkowicie lub częściowo
na obszarach osuwiskowych zlokalizowane są następujące osiedla Pcimia: Sragi, Reje-
sty (na Łuczanach), Figuły, Pod Kotuniem, Gromki, Szewcówka, Raźniaki, Porąbiska,

Padoły, Łyźniaki, a także część
zagród na Suchej (Raźnia-
kówka, Zapadzie, Opuśnia-
nówka). W Stróży do grupy
tej należy zaliczyć osiedla:
Wierciakowo (domki letni-
skowe), Jamrozówka, Mała
Gromada, Firkowo, Zawale,
Bąkowo-Mądrowo. W Trze-
buni na osuwiskach stoją za-
grody Paryłówka i Zana-
drówka. W czasie ostatnich
lat (1996 – 2001) w części
tych osiedli (m.in. Szewców-
ka, Jamrozówka) doszło do

Ryc. 2. Profile podłużne Trzebunki i Suszanki oraz ich ważniejszych dopływów

Fot. 11. Osuwisko na zboczu doliny Trzebunki –
Trzebunia, rola Leśniowa [PS]
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uszkodzenia budynków mieszkalnych wskutek ruchów masowych. W 1962 r. zupełne-
mu zniszczeniu przez osuwisko uległo gospodarstwo na Raźniakówce (Wielka Sucha),
w 1996 r. podobny przypadek miał miejsce na Krzywicy24.

Rozmieszczenie osuwisk na terenie gminy nie jest równiomierne. Stosunko-
wo mało ich jest w dolinie Trzebunki, wskutek specyfiki budowy geologicznej.
W formy te obfitują natomiast doliny Krzywiczanki i Suszanki (z dopływami).
Z kolei na północno-zachodnich stokach Kotunia kilka bardzo dużych osuwisk zajmu-
je powierzchnię około 50% stoku, co jest jednym z najwyższych wskaźników
w polskiej części Karpat. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najciekaw-
szych osuwisk na terenie gminy.

1. Osuwisko na północnym stoku Parszywki na granicy Trzebuni i Wię-
ciórki. Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe, insekwentne (o ruchu skierowanym
przeciwnie do kierunku zapadania warstw). Osunięciu uległy piaskowce magur-
skie. Powierzchnia osuwiska wynosi ok. 13,5 ha. Najciekawszym fragmentem jest
wysoka na 40 m, stroma (do 60O) nisza osuwiskowa (tzw. Piekło), znajdujące
się poza terenem gminy. W górnej jej partii występują formy skałkowe wysoko-
ści 4 – 6 m (jedna ze skałek z rozpoznanymi osadami osuwiska podmorskiego
została uznana za pomnik przyrody). Pod niszą zalegają liczne bloki skalne.

2. Osuwisko w dolinie Złotego Potoku w Trzebuni ma powierzchnię 8,5 ha
i jest klasycznym przykładem osuwiska z widocznymi wszystkimi jego elementami.
Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe, o ruchu mas poprzecznym w stosunku do
upadu warstw skalnych. Powstało w obrębie warstw piaskowców magurskich wskutek
podcinania zbocza przez płynący poniżej Złoty Potok.

3. Osuwisko nad rolą Jopkową w Stróży jest formą o powierzchni 13,2 ha.
Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe, insekwentne. Na pełnym wypłaszczeń jęzorze
znajdują się liczne obszary podmokłe i źródła. Najciekawszym fragmentem osuwiska
wysoka na 12 - 16 m nisza, mająca postać ściany skalnej przedzielonej półką, w której
odsłaniają się gruboziarniste piaskowce pasierbieckie. Znajdują się tu dwie niewielkie
jaskinie szczelinowe o długości do 4 m. Ścianę porasta bogata roślinność naskalna.

4. Osuwisko nad rolą Klaklową w Stróży jest osuwiskiem insekwentnym,
skalno-zwietrzelinowym, utworzonym na kontakcie piaskowców magurskich i mięk-
kich warstw hieroglifowych. Posiada stosunkowo wąską niszę wysokości 20 m
i długi, szeroki jęzor. Jego powierzchnia wynosi 31,7 ha. W głębokim i rozległym
zagłębieniu podniszowym znajduje się zarośnięte jeziorko wannowe. Osady torfu
mają tu miąższość 3,7 m.

5. Osuwisko na Kotuniu ma wielkość ok. 150 ha. Jest to rozległa, stara
forma, częściowo odmłodzona. Amfiteatralne nisze mają wysokość 10 – 35 m
i nachylenie do 50O (w ich obrębie wypreparowany jest słynny Diabelski Kamień).
Na jęzorze liczne tereny podmokłe, miejscami bloki skalne (np. nad rolą Rejestową
w Pcimiu). Osuwisko to jest insekwentne, skalno-zwietrzelinowe, a jego istnienie
warunkują dwa przebiegające tędy uskoki tektoniczne. Utworzyło się w obrębie pia-
skowców magurskich. Miąższość materiału osuniętego (koluwium) wynosi od kilku do
blisko 37,5 m (średnio 15 m), a jego objętość szacuje się na 28.600.000 m3. W obrębie
osuwiska powstało kilka wtórnych form, m.in. nad rolą Rogową w Pcimiu-Łuczanach
(ok. 30 ha, skalno-zwietrzelinowe) i Mądrową w Stróży (3,2 ha, zwietrzelinowe).M
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11. Osuwisko na roli Łyźniaki w Pcimiu jest to stare osuwisko insekwentne
skalno-zwietrzelinowe, które w 1996 i 1997 r. uległo częściowemu odmłodzeniu.
Powierzchnia formy wynosi 9,4 ha, z czego ostatnie ruchy masowe miały miejsce
na obszarze 4,5 ha. Główna nisza osuwiska (tzw. Łysy Brzeg) na wysokość 30 m
i nachylenie 45O, znajduje się tu długi na 60 m ciąg skałek wysokości 4 – 7 m. Nisza
wtórna (tzw. Kamienna Dolina) znajduje się w dolnej części formy i ma wysokość
do 5 m. Na wypłaszczeniu jęzora stoją zabudowania roli Łyźniaki. Nieopodal tego
osuwiska, w miejscu zwanym Krzywdy, pod rolą Druzgałową znajduje się niewiel-
kie (0,9 ha), ale ładnie wykształcone osuwisko zwietrzelinowe, którego powierzch-
nia niemal w całości porośnięta jest wrzosowiskami.

W obrębie osuwisk występują często rowy rozpadlinowe, a niekiedy też ja-
skinie dylatacyjne. Najbardziej znaną jaskinią tego typu w okolicy jest Zimna Dziu-
ra pod Strzeblem, na terenie Lubnia (26 m długości). W gminie Pcim zidentyfiko-
wano dotychczas 6 niewielkich jaskiń, a właściwie schronisk podskalnych – wszyst-
kie na terenie Stróży. W 2001 r. Krakowski Klub Turystyki Jaskiniowej odnalazł trzy
z nich na zboczu doliny Trzebunki naprzeciw roli Klaklino. Noszą one nazwy wskazu-
jące na ich charakter: Szczelina pod Okapem (dł. 3 m), Szczelina bez Okapu
(dł. 3 m), Okap bez Szczeliny (dł. 2 m). Pozostałe obiekty autor niniejszej pracy
odnalazł w obrębie skałek pod Krzywicką Górą (schronisko długości 1,5 m) oraz
ściany skalnej w lesie nad rolą Jopkową (dwie szczeliny o długości 4 i 2 m)26.

Miejscami (wzdłuż zakopianki) czoło jęzora zabezpieczono murem oporowym.
Na jęzorze stoi szereg osiedli Pcimia (Rejesty, Sragi) i Stróży (Bąkowo-Mądrowo).
O jego lokalnej niestabilności świadczy pijany las nad rolą Rejestową w Pcimiu.

6. Osuwisko pod Górą Krzywicką w Pcimiu, położone w leju źródłowym
Kolbowskiego Potoku jest klasycznym osuwiskiem konsekwentnym (o ruchy mas zgod-
nym z upadem skał). Nisze mają wysokość 5 do 8 m, poniżej występują rynny osuwi-
skowe i miąższy jęzor. Miejscami w koluwium odsłaniają się bloki skalne. W zagłębie-
niach w obrębie jęzora istniały niegdyś dwa stawki - obecnie jeden jest zamulony,
a drugi - zdrenowany - jest stawkiem epizodycznym (po opadach w 1996 r. zanotowa-
no jego parametry: rozmiar 23 x 13 m, 30 cm głębokości). Jest to osuwisko skalno-
zwietrzelinowe o powierzchni 20,3 ha. Osunięciu uległy piaskowce magurskie.

7. Osuwisko na roli Gromkowej w Pcimiu ma powierzchnię 10,2 ha i jest
głęboką formą skalno-zwietrzelinową. Na spłaszczeniu pod niszą osuwiska stoją
zabudowania. W 1996 i 1997 r. wystąpiły tu niewielkie ruchy zwietrzeliny świad-
czące o niestabilności niszy. Jest to osuwisko konsekwentne, utworzone w obrębie
piaskowców magurskich.

8. Osuwisko na Raźniakówce (fot. 12) w Pcimiu-Suchej powstało dnia
5 czerwca 1962 r. na powierzchni 5,0 ha. Całkowitemu zniszczeniu uległo stojące na
jęzorze gospodarstwo. Obecnie powierzchnia tej młodej formy cechuje się wyrazi-
stością, występują tu liczne nabrzmienia i spłaszczenia (przez pewien czas na jęzorze
znajdowało się nawet kilka niewielkich oczek wodnych). Osunięciu uległa zwietrzeli-
na gliniasta i kompleksy piaskowcowo-łupkowe.

9. Osuwisko na Polanach Koniecznych nieopodal roli Solawy w Pcimiu
ma powierzchnię 20,7 ha i jest osuwiskiem insekwentnym, skalno-zwietrzelino-
wym. W górnej jego części występują liczne tereny podmokłe i źródliska, a poniżej
nich - stromy jęzor opadający ku Wielkiej Suszance z ładnym rowem rozpadlino-
wym. Osunięciu uległy piaskowce magurskie.

10. Osuwisko pod Łysiną jest ciekawą formą w leju źródłowym Suszanki.
Jest to forma konsekwentna, skalno-zwietrzelinowa, wykształcona w piaskowcach
magurskich, o powierzchni ok. 15 ha. Wraz z sąsiednim osuwiskiem Zawale (efek-

towna, stroma i wysoka na
8 m. nisza) tworzy kompleks
form na północnym zboczu
wciosowej doliny potoku
Rzeka. W obrębie formy znaj-
dziemy klasyczne nisze wyso-
kości do 10 m, wiele na-
brzmień na jęzorze oraz licz-
ne źródła, z których najobfit-
sze ma wydajność rzędu
1,5 l/s. Na skraju osuwiska
znajduje się bardzo zamulo-
ny, jednak stale utrzymujący
wodę stawek wannowy o roz-
miarach 25 x 18 m (maks.
głębokość wody 15 cm).

Fot. 12. Powierzchnia osuwiska na Raźniakówce
w Pcimiu [PS]
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Długość okresu wegetacyjnego wynosi od ok. 210 dni w dolinach Raby i Trze-
bunki do ok. 200 dni w na stokach i ok. 190 dni na najwyższych szczytach (Kotuń,
Łysina). Liczba dni z przymrozkami wynosi od ok. 140 dni na najwyższych szczy-
tach, do ok. 130 dni w niższych położeniach28.

W szerokim dnie doliny Raby, a także w środkowej części doliny Trzebunki,
w półroczu zimowym, często występują zastoiska zimnego powietrza. Zaobserwować
można wówczas zjawisko inwersji temperatury, tzn. temperatura jest wyższa w środko-
wych partiach stoków niż w dolinach. W tym czasie, w okresie występowania wysokie-
go ciśnienia i przy dużej wilgotności powietrza zaobserwować można zjawisko morza
mgieł (mgły zalegają w dolinach, a na wierzchołkach gór panuje słoneczna pogoda).

Opady

Roczna suma opadów na terenie gminy waha się od ok. 950 mm w dnie
doliny Raby do ponad 1000 mm na najwyższych szczytach. W stacji opadowej
Politechniki Krakowskiej w Stróży (300 m n.p.m.) średnia roczna suma opadów
wynosi 964 mm (lata 1987 – 1997), w Trzebuni (obecnie posterunek nieczynny)
na wysokości 375 m n.p.m. w tym samym okresie średnia roczna suma opadów
wynosiła 965 mm. Na szczycie Lubomira (904 m n.p.m.) w masywie Łysiny zano-
towano w latach funkcjonowania stacji meteorologicznej średnią roczną sumę opa-
dów 1105 mm (dane lat 1922-1927). Poza wzrostem sumy opadów wraz z wyso-
kością, na terenie gminy występuje zjawisko cienia opadowego - stoki o ekspozycji
zachodniej otrzymują więcej opadów niż stoki o ekspozycji wschodniej.

Najwyższe średnie miesięczne sumy opadów notuje się w miesiącach let-
nich. W Stróży w okresie czerwiec – sierpień spada średnio 340 mm, tj. 35% rocz-
nej sumy opadów. W Trzebuni suma opadów z tych miesięcy (345 mm) wynosi
36% sumy rocznej. Do listy najbardziej deszczowych miesięcy w roku dołączają
maj i wrzesień. Najbardziej deszczowym miesiącem jest lipiec (126 mm w Stróży,
119 mm w Trzebuni). Najmniej opadów w obu miejscowościach notuje się w mie-
siącach zimowych (luty – 37 mm, styczeń – 39 mm). W okresie grudzień – luty
suma opadów wynosi tu 135 mm, tj. zaledwie 14% sumy rocznej. Miesięczny
rozkład opadów dla stacji położonych na terenie gminy wraz z porównaniem ze
stacjami położonymi w miejscowościach sąsiednich podano w tab. 5 (ryc. 3)29.

Jak widać, sumy opadów z posterunków w Stróży i Trzebuni nie różnią
się znacząco, mimo że stacja w Trzebuni położona jest wyżej. Z kolei do położone-

Klimat

edług klasyfikacji prof. Eugeniusza Romera, teren
gminy znajduje się w obrębie klimatów górskich
i podgórskich, w krainie klimatycznej Pogórza
Wielicko-Przemyskiego. Na omawianym obszarze
przeważają masy powietrza polarno-morskiego,
w których zasięgu Beskid Średni znajduje się
przez 60% dni w roku.

Powietrze tych mas jest wilgotne. Przez 25% dni w roku zalegają tu masy
powietrza polarno-kontynentalnego suchego, dające bezchmurną pogodę. Latem
są one gorące, zimą – mroźne. Masy powietrza zwrotnikowego docierają do nas
m.in. w okresie złotej jesieni. Jest wtedy słonecznie i bardzo ciepło jak na tę porę roku.
Taki typ mas powietrza zdarza się przez 8% dni. Najmniejszy udział mają masy powie-
trza arktycznego, suchego i bardzo mroźnego, występujące przez 7% dni w roku.

Nasłonecznienie

Niemal przez cały rok (za wyjątkiem grudnia i stycznia) na terenie gminy
Pcim zaznacza się dodatni bilans promieniowania. Wyliczone wartości energii sło-
necznej otrzymywanej w ciągu roku wynoszą około 56,7 kcal/cm2.

Największe nasłonecznienie notuje się w lipcu (9,8 kcal/cm2, czyli 17% rocz-
nej dostawy energii), najmniejsze zaś w miesiącach zimowych – grudniu i styczniu
(zaledwie 0,5 kcal/cm2, czyli 1% sumy rocznej). W związku z górską rzeźbą terenu,
zaznacza się spadek wartości promieniowania na stromych stokach północnych
(do ok. 90% wyliczonej wartości).

Temperatura

Średnia temperatura roku na terenie gminy Pcim wynosi od ok. +8oC
w dnie doliny Raby do ok. +5oC na najwyższych szczytach (Kotuń, Łysina). Pomia-
ry temperatury prowadzone były w Myślenicach (295 m n.p.m.), którą możemy
uznać za reprezentatywną dla niższych położeń. Zbliżone wartości będą miały tem-
peratury w dolinie Raby (tab. 4).

Najcieplejszym miesiącem na poziomie dna doliny Raby jest lipiec (+17,3oC),
najchłodniejszym - luty (-3,1oC). Z pomiarów prowadzonych na stacji Luboń Wielki
(1022 m n.p.m.) wynika, że w wyższych partiach gór najcieplejszym miesiącem
jest również lipiec (+13,5oC), najchłodniej z kolei jest w styczniu (-6,2oC). Średni
spadek temperatury wraz z wysokością wynosi 0,55o na każde 100 m27.
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Tab. 4. Średnie temperatury miesięczne w Myślenicach (dane z lat 1954-63)

Tab. 5. Średnie miesięczne sumy opadów (dane z lat 1987 - 1997)
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są najczęściej z kilkudniowymi okresami złej pogody. Okresy takie notowano np.
od 15 do 17 lipca 1934 r., od 5 do 8 września 1996 r. i od 4 do 9 lipca 1997 r.

Dobowa suma opadów jest zjawiskiem bardzo zróżnicowanym powierzch-
niowo. W drugiej połowie XX w. rekordową sumę opadów zanotowano w Stróży
17 lipca 1970 r. Tego dnia w wyniku potężnej ulewy suma opadów wyniosła
154,5 mm (!), czyli niemal tyle, co średnia wieloletnia dla lipca. Bardzo wysokie
dobowe sumy opadów zanotowano też 7 września 1996 r. (62 mm), 8 lipca 1997 r.
(53 mm) i 4 czerwca 1962 r. (41 mm). Na sąsiednich stacjach notowano nieraz
wyższe opady, i tak np. w Węglówce 4 czerwca 1962 r. spadło 75 mm, a w Lubniu
7 września 1996 r. aż 81 mm deszczu30.

Zachmurzenie
Najwięcej dni pogodnych występuje

w miesiącach wrześniu i październiku, a naj-
mniej w grudniu. Średnie roczne pokrycie nie-
ba chmurami wynosi 61% (dane ze stacji My-
ślenice za okres 1954 – 1961).

W skali miesięcy zmienia się z ono z 49%
we wrześniu (wpływają na to długie okresy
bezchmurnej pogody – tzw. babie lato) i 53%
w sierpniu (występują wtedy suche wyże
ukraińskie) do 68% – 69% w okresie listo-
pad – styczeń (częste układy niżowe z syste-
mem frontów atmosferycznych). W wyższych
partiach gór zachmurzenie jest wyższe – na
Luboniu Wielkim notuje się średnie za-
chmurzenie miesięczne od 63% – 64 %
(wrzesień – październik) do 76% – 77%
(listopad – grudzień). Średnie roczne zachmu-
rzenie wynosi tu 68%.

Największą ilość dni z mgłą zanotowano na stacji Myślenice jesienią – w paź-
dzierniku i listopadzie występowało średnio po 5 dni z tym zjawiskiem oraz wcze-
sną wiosną (marzec – 4 dni)31.

Wiatry
Przeważające kierunki wiatrów na terenie gminy Pcim to kierunki ze składo-

wą zachodnią (wiatr południowo-zachodni – 26,5% dla stacji Myślenice). Najrza-
dziej występuje wiatr wiejący z kierunku południowo-wschodniego (tab. 8).

go na podobnej wysokości Lubnia dociera już znacznie mniej opadów. Wynika to stąd,
że Lubień położony jest już w głębi gór, stanowiących istotną barierę w przemiesz-
czaniu się mas powietrza. Wytracają one wilgoć w postaci opadów na stokach o
ekspozycji zgodnej z kierunkiem ich napływu, podczas gdy stoki przeciwne  leżą w
cieniu opadowym.

W XX w. zanotowano kilka ekstremalnych lat niedoboru lub nadmiaru opa-
dów. Do lat suchych zaliczyć można rok 1932 i 1988 (tab. 6). W 1932 r. roczna suma
opadów w Stróży wyniosła 611 mm. W okresie letnim spadło jedynie 223 mm
deszczu, z czego w lipcu jedynie 45 mm (26% średniej wieloletniej). Roczna suma
opadów w r. 1988 wyniosła 724 mm. Latem tego roku spadło również 223 mm,
z czego w czerwcu jedynie 53 mm (38% średniej wieloletniej dla tego miesiąca).

Do lat najbardziej deszczowych zaliczają się lata 1934 i 1996 (tab. 7).
W ciągu całego roku 1934 suma opadów wyniosła 1071 mm, z czego najwięcej
deszczu spadło w lipcu – 313 mm (184% średniej wieloletniej). Roczna suma
opadów w r. 1996. wyniosła 1101 mm, przy czym najbardziej deszczowe miesiące
wystąpiły u schyłku lata (wrzesień – 242 mm, tj. 432% średniej wieloletniej dla
tego miesiąca).

Roczna suma opadów w Stróży w osławionym 1997 r. wyniosła 1081 mm,
z czego w lipcu 287 mm (169%). Wysokie miesięczne sumy opadów związane

Tab. 6. Średnie miesięczne sumy opadów w Stróży w latach 1932 i 1988

Ryc. 3. Wykres średnich miesięcznych sum opadów dla stacji Lubień (L), Stróża (S),
Trzebunia (T) i Węglówka (W). Dane z lat 1987 - 1997.

Tab. 7. Średnie miesięczne sumy opadów w Stróży w latach 1934 i 1996

Fot. 13. Chmura burzowa typu
cumulonimbus. [PS]

Tab. 8. Kierunki wiatrów dla stacji Myślenice i Luboń Wielki (w %), dane z lat 1953 – 1961
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Wody

obiegu wody jedynie część wód opadowych
wnika w utwory fliszowe i aluwialne, zasilając
zbiorniki wód podziemnych. Większość odpływa
w krótkim czasie po wystąpieniu opadu lub
odparowuje.

Średni odpływ jednostkowy z terenu gminy wynosi około 12 l/s/km2 i waha
się w zależności od właściwości podłoża od 8,35 l/s/km2 w warst-wach inoceramo-
wych do 13,75 l/s/km2 w warst-wach magurskich.

Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych uwięzione są w skałach porowatych i przepusz-
czających (piaskowce, zlepieńce), pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi (łup-
ki). Na terenie gminy Pcim wyróżnić można trzy główne poziomy wodonośne,
nazwane wg wieku skał w których występują:

kredowy, obejmujący warstwy inoceramowe, w którym występują wody
typu szczelinowo-porowego;

trzeciorzędowy, obejmujący pozostałe utwory fliszowe i będący głównym
poziomem wodonośnym na terenie gminy. Wody mają mineralizację zwy-
kle poniżej 300 mg/l, a główne jony to Ca2+, Mg 2+, HCO3

- i SO4
2-.

czwartorzędowy, w aluwiach Raby i jej dopływów. Mineralizacja wód
wynosi 300 – 600 mg/l, dominują jony HCO3

-, Ca2+ i Mg2+, a towarzyszą
im Fe2+, Fe3+ i Mn2+ 34.

Wraz ze wzrostem wysokości spada liczba dni z ciszą (z 47% w Myślenicach
do 8,6% na Luboniu Wielkim), rośnie również średnia prędkość wiatru32.

W okresie jesiennym i wiosną często zdarza się wiatr typu fenowego
(halny), niekiedy o bardzo dużej sile. Jego nadejście zwiastuje okres ładnej
pogody oraz charakterystyczne soczewkowate chmury, występujące często w ukła-
dzie piętrowym. Po ustaniu halnego występują zwykle obfite opady.

Piętra klimatyczne i typy mezoklimatu

Na interesującym nas terenie, podobnie jak we wszystkich obszarach gór-
skich występuje zjawisko piętrowości środowiska. Tak jest również w przypadku
klimatu. Wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura, a rośnie suma opadów.
Zgodnie z podziałem prof. Hessa, za którego podstawę przyjęto średnią tempera-
turę roku, dna dolin i stoki do wysokości 680 m n.p.m. leżą w obrębie piętra
umiarkowanie ciepłego (śr. temp. roczna +6 - +8oC), zaś stoki i wierzchowiny
powyżej tej wysokości – w piętrze umiarkowanie chłodnym (śr. temp. roczna +4
do +6oC).

Na terenie gminy wyróżniono trzy typy mezoklimatu: umiarkowanie chłod-
nych dolin, umiarkowanie chłodnych zboczy i chłodnych wierzchowin.

Typ mezoklimatu umiarkowanie chłodnych dolin występuje w dolinie Raby
i na stokach do wysokości 450 m n.p.m. Obszar ten charakteryzuje się średnią
temperaturą roczną ponad +7oC, stosunkowo krótkim okresem bezprzymrozko-
wym (130 – 150 dni), długim okresem wegetacji (ponad 210 dni) i najkrótszym
czasem zalegania pokrywy śnieżnej.

Mezoklimat umiarkowanie chłodnych zboczy obejmuje stoki i wierzcho-
winy do wysokości 700 m n.p.m., położone wg podziału Hessa w piętrze umiarko-
wanie ciepłym (średnia temperatura roczna +6 do +7oC). Występuje tu najdłuż-
szy okres bezprzymrozkowy (150 – 160 dni) i dość długi okres wegetacji.

Mezoklimat chłodnych wierzchowin obejmuje stoki i wierzchowiny wy-
niesione ponad 700 m n.p.m. Ze średnią roczną temperaturą powietrza poniżej
+6oC znajdują się one w piętrze umiarkowanie chłodnym. Obszar ten charaktery-
zuje się krótkim okresem wegetacji (poniżej 200 dni) i długim czasem zalegania
pokrywy śnieżnej (100 – 150 dni)33.
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Tab. 9. Mineralizacja zbadanych źródeł gminy Pcim35
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Pod względem zawartości związków chemicznych wody podziemne gminy
Pcim są więc słabo zmineralizowane, a ich odczyn waha się od obojętnego do
słabo zasadowego (pH = 7,5 – 8,0).

Pierwsze zwierciadło wód podziemnych występuje na głębokości 0 – 3 m
na terasie łęgowej, 2 – 3 m na terasach wyższych oraz 2 do ponad 20 m na stokach
i wierzchowinach. Roczne wahania tego poziomu we fliszu sięgają 2 m.

W poziomie czwartorzędowym warstwy wodonośne mają miąższość 2 – 6 m,
w poziomach trzeciorzędowym i kredowym wielkość ta jest zależna od grubości
ławic piaskowców, w których występują. W miejscach, gdzie zwierciadła wód pod-
ziemnych przecinają się z powierzchnią terenu, występują wypływy36.

Są to źródła o zróżnicowanej wydajności i temperaturze. Na stokach o małym
nachyleniu, okrytych zwietrzeliną ilastą występują młaki. Szczegółowe badania źró-
deł prowadzone były w zlewniach Trzebunki, Suszanki, Krzywiczanki i Krzczonówki.
Z wypływów występujących w tych zlewniach na terenie gminy najwięcej jest źródeł
zwietrzelinowych (64,1%) i skalno-zwietrzelinowych (28,2%). Źródeł skalnych jest
tylko 7,7%, ale za to cechują się one najniższą i prawie równą w ciągu całego roku
temperaturą, zbliżona do średniej temperatury roku na danej wysokości.

Na termikę źródeł zwietrzelinowych wpływ ma także ekspozycja i pokrycie
terenu. W zlewni Trzebunki 25 źródeł skalnych ma temperaturę od +6,6 do +9,2oC.
Temperatura pozostałych wypływów (zmierzona w okresie letnim) wahała się od
+6,6 do +18,4oC. W zlewni Suszanki temperatura zbadanych źródeł skalnych wy-
nosiła od +7,5 do +9,0o źródeł skalno-zwietrzelinowych – od +7,5 do +9,1oC,
źródeł zwietrzelinowych od +8,5 do +11,5oC. Dla zlewni Krzywiczanki analogiczne
wartości wahały się między +8,2 a +8,4oC (źródła skalne), +8,2 a +9,2oC (skalno-
zwietrzelinowe) i +8,3 a 10,1oC (zwietrzelinowe)37.

Wydajność wypływów wynosi dla źródeł skalnych terenu gminy od 0,01 do
1,9 l/s (0,86 do 164,1 m3/dobę), źródeł skalno-zwietrzelinowych – od 0,001 do
2,0  l/s (0,09 do 200 m3/dobę), źródeł zwietrzelinowych 0,01 do 0,77 l/s (0,86 do
66,5 m3/dobę). Na interesującym nas obszarze najwięcej jest źródeł o wydajności
0,05 do 0,25 l/s (4,3 do 21,6 m3/dobę)38.

Na terenie samego Pcimia skartowano 466 wypływów (w tym źródeł uję-
tych). Ich gęstość w zależności od budowy geologicznej wynosiła:

– na obszarach zbudowanych ze skał warstw magurskich – 8,4 źr./km2

– na obszarach zbudowanych z warstw podmagurskich – 10,7 źr./km2

– na obszarach zbudowanych z warstw hieroglifowych – 12,2 źr/km2

– na obszarach zbudowanych z utworów czwartorzędowych – 0,9 źr./km2

– na obszarach osuwiskowych – 29,3 źr./km2

Potwierdza to badania Pawlika-Dobrowolskiego, wg którego gęstość źródeł
na obszarach fliszowych wynosi od 6 do 12 na 1 km2 i jest wyższa w obszarach
zbudowanych z warstw podmagurskich (od 10 do 12 źr./km2), niż w obszarach
zbudowanych z warstw magurskich (od 6 do 8 źr./km2)39.

Najwyżej położone źródło na terenie gminy to tzw. Strózka Mocurka pod
szczytem Pękalówki, na wysokości 783 m n.p.m. Niewiele niżej (760 m n.p.m.)

znajdują się źródła Zimna Woda i Słona Woda pod tym samym wierzchołkiem
(od strony Pcimia). To ostatnie cechuje się podwyższoną mineralizacją, co jest od-
czuwalne w smaku wody. Wspomina o nim przewodnik Janoty z 1860 r40.

Wody powierzchniowe

Rzeki. Główną rzeką terenu gminy jest Raba (fot. 14), w której dorzeczu
znajduje się 99,95% powierzchni gminy. Z całego obszaru jedynie 4,3 ha (0,05%)

północnych stoków Babicy
należy do dorzecza Skawin-
ki. Grzbietem Babicy i Dzia-
łu przebiega więc dział wod-
ny II rzędu, rozgraniczający
dorzecza ww. cieków.

Najważniejsze cieki
III rzędu (bezpośrednie do-
pływy Raby) na terenie gmi-
ny to: Krzczonówka, Kączan-
ka, Trzebunka (fot. 15), Zię-
bówka, Krzywiczanka i Su-
szanka (fot. 19) – por. tab. 10,
mapa 6.

Na terenie gminy znajduje się 11,1 km odcinek Raby, od km 86+100 do km
74+900, a także ujściowy odcinek Krzczonówki długości 1,58 km. Najdłuższe
potoki na gminy Pcim (przekraczające 2 km długości) to:

– Trzebunka (III rząd, 11,6 km z czego na terenie gminy 11,2 km, śr. spadek 33,2‰)
– Suszanka (III, 7,7 km/69,3‰)
– Więciórka (IV, 6,1 km z czego na terenie gminy 1,3 km/36,8‰)
– Krzywiczanka (III, 5,5 km/59,9‰)
– Kączanka (III, 4,8 km/77,0‰)
– Świątków Potok (III, 3,4 km z czego na terenie gminy 2,5 km/82,7 ‰)
– Ostafinowy Potok (IV, 3,4 km/58,6%)
– Wilczy Potok – Przykopa (III, 3,2 km/63,8‰)
– Ziębówka (III, 3,1 km/87,7‰)
– Złoty Potok (IV, 3,1 km/112,1‰)

Fot. 14. Raba w centrum Pcimia [PS]

Tab. 10. Powierzchnie zlewni ważniejszych cieków III rzędu
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– Mała Suszanka (2,8 km/
62,9‰)
– Miłogoszcz (III, 2,6 km
z czego na terenie gminy
2,4 km/79,3‰)
– Żabowski Potok (IV, 2,6
km/180,0‰)
– Dziobkowy Potok (IV, 2,5
km/148,6‰)
– Jaroszowy Potok (IV, 2,5
km/68,0‰)
– Wielki Potok w Pcimiu-Łu-
czanach (III, 2,4 km/1,9‰)

– Średnia Suszanka (IV, 2,3 km / 70,5‰)
– Wielka Suszanka – Głęboki Potok (IV, 2,3 km/113,3‰)
– Malinowy Potok (IV, 2,2 km/88,0‰)
– Słowikowy Potok (III, 2,1 km/62,9%)

Ponadto 26 innych cieków przekracza długość 1 km.

Raba jest rzeką górską, posiadającą deszczowo–śnieżno–gruntowy typ za-
silania. Charakteryzuje się dużą zmiennością stanów wody (amplituda 4 – 6 m),
z niżówkami w okresie jesiennym (rzadziej zimowym), a wezbraniami w miesią-
cach letnich. Na granicy Pcimia i Lubnia jej średni przepływ wynosi 6,90 m3/s,
w Stróży – 9,22 m3/s. Średni przepływ Krzczonówki (profil Krzczonów) wynosi 1,59
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Fot. 15. Trzebunka pod rolą Sularzową. [PS]

Ryc. 4. Średnie miesięczne przepływy Raby i  Krzczonówki

– 52 – – 53 –

makieta_przyr.p65 03-09-16, 08:2552-53



utrzymujące wodę: w rejonie kładki w Pcimiu (stały dopływ wody z Wielkiego
Potoku), dwa wykorzystywane przez Krzywiczankę w jej dolnym odcinku i jedno
w Stróży poniżej roli Mądrowej. Ponadto poza okresami suchymi woda znajduje
się w trzech starorzeczach: dwóch w Pcimiu-Górzanach (na wysokości roli Kolbia-
rzowej-Gancarzowej, fot. 17) i jednym w Stróży, poniżej roli Mądrowej. Starorzecza
są siedliskiem coraz rzadszych w dolinie Raby, hydrofilnych gatunków flory i miej-
scem rozmnażania płazów. W ostatnim czasie są one zagrożone wskutek obniżania
poziomu wód podziemnych. Starorzecze w pobliżu kładki w Pcimiu ulegnie likwida-
cji w związku z planowaną przebudową zakopianki.

Do ciekawostek hydrologicznych należą jeziorka osuwiskowe, stanowiące
rzadkość w Beskidzie Średnim. Na terenie gminy zidentyfikowano kilka stawków
wannowych, powstałych w zagłębieniach podniszowych lub w obrębie jęzorów
osuwisk (tab. 11).

Ponadto na terenie gminy znajduje się kilka innych miejsc na osuwiskach,
w których niegdyś gromadziła się woda, a które obecnie pozostają suche. W najlep-
szej kondycji wydają się być jeziorka nr 3, 4 (fot. 18) i 9. W przywróceniu ekologicz-
nej i krajobrazowej roli kilku stawków – np. 3 i 4 pomogłyby zabiegi ochrony czynnej
(np. usunięcie części pokrywającej je roślinności). Podobnie byłoby w przypadku
zablokowania sztucznie prze-
kopanego odpływu ze staw-
ku nr 7, w którym obecnie
woda gromadzi się najwyżej
na kilka dni.

Tereny podmokłe.
W dnach dolin Raby i Krzczo-
nówki, a także w mniejszym
stopniu w dolinach Trzebun-
ki i Suszanki, na trudno prze-
puszczalnych utworach py-
lastych i ilastych występują
obszary podmokłe. Niewiel-
kie nachylenia uniemożli-
wiają tu spływ powierzch-

m3/s (dane z lat 1985 –
1995). Średnie przypływy
miesięczne Raby i Krzczo-
nówki – patrz. ryc. 441.

W latach 1985 – 95
niżówki na Rabie występo-
wały najczęściej w paździer-
niku, listopadzie i styczniu.
Najniższy przepływ zanoto-
wany w tym czasie w Stró-
ży miał miejsce w  dniach
31 sierpnia – 1 września
1995 r. (0,7 m3/s). Wysokie
stany wody związane z okre-

sami topnienia śniegu i opadów występowały najczęściej wiosną (marzec – maj).
Latem zdarzają się krótkotrwałe, ale o dużej amplitudzie wezbrania związane
z intensywnymi opadami (fot. 16)42.

W omawianych latach miały one miejsce 8 sierpnia 1985 (245 m3/s), 23 ma-ja
1987 (385 m3/s), 2 maja 1989 (204 m3/s), 26 czerwca 1995 (219 m3/s), 7 września
1996 (305 m3/s), 8 lipca 1997 (503 m3/s), a ostatnio także w lipcu 1999 i lipcu 2001
r. Zachowały się także informacje o historycznych wielkich wezbraniach z XIX w.
(m.in. 1813, 1839, 1844, 1845, 1884, 1894) i XX w. (m.in. 1903, 1913 – siedmio-
krotny w ciągu jednego roku wylew Raby, 1925, 1931, 1934 – ok. 800 m3/s, 1940,
1948, 1951, 1958, 1960, 1970 i 1972)43.

Na Krzczonówce – podobnie jak na Rabie – niżówki występują w okresie jesien-
nym, a stany wysokie – wiosną. W ostatnich latach maksymalny przepływ zanotowano
na tej rzece 8 września 1996 r. – 118 m3/s.

Najliczniejszą grupę cieków tworzą niewielkie potoki długości kilkuset metrów,
o przepływie zwykle poniżej 1 l/s, płynące w dolinach wciosowych. Niekiedy są to cieki
zanikające podczas suchego lata. Gęsta jest również sieć cieków epizodycznych,

Wody stojące. W gminie Pcim występuje kilkanaście sztucznych zbiorników
wodnych (stawów rybnych),
których powierzchnia wynosi
zwykle od 100 do 250 m2.
Największe ich nagromadze-
nie znajduje się w dolinie Su-
szanki (3 stawy). Do zbiorni-
ków naturalnych zaliczyć na-
leży starorzecza Raby, w ostat-
nich latach zanikające wsku-
tek obniżenia koryta tej rze-
ki, a co za tym idzie – obni-
żenia zwierciadła wód pod-
ziemnych w obrębie teras.
Na terenie gminy znajdują
się cztery starorzecza stale

Fot. 16. Raba w Pcimiu podczas wezbrania w lipcu 2001 [PS]

Fot. 17. Starorzecze Raby w Pcimiu-Górzanach [PS]

Tab. 11. Stawki osuwiskowe w gminie Pcim45

Fot. 18. Stawek wannowy na stokach Łysiny [PS]
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niowy, a właściwości podło-
ża – wsiąkanie wód opado-
wych.

Największe obszary
podmokłe znajdują się w Stró-
ży na dawnym terenie dwor-
skim (3,5 ha) i w Pcimiu w kil-
ku miejscach u podnóży
Bani (łącznie 6,2 ha) i w re-
jonie Marchówki (4,3 ha).
Mniejsze podmokłości poro-
śnięte roślinnością hydrofil-
ną – turzycami i tatarakiem
– znajdziemy na terasach
w Trzebuni na wysokości roli Francuzowej i Wnękowej (łącznie 0,3 ha), czy w Pcimiu-
Łuczanach (0,2 ha).

W rejonach źródliskowych (młak) występują często rozleglejsze tereny pod-
mokłe o charakterze torfowisk niskich. Najciekawszym jest tzw. Wielka Mocarz
pod Kotuniem (u źródlisk Kączanki). W niewielkiej jego części (ok. 1,2 a) pod
płem torfowym znajduje się tu zbiornik wody o nieustalonej głębokości, a po-
wierzchnia terenu ugina się pod obciążeniem. Z gnijących pod powierzchnią tor-
fu szczątków roślinnych unoszą się ekshalacje SO2. Na tzw. Młace nad rolą Maty-
sową w Trzebuni rośnie wełnianka szerokolistna oraz chronione: kukułka szeroko-
listna i rosiczka okrągłolistna.

Mniej liczne są torfowiska przejściowe, występujące na obszarach osuwisko-
wych w Stróży (torfowisko starym na obszarze osuwiskowym nad rolą Hajdukową)
i Pcimiu (torfowisko na Małej Suchej). Powierzchnia tego ostatniego wynosi 0,27
ha, a z ciekawszej roślinności znaleźć tu można mchy: płonnik i torfowiec, mietlicę
psią, sit rozpierzchły, komonicę błotną, tomkę wonną i kilka gatunków turzyc46.

Fot. 19. Żwirowiska nad Suszanką. [PS]

Gleby

a terenie gminy pokrywa glebowa jest słabo
zróżnicowana. Skałami macierzystymi gleb są
skały fliszu karpackiego i aluwia. Zwietrze-
lina fliszu ma skład mechaniczny glin ciężkich
i średnich, rzadziej lekkich, niekiedy z zawar-
tością ziaren piasku.

Na utworach aluwialnych wierzchnia warstwa pokrywy glebowej jest także
frakcji gliniastej lub – na osadach drobnofrakcyjnych – pylastej.

Typy gleb

Na terenie gminy przeważają gleby brunatne (dział gleb autogenicznych,
fot. 20)47. Nazwa ich wywodzi się stąd, że procesy wietrzenia minerałów powodu-
ją wytwarzanie się żelazisto-próchniczno-ilastych otoczek na ziarnach mineralnych,
przez co gleba nabiera brunatnego zabarwienia. Są to w większości gleby brunat-

ne kwaśne typowe (pH wynosi ok. 5.0), rza-
dziej gleby brunatne właściwe wyługowa-
ne (ryc. 5a – c), których odczyn pH wynosi
ok. 5,0 przy powierzchni i nieznacznie rośnie
wgłąb profilu (do 5,5 - 6,0). Gleby te zazębia-
ją się tak, że w terenie trudno jest je rozdzie-
lić. Zasadniczo na skałach bezwęglanowych
występują gleby brunatne kwaśne, a na za-
wierających węglan wapnia warstwach ino-
ceramowych przeważa drugi podtyp. Na te-
renie Trzebuni zidentyfikowano też niewielkie
(w sumie 41 ha) płaty gleb brunatnych kwa-
śnych bielicowanych (na mapie glebowo-
rolniczej oznaczonych jako gleby pseudo-
bielicowe) ze słabo zaznaczonym poziomem
wmywania tlenków glinu i żelaza oraz próchni-
cy. W obszarach podmokłych mogą wystę-
pować gleby brunatne kwaśne oglejone
z wyraźnym poziomem glejowym w posta-
ci rdzawych nacieków, często z wytrącenia-
mi związków chemicznych, powstałym
wskutek nadmiernego nasycenia profilu
wodą gruntową lub opadową.
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Fot. 20. Silnie szkieletowa gleba bru-
natna – Góra Krzywicka, Stróża. [PS]
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Miąższość poziomów genetycznych gleb brunatnych wynosi przeważnie od
kilku do kilkudziesięciu cm, szkielet przechodzący w rumosz skalny może występo-
wać na głębokości od kilkunastu do 100 cm. Łącznie wszystkie podtypy gleby
brunatnych zajmują około 93% powierzchni gminy (mapa 7).

Na aluwiach w dolinach Raby i jej dopływów wytworzyły się mady (dział
gleb aluwialnych). Są to gleby zasobne w składniki biogenne. Poziomy próchnicz-
ne mają grubość 30 do 40 cm i zawierają 3 do 4% próchnicy. Stanowią one najuro-
dzajniejsze gleby na terenie gminy. Są to przeważnie mady brunatne (ryc. 5d),
głębsze na terasie rędzinnej i płytsze na terasie łęgowej. Mają one skład mecha-
niczny glin lekkich. Na niewielkich powierzchniach, w miejscach zabagnionych,
mady te są oglejone i mają skład mechaniczny pyłu ilastego (ryc 5e). Poziom gle-
jowy zaznacza się bezpośrednio pod poziomem darniowym. Wszystkie mady zaj-
mują około 5% powierzchni gminy Pcim.

Pozostałe typy gleb występują na bardzo małych powierzchniach  W dolinach
Krzywiczanki i Suszanki spotyka się gleby gruntowo-glejowe (dział gleb semihy-
drogenicznych) o składzie mechanicznym gliny ciężkiej lub pyłu ilastego, w których
bezpośrednio pod poziomem próchniczym zalega poziom glejowy. Do działu gleb
hydrogenicznych zaliczymy gleby torfowe w obrębie torfowisk niskich i przejścio-
wych. Na większych, wychodniach skał piaskowcowych, występują gleby inicjalne
skaliste (litosole). Gleby inicjalne luźne (regosole) tworzą się na koluwiach osu-
wiskowych oraz kamieńcach nadrzecznych. Typy te należą do działu gleb litogenicz-
nych. Ponadto u podnóża stoków występują niewielkie płaty gleby deluwialnych,
a na nasypach drogowych i terenach sztucznie wyrównanych gleby antropogeniczne.

Pod względem stosunków wilgotnościowych gleby gminy Pcim można po-
dzielić na cztery klasy:

– gleby zbyt wilgotne (mady płytkie i mady glejowe);
– gleby okresowo zbyt wilgotne (płytkie mady i gleby brunatne na stokach

słabo nachylonych);

Ryc. 5. Przykładowe profile gleb rolnych z terenu Pcimia

Objaśnienia:  A – poziom próchniczy, B – poziom brunatnienia, G – poziom glejowy, C i D – podłoże
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Erozja gleb

Z racji położenia w użytkowanym rolniczo obszarze górskim, gleby gminy
Pcim są szczególnie narażone na erozję. Średnio do wytworzenia się 1 cm warstwy
pokrywy glebowej potrzeba do 250 lat. Taka sama warstwa może ulec zniszczeniu
w ciągu jednego roku, a nawet w ciągu jednej ulewy.

Erozja gleb polega na wymywaniu ich drobin przez wody opadowe i roztopo-
we. Zachodzą wtedy procesy spłukiwania powierzchniowego i erozji linijnej (żłobie-
nie rynien niszczących głębsze warstwy profilu glebowego). Do niszczenia gleb przy-
czyniają się również ruchy masowe, jak spełzywanie czy osuwanie zwietrzeliny.

Wykarczowanie lasów i orka wzmogły procesy erozji, gdyż gleba zaorana jest
rozdrobniona, a tym samym bardziej podatna na działanie wody płynącej w dół stoku.
Po pewnym czasie, wskutek zniszczenia wierzchniej warstwy pokrywy glebowej, gleba
staje się nieprzydatna rolniczo i jest porzucana przez rolników. Na powstały w ten
sposób przyłóg wkracza stopniowo roślinność drzewiasta poczynając zwykle od gatun-
ków światłolubnych (np. brzoza i wierzba iwa). W danym miejscu erozja gleby zostaje
wówczas powstrzymana, a proces glebotwórczy może rozpocząć się na nowo.

Stopień erozji zależy również od nachylenia stoku. Na terenie całych Beski-
dów, w trakcie wielu wieków uprawy roli na stokach, ukształtował się system orki
prostopadły do poziomic. Utrudnia to spływ wód opadowych spowalniając tempo
erozji. Powstały przy tym terasy rolne (miedze), dzięki którym lokalnie zmniejszyło
się nachylenie stoków, co również wpływa hamująco na niszczenie gleb50.

– gleby okresowo zbyt suche (płytkie i szkieletowe gleby brunatne na sto-
kach silnie nachylonych);

– gleby o właściwych warunkach wodnych (mady brunatne i niektóre gle-
by brunatne)48.

Przydatność rolnicza gleb

Najlepsze gleby orne obszaru gminy to mady występujące w dolinie Raby,
zaliczane do klas bonitacyjnych IIIa – IVb (średniej jakości). Na stokach łagodnych
i umiarkowanie nachylonych znajdują się gleby należące do klas bonitacyjnych IVb
– V (słabe), zaś na stokach stromych i wyżej położonych wierzchowinach – klasy
VI (bardzo słabe) oraz gleby nieprzydatne dla rolnictwa (RN). Gleby użytków zielo-
nych zaliczono do kompleksów III – VI. Zestawienie klas bonitacyjnych gleb wg
miejscowości przedstawiono w tabeli 12.

Jak wynika z zestawienia, mimo niemal zupełnego braku gleb klas IIIa i IIIb
stosunkowo najlepsze gleby dla potrzeb rolnictwa występują w Trzebuni, gdzie jest
duży odsetek gleb klas IVa i IVb.

Najlepsze gleby rolne terenu gminy zaliczono do 8 kompleksu przydatności rolni-
czej (zbożowo-pastewny mocny) Obejmuje on najlepsze gleby brunatne i mady. Kom-
pleks 10, pszenny górski i śródgórski, obejmuje najlepsze mady brunatne, kompleks 11,
zbożowy górski – dobre gleby brunatne i płytkie mady. Gleby brunatne płytkie, na obsza-
rach wyżej położonych, zaliczono do kompleksu 12, zbożowo-pastewnego gór-
skiego, a silnie szkieletowe, acz głębokie gleby brunatne – do kompleksu 13, owsianego
górskiego. Kompleks 14, to gleby przeznaczone na użytki zielone – są to gleby brunatne na
stromych stokach, bądź mady na tyle płytkie, że zaleca się użytkowanie ich jako pastwiska.

Użytki zielone zaliczono do kompleksów 2z (użytki zielone średniej ja-
kości) oraz 3z (użytki zielone słabej jakości). Występują one przeważnie na
płytkich madach, w wyższych partiach stoków oraz wśród obszarów zabudo-
wanych (tab. 13)49.

Tab. 12. Klasy bonitacyjne gleb gminy Pcim

Objaśnienia: R – klasy gryntów ornych, Ł/P – klasy łąk/pastwisk

Tab. 13. Kompleksy przydatności  rolniczej gleb gminy Pcim

– 60 – – 61 –

makieta_przyr.p65 03-09-16, 08:2560-61



W gminie Pcim rosną również lasy nie związane z układem piętrowym –
nadrzeczne łegi (fot. 21) i olsy. Wskutek długoletniej działalności człowieka,
podczas której teren ten został w dużej mierze wylesiony (lesistość na przełomie
XIX i XX w. sięgała 30%, obecnie 52%), prawie brak jest tutaj drzewostanów
naturalnych. W lasach państwowych i prywatnych powszechna stała się uprawa
świerka, którego odsetek sięga lokalnie kilkudziesięciu procent. Monokultury świer-
kowe są z punktu widzenia gospodarki leśnej szkodliwe i ich zakładanie zostało już
zarzucone. Obecnie najbardziej zbliżony do naturalnego skład gatunkowy mają na
tym terenie lasy bukowe (mapa 8)51.

Lasy

W piętrze pogórza na-
turalny drzewostan stanowi
grąd Tilio-Carpinetum (fot. 22).
W drzewostanie dominuje grab
zwyczajny Carpinus betulus, a to-
warzyszy mu jesion wyniosły
Fraxinus excelsior, lipa drobnolist-
na Tilia cordata, dąb szypułko-
wy Quercus robur  i  klon jawor
Acer pseudoplatanus. Do najważ-
niejszych roślin runa należą: za-
wilec gajowy Anemone nemoro-
sa, kopytnik pospolity Asarum
europaeum, żywiec cebulkowy

Dentaria bulbifera i marzanka wonna Galium odoratum52.

Na zboczach dolin Raby, Suszanki, Krzywiczanki, Kaączanki i Trzebunki oraz
w niższych położeniach górskich (np. Godawowa Góra w Pcimiu, Gruszczyn w Stró-
ży czy stok pod rolą Orawinową w Trzebuni) występuje grądy wysokie Tilio-Carpine-
tum typicum. Są one w dużej mierze zaburzone poprzez introdukcję gatunków
iglastych (świerk, jodła) i rzadko występują w postaci zbliżonej do naturalnej. Naj-
ciekawsze ich płaty można zobaczyć na ww. stanowiskach.

Na obrzeżach terenów zalewowych rośnie grąd niski Tilio-Carpinetum stachy-
etosum silvaticae, w którego runie występuje czyściec leśny Stachys silvatica. Płaty
takiego grądu występują m.in. na terasie zalewowej w Pcimiu-Łuczanach i Stróży-
Miłogoszczy.

W piętrze pogórza dominują powierzchniowo bory mieszane Pino-Querce-
tum (fot. 23). Naturalny drzewostan stanowi tu sosna zwyczajna Pinus silvestris
i dąb szypułkowy Quercus robur. W runie występuje borówka czernica Vaccinium
myrtillus, niekiedy borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea, liczne są mchy, np. płonnik
pospolity Polytrichum commune, widłoząb miotlasty Dicranum scoparium czy mo-
draczek siny Leucobryum glaucum oraz widłaki, jak widłak goździsty Lycopodium
clavatum i widłak wroniec Lycopodium selago. Bory te zajmują uboższe, bardziej
kwaśne siedliska w stosunku do grądów. W zależności od właściwości podłoża, na
siedliskach świeżych występuje większa (nawet ponad 50%) domieszka gatunków

Fot. 22. Grąd na stokach Chełmu w Stróży. [PS]

Świat roślin

edług podziału geobotanicznego prof. Paw-
łowskiego, gmina Pcim znajduje się w obrębie
Okręgu Beskidy, należącego do Działu Karpat
Zachodnich, Podprowincji Karpat i Środkowo-
europejskiej Prowincji Górskiej.

Szata roślinna gminy jest typowa dla obszarów leżących na granicy gór
i pogórza – pojawiają się gatunki i zbiorowiska występujące w obu tych krainach.
Powstaje specyficzna mozaika, która powoduje, że bogactwo flory jest tu stosunko-
wo duże, a sam obszar stanowi swoisty poligon do badań nad zasięgiem poszcze-
gólnych gatunków.

Wystarczy wspomnieć, że na terenie gminy i w jej pobliżu występują najda-
lej na północ wysunięte w Beskidach stanowiska krokusa – rośliny kojarzonej zwy-
kle z Podhalem czy gorczańskimi polanami. Innych gatunków typowo górskich jest
niewiele, m.in. z racji małych wysokości bezwzględnych, za to dość częste są tu
rośliny rzadko spotykane w głębszych partiach gór.

Piętrowy układ roślinności

Podobnie jak we wszystkich obszarach górskich, na terenie gminy zaznacza
się piętrowy układ roślinności. Występują tu dwa piętra: pogórza (do wysokości ok.
550 m n.p.m.) oraz znajdujące się powyżej piętro regla dolnego. W piętrze pogó-
rza charakterystyczny drzewostan stanowią grądy, które jednak w tej okolicy ustę-
pują miejsca borom miesza-
nym. Grądy czyli lasy grabo-
we z domieszką innych ga-
tunków, które zachowały
się jedynie na zboczach du-
żych dolin oraz fragmenta-
rycznie na stokach, podle-
gają w naszej gminie ochro-
nie krajobrazowej. W pię-
trze regla dolnego rośnie
bór jodłowy (w niższych
położeniach) i charaktery-
styczna dla tego piętra bu-
czyna karpacka (wierzcho-
winy i stoki).
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Fot. 21. Zarośla wikliny i las łęgowy na brzegu Raby
w Pcimiu. [PS]
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liściastych, na siedliskach suchych rosną niemal wyłącznie sosny. Podobnie jak
w przypadku grądów, bory te również zostały w dużym stopniu zaburzone przez
wprowadzenie świerka i jodły, a często spotyka w nich się również wszędobylską

brzozę53. Najciekawsze płaty
borów mieszanych występują na
południowych stokach masy-
wów Babicy i Sularzowej, pół-
nocno-wschodnich stokach Ko-
tunia, na Krzywickiej  Górze i leju
źródłowym Ziębówki.

W piętrze regla dolnego
niższe położenia zajmuje bór
jodłowy Abieti-Piceetum (fot.
24). Naturalny drzewostan sta-
nowi tu jodła pospolita Abies alba
i świerk pospolity Picea excelsa,
a jako domieszka występuje
buk zwyczajny Fagus sylvatica.
W podszyciu częsty jest jarząb
pospolity Sorbus aucuparia.
Wśród roślin runa występuje
charakterystyczna dla tego ze-
społu paproć podrzeń żebro-
wiec Blechnum spicant (fot. 25).
Rosną tu także tu borówki: czer-
nica Vaccinium myrtillus i bruszni-
ca Vaccinium vitis-idaea, jeżyna gru-
czołowata Rubus hirtus, paproć
wietlica samicza Athyrium filix-fe-
mina, szczawik zajęczy Oxalis
acetosella, przytulia okrągłolist-
na Galium rotundifolium oraz wi-
dłaki: goździsty Lycopodium cla-
vatum, jałowcowaty L. annoti-
num i wroniec L. selago.

Dolnoreglowy bór jodło-
wy rośnie przeważnie na cieni-
stych, północnych stokach oka-
lających doliny niewielkich po-
toków. Większość tych terenów
stanowi własność prywatną,
toteż las ten w dużej mierze zo-
stał przekształcony przez gospo-
darkę człowieka (nadmierna do-
mieszka świerka). Z drugiej stro-
ny, a lasach prywatnych znaj-M
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Fot. 23. Bór mieszany na stokach Kotunia
w Stróży [PS]

Fot. 24. Bór jodłowy w rejonie Polany Konieczne
w Pcimiu [PS]

Fot. 25. Podrzeń żebrowiec, paproć charakterystyczna
dla borów dolnoreglowych [PS]
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wierzba krucha Salix fragilis i cze-
remcha zwyczajna Padus avium,
w runie zaś pospolicie rosną le-
piężniki biały Petasites albus i ró-
żowy Petasires hybridus. Lokal-
nie występują również skrzypy:
olbrzymi Equisetum maximum
i błotny E. palustre.

Łęgi (fot. 21, 27) two-
rzą wąskie pasy wzdłuż doliny
Raby, rosnąc na terasie zale-
wowej, gdzie są oddalone o kil-
kadziesiąt do 200 m od kory-
ta, a więc w części będącej
poza zasięgiem wiosennych

wezbrań. W dolinie Trzebunki rosną jedynie w pobliżu ujścia, mniej więcej do
wysokości cmentarza w Stróży. Nad Rabą łęgom towarzyszą wikliniska Salicetum
triandro-viminalis, występujące bezpośrednio przy korycie (w odległości 5 – 50 m),
które stanowią ich stadium sukcesyjne.

Nadrzeczna olszyna górska Alnetum incanae pojawia się w dolinie Raby
na wysokości Pcimia-Madonia i dalej na południe tworzy mozaikę z łęgami. Wystę-
puje w dolinach dopływów Raby: na terasach Krzczonówki, Suszanki, Krzywiczanki
(fot. 28) i Trzebunki, a także nad Ziębówką i innymi większymi potokami w sposób
ciągły, zaś płatami niemal nad wszystkimi potokami. Olsy spotkać można także
w obszarach rozlewisk przy potokach oraz na terenach źródliskowych i wszędzie
tam, gdzie zwierciadło wód podziemnych zalega płytko.

Drzewostan tworzy olsza szara Alnus incana, której niekiedy towarzyszy
olsza czarna Alnus glutinosa. W podszyciu częsta jest wierzba iwa Salix caprea.
Wśród roślin runa znaleźć można szałwię lepką Salvia glutinosa, niecierpek pospo-
lity Impatiens noli-tangere, wiechlinę odległokłosą Poa remota, turzycę leśną Carex
sylvatica, gwiazdnicę gajową Stellaria nemorum, listerę jajowatą Listera ovata, świe-
rząbek orzęsiony Chareophyllum hirsutum, tojeść gajową Lysimachia nemorum, knieć

błotną Caltha palustris i lepięż-
nik biały Petasites albus.

Niewielkie płaty na tera-
sie łęgowej Suszanki i Trzebun-
ki tworzy podgórski łęg jesio-
nowy Carici remotae-Fraxinetum.
Z drzew dominuje tu jesion
wyniosły Fraxinus excelsior i ol-
sza szara Alnus incana. W runie
występuje m.in. lepiężnik biały
Petasites albus, niecierpek po-
spolity Impatiens noli-tangere,
jerzyna gruczołowata Rubus hir-
tus, turzyca odległokłosa Carex

duje się najlepiej zachowany
płat tego zespołu w gminie
(w rejonie Polany Konieczne, rola
Solawy w Pcimiu)54.

Buczyna karpacka
Dentario glandulosae-Fagetum
rośnie w wyższych (powyżej
600 m n.p.m.) partiach sto-
ków i na wierzchowinach.
Najlepiej zachowała się w la-
sach państwowych w Złotym
Potoku, na Kotuniu, grzbiecie
Ostrysza i Łysinie. Być może
wynika to stąd, że przez dłu-
gi okres lasy te stanowiły własność szlachecką, gdzie gospodarka leśna była
bardziej racjonalna. Największe spustoszenia w buczynach gminy Pcim przy-
niósł chyba masowy wyrąb w czasie II wojny światowej. Na szczególną uwagę
zasługuje piękny, klikuhektarowy płat 120-letniej buczyny nad Dziobkowym
Potokiem w Trzebuni (fot. 26).

Naturalny drzewostan buczyn stanowi buk Fagus sylvatica, sięgający 80
– 90%, z domieszką jodły Abies alba i świerka Picea excelsa, a niekiedy także jawora
Acer pseudoplatanus. W runie występuje charakterystyczny dla buczyny karpackiej
żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa tworzący wczesną wiosną kobierce fiole-
towych kwiatów, a także śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, kokorycz pusta
Corydalis cava, marzanka wonna Galium odoratum, gajowiec żółty Galeobdolon lu-
teum, czworolist pospolity Paris quadrifolia, żywokost sercowaty Symphytum corda-
tum i paprocie: nerecznica samcza Dryopteris filix-mas i paprotnik kolczysty Polysti-
chum lobatum. Większość roślin runa kwitnie tu wczesną wiosną, gdyż po wypusz-
czeniu liści lasy bukowe cechują się dużym zacienieniem.

W żyznym wariancie buczyny karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum alieto-
sum ursini w runie występują zwarte płaty czosnku niedźwiedziego Allium ursinum.
Odmiana ta rośnie w obszarach źródliskowych, m.in. w Złotym Potoku i pod Łysiną.

Buczyna karpacka rośnie przeważnie na wierzchowinach i stokach północ-
nych, natomiast stoki o ekspozycji południowej zajmuje kwaśna buczyna górska
(Luzulo nemorosae-Fagetum)55. Są to lasy bukowe z domieszką świerka i jawora,
w runie których występuje kosmatka gajowa Luzula nemorosa. kosmatka olbrzymia
Luzula sylvatica, bogata jest też pokrywa paproci (m.in. wietlica samicza Athyrium filix-
femina), lokalnie pojawia się borówka czarna jagoda Vaccinum myrtillus. Kwaśna buczy-
na rośnie na terenie gminy pod Łysiną, na południowo-zachodnich stokach
Wierchów Małosuszańskich (gdzie schodzi do zaledwie 500 m n.p.m.), na południo-
wych stokach Ostrysza oraz – silnie przekształcona – w Trzebuni pod Jamrozówką
(por. mapa 8).

Z zespołów nie związanych z piętrami roślinnymi, w dolinie Raby powszech-
ne są łęgi wierzbowo-topolowe Salici-Populetum, przechodzące w nadrzeczną
olszynę górską Alnetum incanae. W łęgach tych dominuje wierzba biała Salix alba,

Fot. 26. Ponad stuletnia buczyna na Dziobkowym
Potokiem w Trzebuni [PS]

Fot. 27. Łęg nad Strączkowym Potokiem (dolina Raby)
w Pcimiu-Łuczanach [PS]

Fot. 28. Olszyna powyżej zapory na Krzywiczance [PS]
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nasłonecznionych obrzeżach
polan i przecinkach.

W pobliżu młak i na
wilgotnych łąkach występu-
je łąka ostrożeniowa Cirsie-
tum rivulare z charaktery-
styczną byliną – ostrożeniem
łąkowym Cirsium rivularis,
ostrożeniem błotnym Cir-
sium palustre, wierzbownicą
błotną Epilobium palustre
oraz licznymi gatunkami tu-
rzyc Carex sp. Siedliska świe-
że zajmują łąki rajgrasowe
Arrenatheretum elatioris z raj-

grasem wyniosłym Arrenatheum elatius i pępawą dwuletnią Crepis biennis. Na uwa-
gę zasługują również łąki mietlicowe Gladiolo-Agrostietum, na których rośnie chro-
niony mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus (fot. 30), a także mietlica pospo-
lita Agrostis capillaris, tomka wonna Anthoxanthum odoratum, śmiałek darniowy De-
schampsia caespitosa i kostrzewa czerwona Festuca rubra. Najuboższe siedliska zaj-
mują łąki bliźniczkowe Hieracio-Nardetum, na których dominuje bliźniczka psia
trawka Nardus stricta. Rośnie tu także borówka czarna jagoda Vaccinium myrtillus,
kostrzewa czerwona Festuca rubra, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, pię-
ciornik kurze ziele Potentilla erecta, a miejscami także dziewięćsił bezłodygowy Car-
lina acaulis i wrzos zwyczajny Calluna vulgaris. Najpiękniejsze płaty bliźniczysk z wrzo-
sem znajdują się na terenie gminy w Pcimiu-Małej Suchej, w rejonie ról Druzgały
i Piszczki (fot. 31). Wśród pastwisk gminy Pcim przeważają żyzne pastwiska ży-
cicowe Lolio-cynosuretum z życicą trwałą Lolium perenne i koniczyną białą Trifo-
lium repens.

Roślinność pól uprawnych (segetalna) w piętrze pogórza w uprawach zbo-
żowych należy do zespołu wyki czteronasiennej Vicietum tetraspermae, a w upra-
wach okopowych do zespołu jasnoty purpurowej i przetacznika lśniącego La-
mio-Veronicetum politae. Powyżej 600 m n.p.m. oba zespoły zastępuje zespół lep-
nicy francuskiej Geranio-Silenetum gallicae.

Roślinność terenów zabudowanych (ruderalna) należy do zespołu wrotycza
pospolitego Tanacteo-Artemisietum, zespołu serdecznika i łopianów Leonuro-Arc-
tietum tomentosi oraz zespołu stuligrosza psiego Sisimbrietum spohiae. Przy ogród-
kach i na zapleczu gospodarstw pospolity jest zespół pokrzywy żegawki Urtico-
Malvetum. Spotkać tu można gatunek, który nie jest gatunkiem rodzimym – wysokie,
różowe i mocno pachnące kwiaty niecierpka królewskiego Impatiens Roylei57.

Chronione gatunki roślin
Na terenie gminy Pcim występuje kilkadziesiąt prawnie chronionych

gatunków roślin, których pełny wykaz podano w tabeli 14 (por. mapa 9). Do
najciekawszych z nich należą:

remota i szczaw gajowy Rumex sanguineus. Bogatsza niż w przypadku olszyny górskiej
jest warstwa mchów.

Zbiorowiska nieleśne

Pełną charakterystykę zbiorowisk nieleśnych gminy utrudnia brak szczegó-
łowych opracowań. Są to zbiorowiska półnaturalne, powstałe wskutek działalności
człowieka bądź zbiorowiska wprost związane z tą działalnością56.

Do zbiorowisk półna-
turalnych zaliczamy zbioro-
wiska torowisk niskich oraz
łąk i pastwisk. Do pierwszej
grupy należy młaka kozłko-
wo-turzycowa Valeriano-
Caricetum flavae, występują-
ca w obszarach źródlisko-
wych. Cechuje ją duże bo-
gactwo florystyczne. Rośnie
tu m.in. wełnianka szeroko-
listna Eriophorum latifolium,
turzyce: pospolita Carex ni-
gra, prosowata C. panicea,
gwiazdkowata C. echinata
i żółta C. flava, kozłek lekarski Valeriana officinalis, ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare,
knieć błotna (kaczeniec) Caltha palustris, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, boga-
ta jest także warstwa mchów. Najciekawsza taka młaka występuje nad rolą Maty-
sową w Trzebuni, gdzie rosną także chronione
kukułki szerokolistne Dactylorhiza majalis (po-
nad 2000 okazów), kukułka Fuchsa Dactylor-
hiza maculata Fuchsii oraz rzadka w tych stro-
nach rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifo-
lia (fot. 29).

Młaka ziołoroślowa Caltha-Chaero-
phyllum występuje w obrębie źródlisk i na te-
renach podmokłych. Główne rośliny to knieć
górska Caltha laeta oraz świerząbek orzęsiony
Chaerophyllum hirsutum. Pod gęstą, żółto kwit-
nącą na wiosnę warstwą tych roślin występu-
je kilka gatunków mchów.

W borówczyskach Vaccinietum myrtilli
panuje borówka czarna Vaccinium myrtillus, któ-
rej towarzyszą trawy: bliźniczka psia trawka
(psiara) Nardus stricta, mietlica pospolita Agro-
stis capillaris i śmiałek darniowy Deschmapsia
caespitosa oraz krzewy jałowca Juniperus com-
munis. Zbiorowisko to występuje najczęściej na

Fot. 29. Rosiczka okrągłolistna [PS]

Fot. 30. Mieczyk dachówkowaty [PS]

Fot. 31. Ciepłolubne zarośla i bliźniczyska na Wiechach
Małosuszańskich [PS]
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Szafran spiski (krokus), którego stanowiska występują w Pcimiu (polany Rówienki
i Gowitka w rejonie Kudłaczy) i Trzebuni przy granicy z Więciórką – są to jedne z naj-
dalej na północ wysuniętych stanowisk tego gatunku w Beskidach, dalej na północ
znajdują się już niżowe stanowiska koło Brzeska i Bochni. Największe stanowisko
krokusów w okolicy, liczące kilkaset okazów, występuje na Polanie Suchej pod Łysi-
ną, na terenie wsi Lipnik.
Kruszczyk siny, którego jedyne stanowisko znajduje się w centrum Stróży przy
zakopiance i obecnie zarasta krzewami. Należy dodać, że jest do jedno z zaledwie
kilku znanych stanowisk tego gatunku w polskich Karpatach.

Kruszczyk błotny – niepozorna, a piękna i bardzo kolorowa roślina narażona na
wymarcie wskutek osuszania podmokłych łąk, na których rośnie. Jedyne znane
stanowiska w gminie znajdują się w Stróży (pod Grotówką i na roli Mleczkowej)
oraz Trzebuni (na roli Francuzowej).

Rosiczka okrągłolistna (fot. 29) jest rośliną owadożerną, uzupełniającą w ten
sposób niedobory minerałów w podłożu. Znana jest ze stanowisk w Trzebuni (mła-
ka nad rolą Matysową), kiedyś rosła też w Stróży.

Parzydło leśne – piękna ro-
ślina porastająca cieniste,
wilgotne zbocza dolin wcio-
sowych. Jest niestety na-
gminnie zrywana jako rośli-
na ozdobna do wazonów.

Goryczka orzęsiona – jedy-
ne w gminie, ale bogate
stanowisko tego niepozor-
nego, kwitnącego wczesną
jesienią, błękitnego kwiatu
znajduje się nad rolą Grom-
ki w Pcimiu.

Tab. 14. Chronione i rzadkie gatunki roslin występujące na terenie gminy Pcim58. Mapa 9. Stanowiska wybranych chronionych gatunków roślin na terenie gminy Pcim

Fot. 32. Widłak wroniec [PS]
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Dziewięćsił bezłodygowy zwany niekiedy
ostem, którego kwiat jest jednym z najczęstszych
motywów w sztuce góralskiej. Jego stanowiska
są likwidowane przy oczyszczaniu pastwisk, cał-
kiem niepotrzebnie, bo bydło i tak go nie zjada
(liście są kłujące). Kwiat dziewięćsiłu jest jadalny
i niegdyś był spożywany w latach nieurodzaju.

Ciemieżyca zielona – roślina charakterystycz-
na dla ziołorośli Gorców i Beskidu Żywieckiego,
jej stanowiska znajdują się na Łysinie. Ciekawost-
ką jest nietypowa, zielona barwa kwiatów.

Podkolan biały – niegdyś pospolity, obecnie
coraz rzadszy storczyk o mocnym, ale przyjem-
nym zapachu. Ginie wskutek zarastania stano-
wisk oraz – niestety – zrywania do wazonów.

Do gatunków rzadkich nie podlegają-
cych ochronie należy m.in. września pobrzeż-
na, której stanowiska istniały niegdyś nad Su-
szanką. Wskutek rabunkowej eksploatacji żwi-
rowisk być może roślina ta na naszym terenie już wyginęła, gdyż w ostatnich latach
nie odnaleziono ani jednego okazu59.

Działania edukacyjne i ochronne, które należy podjąć, w przyszłości pozwo-
lą podziwiać te piękne i rzadkie rośliny naszym potomnym.

Grzyby, mchy, porosty

Lasy gminy Pcim obfitują w grzyby, któ-
rych skład gatunkowy nie był dotychczas do-
kładnie zbadany. Poniższe zestawienie obej-
muje więc głównie gatunki łatwo rozpozna-
walne przez grzybiarzy.

Z grzybów jadalnych w okolicznych la-
sach znaleźć można borowika szlachetnego
Boletus edulis (przez ludność miejscową zwa-
ny prawdziwkiem), borowika ceglastoporego
B. erythropus (pociec), podgrzybka brunatne-
go Xerocomus badius, podgrzybka złotawego
X. chrysenteron, podgrzybka zajączka X. subto-
mentosus (zając), koźlarza babkę Leccinum scra-
bum (kozak), koźlarza czerwonego L. rufum (osi-
kac, ze względu na częste występowanie w za-
gajnikach topoli osiki), maślaka żółtego Suillus
grevillei, maślaka ziarnistego S. granulatus, pie-
prznika jadalnego Cantharellus cibarius (kurka),
mleczaja smacznego Lactarius volemus, mlecza-

Fot. 33. Kukułka szerokolistna [PS]

Fot. 34. Czubajka kania [MB]

ja rydza L. deliciosus, opieńkę miodową Armillaria mellea, gołąbka grynszpanowego
Russula aeruginea, gołąbka jadalnego Russula vesca (panienka), gołąbka zielonawego
R. virescens (siwula), czubajkę czerwieniejącą Macrolepiota rhacodes i czubajkę kanię
M. procera.

Do mniej popularnych i rzadko zbieranych gatunków jadalnych należą: kle-
jówka kleista Gomphidius glutinosus, lejkowiec dęty Craterellus cornucopioides, pur-
chawka chropowata Lycoperdon perlatum, muchomor czerwonawy Amanita rube-
scens i czernidłak kołpakowaty Coprinus comatus.

Do grzybów niejadalnych zaliczymy m.in. tęgoskóra pospolitego Scleroder-
ma vulgare, mleczaja płowego Lactarius helvus czy lisówkę pomarańczową Hygro-
phoropsis auranitaca (liszka). Chronionym gatunkiem niejadalnym jest sromotnik
bezwstydny Phallus impudicus, grzyb o charakterystycznym, nieprzyjemnym zapa-
chu padliny. Liczne mniej znane gatunki niejadalne określane są przez miejsco-
wych grzybiarzy wspólnym mianem psiaków.

Z grzybów trujących występują tu: muchomor sromotnikowy Amanita phal-
loides, muchomor czerwony A. muscaria, muchomor plamisty A. phanterina, kro-
wiak podwinięty Paxillus involutus, borowik szatański Boletus satanas czy gołabek
wymiotny Russula emetica.

Nie należy zapominać o łatwo zauważalnych, niejadalnych grzybach na-
drzewnych – hubach. Są to przeważnie gatunki spotykane pospolicie w całym kra-
ju, jak żółciak siarkowy Laetiporus sulphureus, rosnący m.in. na pomnikowych dę-
bach w Trzebuni, hubiak pospolity Fomes fomentarius, wrośniak pachnący Trametes
suaveolens, gmatwica chropowata Daedaleopsis confragosa, gmatwek dębowy Da-
edalea quercina czy skórnik szorstki Stereum hirsutum.

Z innych gatunków występujących na terenie gminy Pcim, na ściółce leśnej
rośnie wdzięczny, żółtopomarańczowy pięknoróg lepki Calocera viscosa. Znacznie
rzadsze są ciekawe z wyglądu gatunki chronione: soplówka gałęzista Hericium ra-
mosum i szmaciak gałęzisty Sparassis crispa, występujące na pniach drzew60.

Również porosty z terenu gminy nie zostały dotychczas dokładnie opisane.
Wiadomo, że występuje tu m.in. płucnica kędzierzawa Cetraria ericetorum (chron.),
pustułka pęcherzykowata Hypogymnia physodes, tarczownica drobnolistna Parmelia
exasperatum (chron.), tarczownica chropowata P. caperata (chron.), chrobotek siny
Cladonia glauca (chron.), chrobotek łagodny C. mitis (chron.), chrobotek kubkowy
C. pyxidata (chron.), chrobotek reniferowy C. rangiferina (chron.), chrobotek leśny
C. arbuscula (chron.) i złotorost ścienny Xanthoria parietina.

Spośród mchów na terenie gminy stwierdzono występowanie m.in. płonni-
ka strojnego Polytrichum formosum i pospolitego P. commune, widłoząba miotlaste-
go Dicarnum scoparium i falistego D. undulatum, rokieta pospolitego Entodon schre-
beri, modrzaczka sinego Leucobryum glaucum, gajnika lśniącego Hylocomium splen-
dens, piórosza pierzastego Ptilium cristacastronis, żurawca falistego Atrichum un-
dulatum oraz mierzyka groblowego Miuium hornium. Na terenach podmokłych,
w lasach i na wilgotnych skarpach przydrożnych rosną torfowce, magazynujące
w sobie dużą ilość wody, m.in. torfowiec czerwonawy Sphagnum rubellum, torfo-
wiec ostrolistny S. nemoreum i torfowiec widlasty S. furcata. Najpowszechniej spo-
tykanym wątrobowcem jest rosnąca np. na wilgotnych kamieniach przy potokach
porostnica wielokształtna Marchantia polymorpha61.
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Innymi ciekawymi mieszkańcami naszych rzek są raki (Astacura), należące
do skorupiaków (Crustacea). Rak rzeczny Astacus astacus spotykany jest w mulistych
partiach wód. Ta grupa zwierząt, to doskonałe wskaźniki stanu środowiska – tzw.
bioindykatory. Powrót – po przerwie w latach 90. XX wieku – większej liczby
raków do naszych rzek i potoków świadczy zatem o poprawie stanu wody.

Miejscem licznego występowania owadów są łąki, gdzie można spotkać
motyle, szczególnie cieszące oko obserwatora. W czasie licznego kwitnienia
roślin można obserwować nawet kilkadziesiąt gatunków motyli dziennych że-
rujących na kwiatach. Są to choćby: paź królowej Papillo machaon (chron.), rusałki
Nymphalidae: pawik Inachis io, pokrzywnik Aglais urticae, ceik Polygonia c-album,
żałobnik Nymphalis antiopa, admirał Vanessa atalanta, kratnik Araschnia levana,
osetnik Vanessa cardui (fot. 35), a także mieniaki Apatura sp. (chron.), różne ga-
tunki modraszków (Lycaenidae), kraśników (Zygenidae), bielinków (Pieridae).
Ciekawe również są motyle nocne, zwane popularnie ćmami. Z reguły są mniej
kolorowe od motyli dziennych, ale niektóre z nich mogą dorównywać im bar-

wami. W ciepłe, letnie wieczo-
ry możemy obserwować za-
wisaki (Sphingidae), zastyga-
jące w powietrzu przy kwiatku
i spijające nektar, które uderza-
ją skrzydłami z niesamowitą częs-
totliwością. Często bywają mylo-
ne z kolibrami, które na naszym
kontynencie nie występują.

Interesującą grupą owa-
dów są licznie występujące
drapieżne biegacze Carabidae,
należące do chrząszczy. Mają
bardzo elegancki, przykuwają-
cy uwagę wygląd – czarne lub
w innym ciemnym kolorze

iczba gatunków  zwierząt  zamieszkujących te-
ren gminy zależy od wielu czynników. Sprzyja-
jące warunki sprawiają, że tutejsza fauna jest
stosunkowo bogata i charakterystyczna dla
obszarów z pogranicza gór i nizin.

Położenie na południu kraju, duża pagórkowatość terenu, wysoka lesistość,
pobliże miejsc przyrodniczo cennych – parków narodowych (Gorczańskiego, Ba-
biogórskiego) oraz Zbiornika Dobczyckiego, rzeka Raba i jej dopływy oraz niewiel-
kie zanieczyszczenie środowiska sprzyjają dużej bioróżnorodności.

Spośród zwierząt najlepiej poznane są kręgowce. Teren gminy badany był
m.in. pod kątem występowania ryb, płazów, gadów, ptaków, czy też niektórych
ssaków. Stwierdzono występowanie kilku rzadkich i zagrożonych wyginięciem
w skali kraju gatunków. Są one opisane w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i zasłu-
gują na szczególną uwagę oraz ochronę.

Bezkręgowce

Zwierzęta bezkręgowe są grupą bardzo liczną. Wiele gatunków nie zostało
jeszcze opisanych, a większość z nich nie ma nawet polskich nazw. Dokładna in-
wentaryzacja terenu Beskidu Średniego wykazała występowanie 251 gatunków
ryjkowców (Curculionidae)62, zaledwie jednej licznych rodzin chrząszczy (Coleopte-
ra) – należących do owadów. Jest ich zatem więcej niż wszystkich gatunków krę-
gowców występujących na tym terenie! Dlatego w niniejszej monografii opisane
zostały jedynie gatunki bezkręgowców, które są rzadkie, endemiczne (o ograniczo-
nym zasięgu występowania), spektakularne pod względem kształtów, barwy czy
też zachowań.

Wiele bezkręgowców występuje w Rabie i w jej pobliżu. W lecie możemy
spotkać tutaj kolorowe ważki (Odonata), a także jętki (Ephemeroptera), widelnice
(Plecoptera) i chruściki (Trichoptera). Te ostatnie w stadium larwalnym budują swo-
iste domki – sklejają je z drobnych kamyczków, piasku, czy drewienek. Przyczepiają
się do kamieni i w grupce – koloni oczekują na przeobrażenie w owady dorosłe.
Podobnie jak larwy jętek, widelnic oraz innych owadów związanych z wodą, mło-
de chruściki są podstawowym pokarmem dla ryb łososiowatych, głównie pstrą-
gów. W wędkarstwie imitacje dorosłych owadów (imago) ww. grup wykorzystywa-
ne są w połowach na tzw. sztuczną muchę. Bardzo ciekawe jest występowanie
u nas endemicznej jętki Baetis beskidensis oraz rzadkiego chruścika Polycentropus
schmidi, który po raz pierwszy w Polsce został opisany z Raby.
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Tab. 15. Rzadkie bezkręgowce zamieszkujące wody Raby

Fot. 35. Rusałka osetnik [MB]
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Kręgowce

Ze względu na swoje rozmiary, sposób zachowania, kolorystykę, walory użyt-
kowe jest to grupa zwierząt najbardziej rzucająca się w oczy oraz znana człowieko-
wi. Bardzo często hobby przyrodnicze, jak choćby wędkarstwo, czy łowiectwo,
wiąże się ze zwierzętami kręgowymi.

Minogi i ryby. W latach 70. XX wieku ze względu na plany powstania
Zbiornika Dobczyckiego, naukowcy dokonali inwentaryzacji składu gatunkowego
ryb występujących w Rabie i jej dorzeczu. Dodatkowo prowadzony jest bieżący
monitoring ichtiofauny w ramach eksploatacji łowiska pstrągowego, co umożliwia
dość precyzyjną ocenę zmian i aktualnego stanu rybności rzek gminy.

Jednym z ciekawszych gatunków jest minóg strumieniowy. Nie jest on wpraw-
dzie rybą, ale należy do krągłoustych Cyclostomata. Ze względu jednak na podo-
bieństwo, środowisko występowania oraz pokrewieństwo z rybami omówiony zo-
stał razem z nimi. Nie wiadomo czy występuje on jeszcze na naszym terenie, ostat-
nio stwierdzony został w roku 1974. Nie wykluczone jednak, że pojedyncze osob-
niki występują jeszcze w Rabie lub jej dopływach, szczególnie w partiach źródlisko-
wych, gdzie nie prowadzi się połowów. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt ten
gatunek minoga zaliczony został do zwierząt narażonych na wyginięcie.

Z ciekawszych ryb, stwierdzonych w Rabie, można wymienić brzanę i świnkę –
gatunki ostatnio ginące, coraz rzadsze w rzekach Polski. Świnka na terenie gminy jest

pancerze, połyskujące lub matowe – za to
z pięknymi grawerami. Uważane są za owa-
dy pożyteczne, gdyż zjadają wiele szkod-
ników. Jako nieliczne z owadów podlega-
ją ochronie gatunkowej. Na terenie gminy
stwierdzono m.in występowanie biegacza
fioletowego Carabus violaceus, biegacza skó-
rzastego C. coriaceus i biegacza pozłociste-
go C. auronitens.

Inną grupą chronioną, a występującą
na terenie gminy,  są kolorowe, włochate
trzmiele, mi.n.: ziemny Bombus terrestris, ka-
miennik B. lapidarius, rudy B. pasquorum oraz
sześciozębny B. wulfreni, budujące swoje sie-
dziby pod ziemią. Inne błonkówki (Hyme-
noptera) – osy i szerszenie – umieszczają swo-
je, nieraz olbrzymich rozmiarów, gniazda tak-
że w siedzibach ludzkich, stając się przy tym
uciążliwymi sąsiadami. Także powszechnie
znanymi błonkoskrzydłymi są pożyteczne i pracowite mrówki. Ich duże kopce moż-
na spotkać w lesie64.

Na terenie Beskidu Średniego przeprowadzono waloryzację przyrodniczą
terenu na przykładzie występowania ryjkowców. W próbach z terenu gminy Pcim
stwierdzono występowanie rzadkich gatunków tych chrząszczy i dużą ich różno-
rodność: wykazano gatunki górskie i kserotermiczne (ciepłolubne). Ponadto stwier-
dzono dwa gatunki endemiczne. Ekstrapolując wyniki tych badań na resztę fauny
gminy można powiedzieć o dużym bogactwie świata zwierząt, szczególnie obfi-
tego w gatunki w zalesionych, nie zamieszkałych przez ludzi partiach szczyto-
wych wzniesień Beskidów65.

Warto wspomnieć również o występowaniu innych zwierząt bezkręgo-
wych. Zaliczają się do nich ślimaki Gastropoda z pięknymi muszlami – jak choć-
by chronione winniczki Helix
pomatia (fot. 36) – lub bez
muszli (kolorowe pomrowy, Li-
macidae). Powszecne są pają-
ki Araneida znane z budowa-
nia misternych sieci i produk-
cji babiego lata. Z ciekawszych
ich gatunków na terenie Trze-
buni zanotowano tygrzyka pa-
skowanego Argiope bruennichi.
Natomiast ściółkę leśną za-
mieszkują m.in. wije Myriapo-
da, charakteryzujące się niezli-
czoną liczbą odnóży.

Ryc. 6. Biegacz pozłocisty
[rys. Tomasz Skalski]

Fot. 36. Ślimak winniczek [PS]

Tab. 16. Krągłouste i ryby gminy Pcim66
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Traszki, podobnie jak
salamandry, należą do pła-
zów ogoniastych. Spotkać
można je w kałużach na dro-
dze, śródleśnych oczkach
wodnych, czy innych zbiorni-
kach o podobnym charakte-
rze, z reguły w wyższych par-
tiach Beskidów. Szczególnie
pięknie wyglądają samce na
wiosnę, z charakterystyczny-
mi grzebieniami na grzbie-
tach oraz czerwono-żółto-nie-
bieskimi barwami na brzuchu
i bokach ciała.

Kumaki górskie, należące do rodziny ropuszkowatych, podobne są do ma-
łych ropuch. Z wierzchu brunatno-szare, pod spodem pięknie ciemnożółto-szaro
plamkowane. Występują w podobnych środowiskach, co traszki.

Płazy, głównie z powodu zaniku odpowiednich dla nich siedlisk, chemiza-
cji rolnictwa, powstania barier migracyjnych, czy też prześladowania, zmniejszy-
ły znacznie swą liczebność. Tylko zachowanie istniejących starorzeczy, rozlewisk,
oczek wodnych, czystych potoków górskich będzie gwarantem ocalenia tego istot-
nego elementu środowiska.

Gady. Gady w przeciwieństwie do płazów, związane są raczej z miejsca-
mi suchymi. Na terenie gminy występują na dobrze nasłonecznionych połu-
dniowych zboczach, murawach kserotermicznych, polnych i leśnych drogach,
kamieńcach. Podobnie jednak jak poprzednia grupa, są zwierzętami poddany-
mi silnej presji człowieka, stąd gwałtowny spadek ich liczebności w ostatnich
dziesięcioleciach.

Na obszarze gminy można spotkać jaszczurki: zwinkę, żyworodną oraz bez-
nogiego padalca, który wbrew powszechnemu przeświadczeniu nie jest wężem.
Pospolitym przedstawicielem węży jest natomiast zaskroniec, łatwo rozpoznawal-
ny po dwóch żółtych plamach z tyłu głowy. Wyjątkowo może on dorastać znacz-
nych rozmiarów (150 – 200 cm), zwykle jednak nie przekracza 100 cm. Jako jeden
z nielicznych gadów lubi również środowiska podmokłe, doskonale pływa.

Znacznie mniejsza od zaskrońca jest żmija zygzakowata (do 90 cm), ciesząca
się złą sławą ze względu na jad, który wydziela przy ugryzieniu. Nie jest on
jednak niebezpieczny dla dorosłego, zdrowego człowieka. Ten jadowity wąż nie
atakuje nigdy pierwszy, broni się jedynie przy próbie nadepnięcia, czy przy innej
formy ataku ze strony człowieka. Miejscowe przekazy o żmii zwijającej się w sprężyn-
kę, skaczącej na końcu ogona i goniącej ofiarę należy włożyć raczej między cieka-
wostki ludowej mitologii. Żmija staje się powoli unikatem w skali kraju, dlatego
objęta jest ochroną gatunkową, podobnie jak inne gady69.

Starsze doniesienia mówią o występowaniu węża Eskulapa w okolicach gminy
Pcim, co nie zostało obecnie potwierdzone, a jedynie jest powielane od dziesięcio-

nadal spotykana, brzana na-
tomiast została stwierdzona po
raz ostatni w 2001r. Ze wzglę-
du na brak większych starorze-
czy zniknęły, prawdopodobnie
na stałe szczupak i węgorz.

Górski charakter miej-
scowych rzek powoduje, że
duży odsetek osobników sta-
nowią ryby łososiowate. Do-
datkowo coroczne zarybie-
nia, dokonywane przez
dzierżawcę obwodu rybac-
kiego Nr 3, pstrągami, głów-
nie tęczowym oraz w 2002 roku łososiem atlantyckim (Salmo salar) sprawiają, że
Raba powraca do miana rzeki obfitującej w ryby67.

Płazy. Związane są ze środowiskiem wodnym, głównie ze względu na swój
rozród. Do rozwoju jaj i larw
potrzebują zbiorników wod-
nych, bądź potoków.

Najlepiej podkreślają
podgórski charakter gminy
salamandry oraz traszki i ku-
maki górskie. Czarno-żółta
salamandra związana jest
z górskimi lasami. Można ją-
spotkać w runie leśnym, czę-
sto pod liśćmi. Postacie mło-
dociane salamandry rozwi-
jają się w czystych potokach,
szczególnie w partiach źró-
dliskowych.

Fot. 37. Traszka zwyczajna [MB]

Fot. 38. Kumak górski [PS]

Fot. 39. Kałuża na drodze leśnej na Kotuniu – typowe
stanowisko kumaka górskiego i traszki zwyczajnej  [PS]

Tab. 17. Płazy gminy Pcim 68.
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świetlistej buczynie karpackiej
z domieszką drzew iglastych.

Gatunkami charakte-
rystycznymi dla terenów pod-
górskich i górskich, a stwier-
dzonymi na terenie naszej
gminy, są także dzięcioł zielo-
nosiwy, orzechówka, pluszcz
oraz pliszka górska. Dwa
ostatnie z wymienionych ła-
two zaobserwować nad cie-
kami wodnymi, szczególnie
nad bystrymi potokami.
Brunatno-biały pluszcz,

jako jeden z nielicznych wróblowatych, potrafi
nurkować pod wodą. Często spaceruje po dnie,
czy też fruwa w toni wodnej. W zimie doskona-
le wykorzystuje przeręble i nurkuje pod lodem.

Orzechówka jest jednym z ładniejszych
ptaków krukowatych, które kojarzą się z ra-
czej z czarnymi barwami. Cała jest czekola-
dowo-brązowa w białe plamki. Najłatwiej
spotkać ją jesienią, kiedy koczuje po lęgach
w lasach obfitujących w nasiona drzew igla-
stych oraz orzechy laskowe.

Podczas pieszych wędrówek po lasach
gminy z łatwością zobaczymy lub usłyszymy
także na inne ciekawe ptaki: drapieżne (my-
szołowy, jastrzębie, kobuzy), dzięcioły, sikory,
mysikróliki, drozdy, świstunki, muchołówki, po-
krzewki, kruki czy zięby.

Bardzo interesującym
środowiskiem pod względem
ornitofauny gminy jest rzeka
Raba. Wzdłuż jej doliny mo-
żemy obserwować wchodze-
nie gatunków raczej kojarzo-
nych z niżem Polski. Lęgowe
są kaczka krzyżówka (fot. 44),
siewkowate – piskliwiec i sie-
weczka rzeczna. Ptaki wróblo-
wate reprezentuje związana
z nadrzecznymi wiklinami
karminowo-czerwona dziwo-
nia. Ponadto na wiosennych
i jesiennych przelotach oraz

leci w przewodnikach turystycznych. To samo dotyczy żółwia błotnego oraz gnie-
wosza plamistego. Aczkolwiek żółw błotny być może występował tu, kiedy istniała
jeszcze sieć starorzeczy. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w Polskiej Czerwo-
nej Księdze Zwierząt naniesione są stanowiska tego gatunku w pobliżu naszej gminy.
Doniesienia sprzed kilku lat o żółwiach nad Rabą dotyczą prawdopodobnie osob-
ników hodowlanych, które wydostały się z niewoli70.

Ptaki. Obok ryb jest to najlepiej poznana, a zarazem najliczniejsza gromada krę-
gowców na terenie gminy. Ptaki spotkać można prawie wszędzie, opanowały wody,
pola, lasy i osiedla ludzkie. Na obszarze gminy występuje ich ponad sto gatunków, więk-
szość odbywa tutaj lęgi, niektóre zaś spotykane są jedynie na przelotach, bądź w zimie.

Jednym z najciekawszych ptaków jest bocian czarny, który od dawna wy-
prowadza lęgi na terenie gminy. Obecnie spotkać go łatwo latem polującego
w Rabie na ryby, lub przelatującego do swojego gniazda umiejscowionego gdzieś
nad Krzczonówką. W roku 1985 jeden ranny, w wyniku zderzenia z linią energetycz-
ną, młody osobnik, z gniazda położonego na
Bani, był hodowany w pcimskiej leśniczówce,
później wykurowany trafił do Krakowskiego
Ogrodu Zoologicznego72.

Gatunkami występującymi w naszej
gminie, które są narażone na wyginięcie i no-
towane w Czerwonej Księdze, są dwa gatunki
olbrzymich sów – puchacz i puszczyk uralski.
O pierwszym z nich donosili w ostatnich la-
tach miejscowi leśnicy w dwóch różnych miej-
scach: w paśmie Łysiny oraz w Stróży (Klakli-
no). Jest to coraz rzadszy gatunek, jednak po-
woli przystosowujący się do bliskości człowie-
ka, co dobrze rokuje na przyszłość. Puszczyk
uralski natomiast został stwierdzony na Kotu-
niu w Trzebuni. Jest to sowa rozszerzająca ostat-
nio swój zasięg występowania, związana jest
z lasami Alp, Karpat oraz północy Europy. Na
terenie Beskidów chętnie przebywa w starej,

Tab. 18. Gady gminy Pcim71

Fot. 40. Bocian czarny [JL]

Fot. 41. Puszczyk [MB]

Fot. 43. Dzięcioł duży [MB]

Fot. 42. Czapla siwa [MB]
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zimą można spotkać różne
gatunki mew, rybitwę rzecz-
ną, czaplę siwą oraz uważa-
ne za królewskie ptaki łabę-
dzie nieme, które od kilku lat
regularnie zatrzymują się
przy mostach i – karmione
przez ludzi – zimują.

Najbardziej koloro-
wym nadrzecznym ptakiem
jest spotykany regularnie
nad Rabą zimorodek. Cegla-
sty spód ciała, pomarańczo-
wy dziób, czerwone nogi
pięknie kontrastują z niebiesko-zielonymi skrzydłami i niebieskim grzbietem. Sto-
sunkowo łatwo zobaczyć go jak mknie w linii prostej nad wodą, lub nieruchomo
czatuje na małe rybki na bezlistnej gałązce.

Na terenie osiedli gminy również występuje wiele gatunków ptaków. Moż-
na uznać, że na stałe związały się z człowiekiem: sierpówki, wróble, jerzyki, ja-
skółki dymówki i oknówki, pliszki siwe, szpaki, kawki czy kopciuszki. Ludzkie bu-
dowle są też chętnie zasiedlane przez puszczyki – najpospolitsze polskie sowy,
które ze względu na aktywność nocną nie tak łatwo obserwować. Ich głos nato-
miast jest znany prawie każdemu – jest to charakterystyczne sowie pohukiwanie.

Większość ptaków podlega całorocznej ochronie gatunkowej. Niewielka
część z nich jest chroniona jedynie okresowo (podczas lęgów). Spośród nich
można wymienić ptaki łowne: bażanty, jarząbki, gołębie grzywacze, słonki. Cie-
kawym ze względu na oby-
czaje jest ostatni gatunek.
Jako jeden z nielicznych
siewkowatych związana jest
z lasami o wilgotnym pod-
łożu. Jej wiosenne loty to-
kowe, zwane ciągami, są
bardzo spektakularne. Lata
wówczas wzdłuż określonej
trasy – brzegów lasów, prze-
cinek, leśnych dróg, wydając
przy tym charakterystyczne,
łatwo rozpoznawalne odgło-
sy – jakby chrapanie74.

Ssaki. Oprócz pospolitych ssaków, towarzyszących człowiekowi na co
dzień, na terenie Gminy Pcim występują również gatunki rzadkie. Są to osobni-
ki, bądź kolonizujące nowe obszary, bądź koczujące poza swoimi stałymi ob-
szarami występowania. Z łatwością przedostają się do nas tzw. korytarzami eko-
logicznymi, czyli np. zadrzewionymi dolinami rzecznymi oraaz pasmami leśny-
mi ssacze rzadkości, które na co dzień zasiedlają wyłącznie obszary chronione –

Fot. 44. Krzyżówka [MB]

Fot. 45. Dziwonia – samica [MB]

Tab. 19. Ptaki gminy Pcim73

– 82 – – 83 –

makieta_przyr.p65 03-09-16, 08:2582-83



Ciekawym, bo długodystansowym imigrantem był łoś widziany w Trzebuni.
Nie występuje on w górach, raczej związany z bagiennymi zadrzewieniami północy
Polski. Najbliżej nas występuje w Puszczy Dulowskiej koło Trzebini. Znany jest z zami-
łowania do dalekich jesiennych i wiosennych wędrówek, czego dowodem jest zabłą-
kanie się go do naszej gminy76.

Oprócz wyżej opisanych, bardzo rzadkich gości, ostatnio pojawiły się
dwa gatunki ssaków równie ciekawych, co poprzednie, a związanych ze śro-

dowiskiem wodnym. Są to bóbr i wydra.
W 2002 r. o bobrach nad Rabą doniósł je-
den z mieszkańców Stróży, gdzie obserwo-
wał charakterystyczne zgryzy bobrowe (fot.
46), czyli ślady zębów na ściętych drze-
wach. Przekazy mieszkańców tej miejsco-
wości dowodzą obecności tych zwierząt już
od co najmniej kilku lat. Bobry na terenie
Polski są aktualnie w ekspansji, do niedawna
zagrożone wymarciem, teraz odradzają swoją
naturalną populację. Nie dziwi zatem ich obec-
ność na terenie gminy Pcim. Ponieważ ich śla-
dy obserwowane były także na pobliskim
Zbiorniku Dobczyckim, należy się liczyć, że ten
ssak wpisze się w nasz krajobraz na stałe77.

O bytowaniu wydry donosił swego cza-
su właściciel stawów z Pcimia. Te sprytne zwie-
rzęta, kierując się zapachem ryb, roznoszą-
cym się wraz z wodą, przywędrowały z Raby
kilkukilometrowym odcinkiem Suszanki i nie-
raz ucztowały w nocy, pożywiając się łatwym
łupem – hodowlanymi rybami. Rankiem moż-
na było zobaczyć ślady ich bytności – tropy
oraz resztki ryb.

Bóbr i wydra, podobnie jak wilk, nie-
dźwiedź i ryś, znajdują swoje miejsce w Pol-
skiej Czerwonej Księdze Zwierząt78, są zatem ssa-
kami, nad którymi szczególnie należy rozto-
czyć opiekę i pilnie się przyglądać, miejmy
nadzieję, ich dalszej ekspansji.

Rodziną ssaków bogatą w gatunki,
przebywającą niejednokrotnie w pobliżu osie-
dli ludzkich, są łasicowate. Należą do ssaków
drapieżnych, żywią się z reguły drobnymi gry-
zoniami, a więc są pożyteczne dla człowieka.
Poza tym dawniej były szczególnie cenione
ze względu na swoje futro – jak choćby gro-

np. parki narodowe. W linii prostej od Gorczańskiego Parku Narodowego gmi-
nę dzieli ok. dwadzieścia kilometrów, stąd możliwe są potencjalne wizyty nie-
dźwiedzia brunatnego, wilka, czy rysia.

Ostatnia przygoda z niedźwiedziem zdarzyła się mieszkańcom Stróży w maju
1999 r., kiedy to lokalna prasa donosiła o grasującym misiu. Zniszczył wówczas
pasiekę na stokach Chełmu, później stwierdzono go jeszcze dalej od matecznika –
w Głogoczowie75.

W latach 80. XX wieku widziano na Bani wilka. Podobnie jak niedźwiedź,
pochodził on zapewne z Gorców, w których wilki są stałymi bywalcami. Nie wyklu-
czone są także sporadyczne wizyty rysia, który obserwowany był na Cyrli w sąsied-
nim Krzczonowie.

Fot. 46. Zgryzy bobrowe [MB]

Fot. 47. Młody jeż [PS]
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nostaj (fot. 48), kuny, czy
tchórz. Do łasicowatych na-
leży także łasica, wspomnia-
na wcześniej wydra oraz
największy z nich borsuk,
którego stopiony smalec jest
bardzo pożądanym specyfi-
kiem używanym w medycy-
nie ludowej.

Bardzo tajemniczy-
mi ssakami, ale trudnymi
do obserwacji są nietope-
rze. Wizyty krakowskich
chiropterologów na strychach i wieżach kościołów w Pcimiu i Stróży zaowoco-
wały stwierdzeniami czterech gatunków tych ssaków: podkowca małego, nocka
dużego, mroczka późnego i gacka brunatnego. Interesujące jest zwłaszcza stwier-
dzenie podkowca – gatunku gwałtownie zmniejszający swoją liczebność. Osią-
ga on w Polsce swoją północną granicę europejskiego zasięgu występowania79.

Oprócz pospolitych myszy, szczurów i polników, bardzo ciekawymi gryzo-
niami są pilchowate. Te tajemnicze ssaki występują w lasach, wykorzystując jako
swe lokum dziuple drzew.
W zimie zapadają w sen zi-
mowy. Spośród tej grupy
zwierząt na pewno wystę-
puje u nas orzesznica –
mały, brązowy gryzoń z pu-
chatym ogonkiem (fot. 49).
Jeden z osobników tego
gatunku w latach 80. XX wie-
ku zimował w leśniczówce
w Stróży. Prawdopodobnie
w tutejszych lasach spotkać
można również popielicę,
która obecność została
stwierdzona w pobliżu
gminy Pcim.

Fot. 48. Gronostaj [MB]

Fot. 49. Orzesznica (na ramieniu) należy do niewielkich,
bardzo miłych i towarzyskich gryzoni. [JK]

Fot. 50. Slad bobra [MB] Fot. 51. Młoda sarna [MB]

Tab. 20. Ssaki gminy Pcim80

– 86 – – 87 –

makieta_przyr.p65 03-09-16, 08:2586-87



Ochrona przyrody
i krajobrazu
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P
Pierwszy pomnik przyrody na terenie gminy Pcim
utworzono w 1939 r. Była to lipa wysokości 27 m
i obwodzie 780 cm, rosnąca na terenie dworskim,
w pobliżu mostu na Rabie. Liczyła ok. 500 lat.
Z powodu złego stanu zdrowotnego została
skreślona z rejestru i ścięta w 1973 r. Gdyby rosła,
byłaby jednym z najgrubszych drzew w Małopolsce.

Obecnie w gminie Pcim istnieje 7 pomników przyrody – sędziwych, okaza-
łych rozmiarów drzew (mapa 10). Dwa z nich utworzono w 1970 r.

wiąz górski Halniak w Pcimiu – os. Korzeniówka (wysokość 17 m, obwód
382 cm, nr rej. 22/1); obecnie znajduje się w złym stanie zdrowotnym za-
atakowany przez chorobę wiązów – grafiozę;
dąb szypułkowy Janosik w Pcimiu – os. Hajdamaki (wysokość 18 m, ob-
wód 483 cm, nr rej. 22/2); po ostatnich zabiegach konserwacyjnych znajdu-
je się w dość dobrym stanie zdrowotnym.

Kolejnych pięć pomników przyrody utworzono w 1998 r. Są to dęby rosną-
ce w pobliżu leśniczówki w Trzebuni. Mają po ok. 200 lat i znajdują się w dobrym

stanie zdrowotnym (jedynie drzewa o nr rej.
22/4 i 22/5 mają dziuple i huby).

dąb szypułkowy (wysokość 23 m, obwód
386 cm, nr rej. 22/3);
dąb szypułkowy (wysokość 22 m, obwód
371 cm, nr rej. 22/3);
dąb szypułkowy (wysokość 22 m, obwód
289 cm, nr rej. 22/3);
dąb szypułkowy (wysokość 22 m, obwód
285 cm, nr rej. 22/3);
dąb szypułkowy (wysokość 21 m, obwód
249 cm, nr rej. 22/3)81.

Potencjalne przyrodnicze
obiekty chronione

Na terenie gminy istnieje sporo cennych
obiektów czy obszarów, które powinny być
objęte ochroną. Do pierwszej grupy zaliczy-

my te obiekty, które można
objąć kategorią pomnik
przyrody. Obecnie, ze wzglę-
du na duże koszty pielęgna-
cji, unika się tworzenia no-
wych drzew – pomników
przyrody. Ograniczenie to nie
dotyczy pomników przyrody
nieożywionej. Wiele okazów
drzew w gminie ma wymia-
ry pomnikowe:

lipa drobnolistna
(394 cm) w pobliżu
kościoła w Pcimiu;
lipa drobnolistna (377 cm) na roli Rogowej w Pcimiu-Łuczanach;
lipa drobnolistna (323 cm) na terenie podworskim nad Rabą w Pcimiu;
lipa drobnolistna (403 cm) w os. Mała Bania w Pcimiu;
buk zwyczajny (345 cm) na grzbiecie nad Średnią Suchą w Pcimiu;
dąb szypułkowy (383 cm) w os. Górniaki w Stróży;
lipa drobnolistna (392 cm) na Małej Gromadzie w Stróży;
lipa drobnolistna (345 cm) na Małej Gromadzie w Stróży;
lipa drobnolistna (350 cm) koło zagrody Klebertówka w Stróży;
lipa drobnolistna (350 cm) koło leśniczówki w Trzebuni.

Odpowiednie rozmiary nie są jedynym wyznacznikiem drzewa – pomnika
przyrody. Mogą nimi być również drzewa o nieco mniejszym obwodzie, jeżeli mają
np. ładną sylwetkę, rosną w grupach lub w jakiś sposób się wyróżniają. Tu można
wymienić trzy lipy drobnolistne (obwód 299, 288 i 212 cm) w otoczeniu kapliczki
na Działach w Pcimiu, pięć dębów szypułkowych (268 – 373 cm) w na skarpie koło
leśniczówki w Trzebuni, a także ponad 200-letnią jodłę (302 cm obwodu, ok. 45 m
wysokości) w lasach leśnictwa Trzebunia.

Kilka starych drzew zatraciło swą piękną sylwetkę wskutek zabiegów pielę-
gnacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim lipy rosnącej przy GOK w Pcimiu (obwód
374 cm) i dębów przy leśniczówce w Stróży (obwód 374 i 356 cm). Inne drzewa
nie nadają się do objęcia ochroną z powodu złego stanu zdrowotnego.

Niewątpliwie najpiękniejszym starodrzewem na terenie gminy są Lipiny na
terenie podworskim w Pcimiu. Podlega on ochronie konserwatorskiej, choć nie ma
ustalonego statusu. Gdyby było to celowe założenie parkowe, mógłby stanowić
park wiejski. W Lipinach rośnie ponad 80 lip drobnolistnych, z których największe
mają wymiary pomnikowe (390, 373 i 347 cm obwodu) a kilkanaście dalszych
drzew ma obwód 280 – 320 cm. Rosną tu także dwa dęby szypułkowe – niewątpli-
wie najpotężniejsze drzewa na interesującym nas terenie – o wysokości 36 m
i obwodzie 464 cm oraz o wysokości 34 m i obwodzie 447 cm. Starodrzew rośnie
na terenie stanowiącym własność gminy, obecnie dzierżawionym przez Automo-
bilklub Krakowski (pole namiotowe). Jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest

Fot. 53. Pomnikowe dęby w Trzebuni [PS]

Fot. 52. Dąb Janosik
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utworzenie tu w przyszłości komunalnego parku służącego rekreacji i wypoczynko-
wi wszystkich mieszkańców.

Pomnikami przyrody mogą być również obiekty przyrody nieożywionej, np.
źródła, skałki czy jaskinie. Z tego typu form w gminie Pcim, w celu zabezpieczenia
przed ich dewastacją, bezwzględnie należy objąć ochroną:

wodospady Na Wielkiej Skale w dolinie Suszanki (wysokość 1,7 i 1,9 m)
oraz leżący poniżej nich skalisty odcinek koryta i wąwóz Głęboki Potok (Pcim);
skałkę piaskowcową Diabelski Kamień pod Kotuniem w Stróży (wysokość 6,4 m);
zespół skałek piaskowcowych Wielki Kamień pod Krzywicką Górą w Stróży
(wysokość 2,0 – 8,1 m) wraz z położonym poniżej blokowiskiem.

Kategoria użytek ekologiczny obejmuje wartościowe, naturalne lub zbliżo-
ne do naturalnych ekosystemy jak łąki, stanowiska roślin chronionych, płaty nieużyt-
kowanej roślinności itp82. Szczególnie znaczenie ma ochrona podmokłych łąk, stano-
wiących siedlisko ciekawych zbiorowisk i chronionych gatunków roślin oraz zwierząt.
Ostatnio łąki te są osuszane wskutek zaborczej, acz niekoniecznie racjonalnej gospo-
darki człowieka. W gminie Pcim najciekawsze potencjalne użytki ekologiczne to:

podmokła łąka zw. Młaką na roli Matysowej w Trzebuni, zbiorowiska Cirsie-
tum rivulare i Valeriano-Caricetum flavae, ze stanowiskami m.in. rosiczki okrą-
głolistnej i kukułki szerokolistnej;
podmokła łąka poniżej roli Francuzowej w Trzebuni, na terasie nadzalewo-
wej Trzebunki, stanowisko kruszczyka błotnego;
młaka źródliskowa na roli Mleczkowej w Stróży, ze stanowiskiem kruszczyka
błotnego, kukułki plamistej i skrzypu olbrzymiego;
kompleks polany Konieczne i otaczającego płatu boru dolnoreglowego na
roli Solawy w Pcimiu z dużym zróżnicowaniem zbiorowisk (Gladiolo-Agro-
stietum, Cirsietum rivulare, Caltha-Chaerophyllum, Vaccinietum myrtilli, Abieti-

Piceetum), stanowiskami roślin chronionych: podrzenia żebrowca, widłaków:
wrońca, goździstego i jałowcowatego, dziewięćsiła bezłodygowego, gorycz-
ki trojeściowej, mieczyka dachówkowatego, kukułki szerokolistnej, kukułki
Fuchsa i gółki długoostrogowej oraz kilku gatunków płazów i gadów;
płat olszyny i łęgu jesionowego nad Suszanką wraz z naturalnymi, niestety
na dużych odcinkach zniszczonymi przez eksploatację żwirowiskami;
płat nieużytkowanej roślinności wraz z otaczającymi kamieńcami na Wier-
chach Małosuszańskich, stanowiska m.in. podkolana białego, dziewięćsiła
bezłodygowego, trzmiela ziemnego, żmii zygzakowatej i jaszczurki zwinki,
rośnie tu także kilka gatunków róż;
porośnięte wrzosem bliźniczyska w rejonie roli Druzgały (Pcim-Mała Sucha),
stanowisko żmii zygzakowatej – dodatkową atrakcją jest osuwiskowa rzeźba
terenu.

Kategoria stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej obejmuje
ciekawe twory geologiczne mające znaczenie naukowe lub dydaktyczne. Na tere-
nie gminy występuje sporo tego typu obiektów, a najciekawsze z nich to:

odsłonięcie warstw hieroglifowych na zboczu doliny Trzebunki nad rolą Ry-
dzową w Trzebuni (długość odsłonięcia 21 m, wysokość do 6,5 m);
odsłonięcie pstrych łupków naprzeciw kościoła w Trzebuni (długość odsło-
nięcia 30 m, wysokość 6 m) wraz z nadległą pokrywą żwirów holoceńskich;
odsłonięcie warstw podmagurskich na zboczu doliny Krzywiczanki (długość
odsłonięcia 35 m, wysokość 15 m);
system plejstoceńskich i holoceńskich stożków napływowych u wylotu doli-
ny Ziębówki w Stróży (obszar ok. 2,5 ha);
osuwisko skalno-zwietrzelinowe Na Raźniakowskim w Pcimiu-Suchej, po-
wstałe w 1962 r. (obszar ok. 5 ha).

Walory krajobrazowe
Od połowy lat 90. XX w. istnieje koncepcja objęcia terenu gminy ochroną

w ramach Parku Krajobrazowego Beskidu Myślenickiego. Mimo zaangażowania
sporej grupy osób, w tym
osobistości znanych w regio-
nie myślenickim, projekt ten
na razie nie doczekał się re-
alizacji83. Najcenniejsze pod
względem krajobrazowym
rejony proponowanego par-
ku, to znajdujące się częścio-
wo na terenie gminy: pasmo
Kotunia, masyw Łysiny i Lu-
bomira i przełom Raby –
Luteranka, bądź leżące bez-
pośrednio przy jej granicach,
masywy Uklejny i Koskowej
Góry oraz dolina Gościbi.

Mapa 10. Rozmieszczenie przyrodnicze obiektów chronionych w gminie Pcim

Fot. 54. Harmonijny krajobraz w Paśmie Łysiny – widok z
grzbietu Łopusznego [MB]
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W 2002 r. utworzono
rezerwat przyrody Las Gości-
bia o powierzchni 282 ha,
w którym ochronie podlega
buczyna karpacka rosnąca w ob-
szernym leju źródliskowym
potoku Gościbia oraz cieka-
wa rzeźba terenu. Drugo-
rzędnym celem utworzenia
rezerwatu była ochrona ob-
szaru zlewni zbiornika wody
pitnej dla Sułkowic. Z rezer-
watem graniczy północno-
zachodni fragment Trzebuni.

W gminie Pcim naj-
wyższe walory krajobrazu
przyrodniczego i kulturowe-
go posiadają doliny: Trze-
bunki, Ziębówki, Krzywi-
czanki, Suszanki (z dopływa-
mi) oraz Kączanki (górne
piętro). Wysokie walory ma
również rejon Godawowej
Góry w widłach Raby i Krzczo-
nówki.

Najciekawsze krajo-
brazowo zespoły zabytko-
we to: zespół kościoła i sta-
rej plebani w Pcimiu (ko-
ściół 1810 – 1829 r., ple-
bania z 1802 r. w otocze-
niu starodrzew lipowy –
fot. 56),  zespoły willi Kle-
bertówka (dom z 1923 r.,
budynki gospodarcze) i Fir-
kówka (dom z 1924 r. z
budynkami gospodarczymi
i ciekawie urządzonym
ogrodem, obecnie opusz-
czony i zaniedbany – fot.
57) w Stróży oraz zespół le-
śniczówki w Trzebuni (leśni-
czówka z ok. 1880 r. i bu-
dynki gospodarcze w oto-
czeniu starodrzewu dębo-
wo-lipowego).

Regiony
fizycznogeograficzne

od względem fizycznogeograficznym gmina Pcim
leży w granicach dwóch mezoregionów: Beskidu
Średniego i Beskidu Wyspowego. W Beskidzie
Wyspowym znajduje się tylko niewielki fragment
Pcimia, położony na południe od Krzczonówki.

Mezoregiony te znajdują się w obrębie prowincji Karpat Zachodnich, pod-
prowincji Zachodnich Karpat Zewnętrznych i makroregionu Beskidów Zachodnich.
W obrębie Beskidu Średniego i Wyspowego wyróżniono mniejsze jednostki (mi-
kroregiony), nieco mniejsze od jednostek tej rangi przyjętych w podziałach tury-
stycznych. W Beskidzie Średnim są to84:
Pasmo Sularzówki i Trzebuńskiej Góry (w podziałach turystycznych – Pasmo
Babicy), obejmujące północno-zachodni fragment gminy. Jego południową grani-
cę stanowi dolina Trzebunki. Najwyższym szczytem mikroregionu jest Babica 728
m n.p.m., w części  wschodniej Sularzowa 617 m n.p.m.
Pasmo Kotunia, położone na granicy gmin Pcim i Tokarnia, pomiędzy dolinami
Trzebunki i Krzczonówki oraz Raby i Więciórki. Najwyższym punktem jest szczyt
Solniska w masywie Kotunia, wysokości 857 m n.p.m.

Kopa Koskowej Góry, któ-
rej jedynie niewielki frag-
ment (północne stoki Par-
szywki) znajduje się w Trze-
buni. Najwyższe szczyty tego
regionu to Koskowa Góra
866 m n.p.m. i Parszywka
842 m n.p.m. W podziałach
turystycznych oba powyższe
mikroregiony tworzą Pasmo
Koskowej Góry.
Pasmo Lubomira i Łysiny
– silnie rozgałęzione, poło-
żone na wschód od doliny
Raby i na południe od doli-
ny Ziębówki, z najwyższym
masywem Łysiny (Lubomir,
904 m n.p.m.)

Fot. 55. Zima w rezerwacie Las Gościbia [AW-Z]
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Fot. 58. Widok z Chełmu na południe, widoczne
mikroregiony: Dolina Środkowej Raby, po lewej – stoki
Pasma Łysiny, po prawej – wschodnie podnóża Pasma
Kotunia, w zamknnięciu panoramy mikroregiony
należące do Beskidu Wyspowego – Strzebel i Luboń
Wielki [AT]

Fot. 56.  Zespół kościoła parafialnego pw.  św. Mikołaja
w Pcimiu  – klasycystyczna plebania z 1802 r. i kościół
w stylu józefińskim, ukończony w 1829 roku,
rozbudowany w 1905 i 1983 – 84 r. [PS]

Fot. 57. Firkówka – dom rodziny Firków na Kępie
wybudowany w stylu willi w 1924 r. w otoczeniu
krajobrazowego ogrodu [PS]
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Kopa Uklejny, obejmująca masywy Uklejny (677 m n.p.m.) i Chełmu (648 m
n.p.m.), położone na wschód od doliny Raby i na północ od doliny Ziębówki, w
podziale turystycznym Kopę Uklejny oraz Pasmo Lubomira i Łysiny okresla sie współ-
nym mianem Pasma Łysiny;
Dolina Środkowej Raby – region obejmujący płaskie dno doliny Raby poniżej
ujścia Krzczonówki.

Do Beskidu Wyspowego zalicza się dwa mikroregiony:
Kopa Zembolowej, której na terenie Pcimia znajduje się jedynie niewielki frag-
ment. Najwyższy szczyt to Zembolowa (858 m n.p.m.), zwana też Klimasem lub
Golcem, położona na granicy Łętowi, Tokarni, Lubnia i Krzeczowa.
Dolina Górnej Raby - część doliny Raby powyżej ujścia Krzczonówki.

Regiony te cechują się charakterystyczną sekwencją typów środowiska, któ-
re przedstawiono na mapie  1185.

Antropopresja

d początku zasiedlenia tego terenu ma miejsce
ciągły wpływ człowieka na środowisko. Przejawia
się on w rolniczym użytkowaniu ziemi (uprawie
i hodowli), zabudowie, rozwoju przemysłu i sieci
komunikacyjnej oraz regulacji i wykorzystania wód.

Skutkami tego oddziaływania jest emisja wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
powietrza, wód, gleb, w tym zaśmiecenie środowiska przyrodniczego. Inne rodzaje
antropopresji to erozja gleby, emisja hałasu i zmiany stosunków wodnych86.

Gmina Pcim cechuje się stosunkowo dobrym stanem czystości powietrza.
Z braku punktu pomiarowego w samej gminie można posiłkować się danymi ze
stacji w Myślenicach, gdzie zarówno dobowe jak i średnie roczne stężenia dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, pyłu, ołowiu i kadmu nie przekraczają dopuszczalnych norm.
Stężenie zanieczyszczeń w Myślenicach za 2001 rok zestawiono w tabeli poniżej.

Badania chemizmu opadów przeprowadzone na stacji w Dobczycach w 2001 r.
wykazały, że odczyn wód opadowych w regionie jest kwaśny (średnie pH = 4,64,
wartości miesięczne pomiędzy 3,56 a 5,62). Średnie stężenie poszczególnych
jonów wynosiło: chlorkowy – 0,975 mg/l, siarczanowy – 5,76 mg/l, fosforanowy
– 0,104 mg/l, amonowy – 0,842 mg/l, azotanowy – 0,72 mg/l. Spośród kationów
wykryto: sód – 0,235 mg/l, potas – 0,28 mg/l, wapń – 0,556 mg/l, magnez
– 0,088 mg/l, mangan – 0,02 mg/l, żelazo – 0,05 mg/l, chrom – 0,001 mg/l,
kadm – 0,001 mg/l, miedź – 0,002 mg/l, nikiel – 0,001 m/l, ołów – 0,004 mg/l.
Związki chemiczne zawarte w wodach opadowych deponowane są w glebie, pro-
wadząc do jej zanieczyszczenia.

Opad pyłu oraz metali ciężkich – kadmu i ołowiu – monitorowany jest na
posterunku pomiarowym przy leśniczówce w Pcimiu. W okresie czerwiec 2001 – maj 2002
opad pyłu wahał od 1,0 do 7,6 g/m2 miesięcznie, co w skali roku dało wartość
36,9 g/m2 (18,5% normy). Opad metali ciężkich był niski, osiągnął wartości średnio-

Mapa 11. Regiony fizycznogeograficzne i typy środowiska gminy Pcim
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Tab. 21. Stężenia dobowe i średnioroczne metali w atmosferze (dane z 2001 r. dla stacji
w Myślenicach
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miesięczne od 0,01 do 0,25 mg/m2 dla kadmu i od 0 do 0,7 mg/m2 dla ołowiu.
Łączny opad kadmu w badanym okresie wyniósł 0,6 mg/m2 (norma roczna 10 mg/
m2), zaś ołowiu – 3,0 mg/m2 (norma 100 mg/m2/rok). W stosunku do połowy lat 90.
XX w. zanotowano wyraźne obniżenie opadu pyłu i zawartych w nim metali ciężkich
(dla ołowiu – ponad trzykrotny spadek w porównaniu z okresem 1992 – 96).

Wskutek odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych w ostatnich
latach znacząco pogorszyła się jakość tych wód. Szczególnie wiele do życzenia przed-
stawia ich stan sanitarny (zanieczyszczenia bakteriologiczne). Spośród rzek prze-
pływających przez gminę prowadzone są badania stanu czystości Raby i Krzczo-
nówki. Do końca lat 90. XX w kontrolowano również czystość Trzebunki, która
mieściła się w różnych latach w klasach normatywnych II i III. Krzczonówka osiąga-
ła przeważnie II klasę czystości (III klasa ostatnio w 1999 r.), Raba na terenie gminy
– III klasę, co i tak stanowi pewną poprawę, gdyż bywały lata, że wody Raby nie
odpowiadały normatywom.

W 2001 r. największa rzeka gminy Pcim miała klasę III, tj. jej wody nadawały się
do zaopatrzenia zakładów przemysłowych nie wymagających wody dobrej jakości
oraz do nawadniania terenów rolniczych. Wody Krzczonówki badane przy jej ujściu do
Raby mieściły się w normatywie klasy II, tj. nadawały się do bytowania ryb innych niż
łososiowate, potrzeb hodowli zwierząt gospodarskich i celów rekreacyjnych87.

Poprawie jakości wód powierzchniowych ma służyć rozpoczęty program
kanalizacji gminy, podjęty przez Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krako-
wa. Do 2002 r. udało się
zrealizować budowę no-
woczesnej oczyszczalni
ścieków w Pcimiu (fot. 59)
oraz dwa zadania kanali-
zacyjne na terenie tej miej-
scowości (I – część Chałup-
ników, II – Krzywica).

Oczyszczalnia ście-
ków jest obiektem mecha-
niczno-biologiczno-che-
micznym o docelowej prze-
pustowości 433 m3/dobę
(maksymalnie 585 m3/dobę).

Tab. 22. Klasy czystości Raby i Krzczonówki wg kryteriów

Ścieki są pompowane przez dwie pompy ka-
nalizacyjne, istnieje też możliwość dowozu nie-
czystości. Segment mechaniczny oczyszczalni
składa się z krat koszowych umieszczonych
przed stacją pomp (dla zanieczyszczeń gru-
bych) i dwóch sit bębnowych dla filtrowania
drobnych zanieczyszczeń stałych.

W dalszej kolejności ścieki odprowadza-
ne są do dwóch piaskowników, w których od-
dzielają się zanieczyszczenia ziarniste. Piaskow-
niki te stanowią wydzieloną część zbiornika
retencyjnego. Następnie ścieki podlegają
oczyszczeniu biologicznemu w dwóch reak-
torach SBR. W następnym etapie następuje
ich doczyszczenie w dwóch reaktorach che-
micznych poprzez strącanie koagulantem PIX.
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do po-
toku Krzywiczanka. Pozostały osad jest zagęsz-
czany i odwadniany, a następnie wywożony88.

W gminie Pcim istnieje zorganizowany
system wywozu odpadów, koordynowany przez Urząd Gminy. Śmieci zbierane
są do kontenerów rozmieszczonych w całej gminie. Gospodarstwa położone dalej
od głównych szlaków komunikacyjnych otrzymują worki na śmieci. Gmina nie po-
siada własnego składowiska odpadów komunalnych, które są wywożone na wysy-
piska położone poza terenem powiatu myślenickiego 89.

Dużym i wciąż nie rozwiązanym problemem są na terenie gminy dzikie
wysypiska śmieci. Ich liczba na tym terenie wynosi kilkaset. W samym Pcimiu
w 1999 r. zinwentaryzowano ponad 280 tego typu obiektów (łączna po-
wierzchnia ponad 3100 m2), w 2002 r. w Trzebuni – ponad 160. Wśród śmie-
ci przeważają odpadki powszechne – tworzywa sztuczne, szkło, metal, papier,
ale zdarzają się np. zużyte opony czy materiał budowlany (gruz). W ostatnich
kilku latach zaobserwować można masowe składowanie na dzikich wysypi-

skach zużytej dachówki
eternitowej.

Część tych śmieci
mogłoby stanowić surowce
wtórne, lecz brakuje jeszcze
sprawnego systemu ich sku-
pu. Mimo, że od czasu
wprowadzenia kontenerów
na śmieci wiele dzikich wy-
sypisk nie jest używanych,
to jednak pozostają nie
uprzątnięte i ich niekorzyst-
ne oddziaływanie na środo-
wisko trwa nadal90.Fot. 59.  Nowa oczyszczalnia ścieków w Pcimiu [PS]

Fot. 60.  Jedno z kilkuset dzikich
wysypisk śmieci na terenie gminy [PS]

Fot. 61. Wypalanie traw i palenie smieci jest zjawiskiem
wpływającym negatywnie na jakość powietrza  [PS]
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iczba ludności gminy Pcim sukcesywnie wzrasta.
Wpływa na to dodatni, wyższy od średniej kra-
jowej przyrost naturalny przy wahającym się
w okolicy zera saldzie migracji. Społeczeństwo
gminy jest stosunkowo młode.

Przyrost naturalny w ciągu ostatnich lat nieznacznie spadał i wynosił w skali
gminy +7,7‰ w 1993, +6,2‰ w 1997 i +5,6‰ w 2001 r. Zadecydował o tym
spadek liczby urodzeń (1993 – 167, 1997 – 149, 2001 – 138) przy  malejącej
w mniejszym tempie liczbie zgonów (1993 – 92, 1997 – 88, 2001 – 81). Liczba
urodzeń na 1000 mieszkańców gminy wynosiła w 1993 roku 17,5, w 1997 –15,0,
w 2001 – 13,6. Stopa zgonów wynosiła w tych latach odpowiednio 9,6‰, 8,9‰
i 8,0‰. Saldo migracji w ciągu ostatnich lat było nieznacznie ujemne bądź oscylo-
wało w okolicach zera (-1,5‰ w 1993, +0,4‰ w 1997, -0,7‰ w 2001 r.)91.

Wielkości te spowodowały, że liczba mieszkańców gminy w 2000 roku prze-
kroczyła 10.000 i wynosi obecnie (31 grudnia 2002 r.) 10.211 osób.

Najszybciej liczba ludności wzrasta w Trzebuni – średnio rocznie na każde
1000 mieszkańców przybywa tu 10 osób. Najwolniej pod tym względem rozwija
się Stróża (3,0‰), w Pcimiu średnio przybywa rocznie 7,1 osoby na każde 1000.
Liczba zawartych związków małżeńskich wynosiła w ostatnich latach około 90 na
rok (1993 – 78, 1997 – 88, 2001 – 93) tj. około 9 na 1000 mieszkańców (1993 –
8,1‰, 1997 – 8,9‰, 2001 – 9,2‰).

W gminie Pcim zaznacza się niewielka przewaga mężczyzn: na 100 przypada
99,5 kobiety. Pod tym względem najmniej wyrównana sytuacja jest w Stróży (98,9K/
100M). W Pcimiu na 100 mężczyzn przypada 99,6 kobiet, w Trzebuni - 99,9 kobiet.

Społeczeństwo gminy jest stosunkowo młode – 32,4% jej mieszkańców, to
osoby poniżej 20 roku życia. Osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 11,4%.
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Największy odsetek ludzi młodych jest w Trzebuni (33,4%), najmniejszy – w Pci-
miu (31,9%), w Stróży wynosi on 32,6%. Dane te mają bezpośrednie przełożenie
na liczbę dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów – w Trzebuni
stanowią one 15,2% mieszkańców miejscowości, w Stróży -–14,9%, w Pcimiu –
14,5% (średnio w gminie 14,8%). Odsetek ludności w wieku produkcyjnym wy-
nosi około 58%. Ludność w wieku powyżej 65 lat stanowi 11,6% w Pcimiu, 11,4%
w Stróży i 10,9% w Trzebuni. Najstarsza mieszkanka Pcimia liczy 99 lat, Stróży – 95
lat, Trzebuni – 93 lata. W przypadku mężczyzn wielkości te wynoszą odpowiednio
91, 91 i 90 lat.

Średnia wieku mieszkańców gminy wynosi 33,9 lat (Trzebunia – 33,3 lat,
Pcim – 34,1 lat, Stróża – 34,3 lat). Średnia długość życia mieszkańców gminy obli-
czona na podstawie wieku mieszkańców zmarłych na terenie gminy w latach 1990
– 2001 wynosi 70,1 lat (mężczyźni) i 77,9 lat (kobiety) i jest wyższa od średniej
krajowej. Statystycznie najdłużej żyją mieszkańcy Pcimia (70,1 lat mężczyźni, 79,1
lat kobiety), nieznacznie krócej – mieszkańcy Trzebuni (70,1 i 77,9 lat), najkrócej
– mieszkańcy Stróży (68,3 i 75,6 lat). Dane te mogą być nieznacznie zawyżone
w stosunku do faktycznych ze względu na brak danych o osobach zmarłych w szpi-
talu, w tym o śmiertelności niemowląt93.

Tab. 23. Liczba ludności  w poszczególnych miejscowosciach gminy Pcim w latach 1997 – 200292

Ryc. 7. Piramida ludności gminy Pcim. Dane UG Pcim za styczeń 2003
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Rolnictwo i leśnictwo

o niedawna rolnictwo było głównym sektorem
gospodarki gminy. W ostatnich latach wskutek
nienajlepszych warunków naturalnych dla jego
rozwoju, rozdrobnienia gruntów i nieopłacalności
produkcji, jego ranga spadła.

Spowodowało to drastyczne zmniejeszenie areału zasiewów, zwiększenie
powierzchni trwale odłogowanych, spadek pogłowia inwentarza oraz wzrost ukryte-
go bezrobocia. W 1996 r. odsetek czynnych zawodowo mieszkańców gminy
zatrudnionych wyłącznie w rolnictwie wynosił 55,2%. Najmniej rolników było w Pci-
miu (47,6%), najwięcej – w Trzebuni (61,2%), w Stróży ich odsetek wynosił 50,7%.

W 2001 r. liczba gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni powyżej 1 ha było
w gminie 1350, gospodarstw mniejszych niż 1 ha – 52. Średnia wielkość gospodar-
stwa rolnego wynosiła 2,34 ha, gospodarstw poniżej 1 ha – 0,48 ha. Gospodarstwa
te miąły łączną powierzchnię 3.277,8 ha, tj. 769,4 hektarów przeliczeniowych.
Najwięcej było gospodarstw wielkości od 2 do 5 ha (765) o łącznym areale 2.273,8
ha. Gospodarstwa o powierzchni 1 do 2 ha (560) zajmowały 824,3 ha gruntów.
Dwadzieścia trzy gospodarstwa średnie, o powierzchni między 5 a 7 ha zajmowały
łącznie 129,6 ha. Gospodarstw większych niż 7 ha było w całej gminie tylko
dwa: o powierzchni 7,19 ha i 18,12 ha.

W danych z 1995 r. średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosiła 2,55
ha. Największe gospodarstwa były w sołectwie Trzebunia – średnio 2,89 ha, a na-
stępnie w sołectwach: Pcim-Sucha (2,60 ha), Pcim-Krzywica (2,57 ha) i Pcim-Cen-
trum (2,55 ha). Wyraźnie mniejsze były gospodarstwa rolne w Stróży (Stróża Dolna
– 2,27 ha, Stróża Górna –
2,13 ha)94.

Najwyższym pozio-
mem mechanizacji w 1996
r. cechowało się rolnictwo
w Trzebuni – na 100 miesz-
kańców przypadało to 8,8
ciągnika (Pcim – 4,8, Stró-
ża – 3,0). W tej miejsco-
wości do dziś rolnictwo stoi
na najwyższym w gminie
poziomie, także pod
wzglę-dem zasiewanego
areału i pogłowia zwierząt
gospodarskich.

W ostatnich latach zaznaczył się drastyczny spadek powierzchni zasiewów zbóż.
Jej wielkość w 2002 r. wynosiła tylko 59,4% wartości z roku 1996. W przeliczeniu na
100 mieszkańców, w 1996 r. wysiewano 12,8 ha zbóż, a w 2002 r. – tylko 7,2 ha.
Także powierzchnia upraw ziemniaków spadła w tym samym okresie z 393,6 do
282,7 ha. Wzrosła jednocześnie powierzchnia terenów odłogowanych, w tym odło-
gów wieloletnich. Najmniejszy spadek powierzchni upraw miał miejsce w Trzebuni
(zboża – do 75,0%, ziemniaki – do 79,1% areału z 1996 r.).

W tym samym czasie zmieniła się również struktura zasiewów zbożowych,
wzrósł udział zasiewów pszenżyta kosztem żyta i pszenicy. Szczególny spadek po-
wierzchni zasiewów pszenicy miał miejsce w Pcimiu (tab. 24).

Szacunkowe plony w gminie wynoszą dla zbóż 24 – 27 q/ha (żyto 24 q/ha,
owies 25 q/ha, pszenica i pszenżyto 25 – 26 q/ha, jęczmień 25 – 27 q/ha). Plony
ziemniaków kształtują się w granicach 140 q/ha.

W omawianym okresie zaznaczył się również regres hodowli. W 1996 r.
pogłowie bydła wynosiło w Pcimiu 825 sztuk (17,5 szt./100 mieszkańców), sześć
lat później już tylko 466 szt. (9,9 szt./100 mk.). W Stróży nastąpił w tym okresie
spadek pogłowia z 438 szt. (15,4 szt./100 mk.) do 210 szt. (7,2 szt./100 mk.).
Największe pogłowie bydła na 100 mieszkańców jest obecnie w Trzebuni (21,8
szt./100 mk., łącznie 507 szt.), ale i tu nastąpił od 1996 r. spadek pogłowia z liczby
769 szt., tj. 35,3 szt./100 mk.
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D Tab. 24. Struktura zasiewów zbóż w  gminie Pcim

Fot.62. Jeszcze dziś wiele prac polowych wykonuje się
tradycyjnymi metodami [PS]

– 100 – – 101 –

makieta_przyr.p65 03-09-16, 08:25100-101



Spadło również po-
głowie trzody chlewnej. W
1996 r wynosiło ono w Pci-
miu 528 szt. (11,2 szt./100
mk.), w Stróży 358 szt. (9,0
szt./100 mk.) i w Trzebuni
460 szt. (21,1 szt./100 mk.),
zaś w 2002 r. już tylko 314
szt. w Pcimiu (6,7 szt./100
mk.), zaledwie 94 szt. w
Stróży (3,2 szt./100 mk.) i
372 szt. w Trzebuni (16,0
szt./100 mk.)95.

Ponadto znacznie
spadło w ostatnich latach pogłowie koni pociągowych, w większej części Stróży i
Pcimia widok zaprzęgu konnego jest już dziś rzadkością. W gminie Pcim hoduje się
także znikome ilości owiec (w 2002 r. w Stróży zinwentaryzowano 17 szt., w Pcimiu
– 4 szt.) i kóz, a także – głównie dla zaspokojenia prywatnych potrzeb – króliki oraz
drób – kury, kaczki oraz mniej powszechne gęsi i indyki.

Przyczyn regresu rolnictwa w gminie należy dopatrywać się w nierentowności
małych gospodarstw, wobec niezbyt korzystnych warunków naturalnych, małej wy-
dajności produkcji i w ni-
skich cenach skupu produk-
tów rolnych, przy stosunko-
wo dużych nakładach. Nie-
gdyś rolnictwo służyło za-
spokajaniu potrzeb rodziny,
a nadwyżki wyprodukowa-
nej żywności sprzedawano.
Obecnie ludności bardziej
opłaca się podejmować bar-
dziej zyskowną pracę w in-
nych sektorach, a stosunko-
wo niedrogą w naszym kra-
ju żywność nabywać w co-
raz liczniejszych placówkach
handlowych.

Leśnictwo
W ciągu ostatnich kilkunastu lat lesistość gminy sukcesywnie rośnie. W 1990 r.

wynosiła ona 50,9%, w 1997 r. – 51,6%, obecnie (2002 r.) – 51,7%. Dzieje się tak w
dużej mierze wskutek zalesiania odłogów, jak i systematycznej sukcesji lasu na działki
nie użytkowane. Lasy gminy Pcim, ze względu na ich rolę retencyjną i glebochronną,
zostały uznane za lasy ochronne. Prowadzona w nich gospodarka zależy od własności.

W lasach prywatnych, stanowiących około 85% wszystkich powierzchni le-
śnych w gminie, występuje mozaika drzewostanów silnie przeobrażonych przez

gospodarkę człowieka.
Spośród drzew introduko-
wanych najczęściej wystę-
pują świerk i jodła. W ostat-
nich latach odchodzi się na
szczęście od niewłaściwe-
go, z punktu widzenia od-
porności lasu na szkodniki,
sadzenia monokultur świer-
kowych. Często nasadza się
również modrzewie i sosny,
a z gatunków liściastych –
jesiony i graby. Zdarzają się
tu niekiedy płaty lasu sto-

sunkowo mało zmienionych przez gospodarkę – mało zaburzone powierzchnie la-
sów grądowych na zboczach doliny Raby czy borów dolnoreglowych w głębokich
dolinach wciosowych96.

Działki leśne często mają wielu właścicieli – są to tzw. spółki. Swego rodzaju
ciekawostką jest bukowo-jodłowy las gromadzki w Stróży, na północnych stokach
Kotunia, o powierzchni ok. 65 ha.

W lasach państwowych gospodarka jest bardziej planowa, choć skutki pozy-
skiwania drzewadla celów gospodarczych są tu silniej widoczne. Tereny pozrębowe
zalesia się najczęściej gatunkami charakterystycznymi dla danego piętra roślinnego
– świerkiem, jodłą, a wyżej bukiem. Powoduje to, że kilkudziesięcioletni drzewo-
stan nasadzony ma skład gatunkowy zbliżony do naturalnego. Lasy państwowe
cechują się również lepszą kondycją drzewostanów, wskutek prowadzonych w nich
zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na wycince uszkodzonych lub chorych
okazów. Ich cechą jest także większa zwartość – występuje tu niewiele śródleśnych
polan, gdyz te są systematycznie zalesiane.

Na terenie gminy Pcim obszary leśne będące we władaniu Lasów Państwo-
wych zajmują ok. 700 ha, tj. 15% wszystkich powierzchni leśnych. Największy ich
odsetek jest w Trzebuni, gdzie zajmują blisko 25% wszystkich powierzchni leśnych
w tej miejscowości. Są one zgrupowane w dwóch kompleksach:

uroczysko Kotuń w granicach Trzebuni liczące ok. 280 ha (oddziały nr 167 – 176)
uroczysko Leszczyny, o powierzchni ok. 20 ha (oddział 166).

W Pcimiu własność Lasów Państwowych stanowi ok. 15% lasów w tej miejscowo-
ści. Występują one w trzech kompleksach:

uroczysko Łysina, mające w granicach Pcimia powierzchnię ok. 180 ha
(oddziały 213 – 217)
uroczysko Bania o powierzchni ok. 70 ha (oddziały 218 – 219)
uroczysko Ostrysz, również o powierzchni ok. 70 ha (oddziały 220 – 222)

W Stróży lasów tego przedsiębiorstwa jest najmniej, stanowią tu one ok. 6% wszyst-
kich powierzchni leśnych. Są to niewielkie uroczyska Chaciabówka (ok. 6 ha) i Smre-
czyny (ok. 5 ha) oraz większy kompleks leśny w dolinie Miłogoszczy – uroczysko
Miłogoszcz, ok. 75 ha (oddziały 160 – 162)97.

Fot.64. Wypas bydła jak za dawnych lat odbywa się na
wysoko położonych pastwiskach  [PS]

Fot. 65. Skład drewna w Złotym Potoku w Trzebuni   [PS]Fot. 63. Koń pociągowy jest coraz rzadziej spotykanym
mieszkańcem gospodarstwa  [PS]
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Przemysł i usługi

rudno oszacować, jaki odsetek mieszkańców
gminy Pcim jest zatrudniony w pozarolniczych
sektorach gospodarki. Sporo osób pracuje poza
miejscem zamieszkania, głównie w Myślenicach,
Krakowie, a także w innych miejscowościach.
Stopa bezrobocia mieści się w granicach średniej
powiatowej, wynoszącej w roku 2002 ok. 13%.

Oprócz bezrobocia jawnego należy brać pod uwagę również tzw. bezrobocie
ukryte, zjawisko powszechne na górskich terenach rolniczych. Im szersza jest skala
bezrobocia ludności wiejskiej, tym większą rolę odgrywają lokalni pracodawcy. Sa-
morzad gminy stara się stworzyć optymalne warunki dla rozwoju pywatniej przed-
siębiorczości. Do największych zakładów produkcyjnych w gminie Pcim należą:

zakład firmy KOMEX w Pcimiu producent metalowych artykułów dekoracyj-
nych i wyposażenia wnętrz, zatrudniający ok. 240 osób;
firma ELEKTROPLAST w Stróży, producent wyrobów z tworzyw sztucznych,
w tym wyrobów elektroinstalacyjnych (ok. 130 zatrudnionych);
zakład Polskiego Związku Głuchych PRODIMET (Pcim), producent mebli za-
kładowych i szafek narzędziowych, zatrudniający ok. 100 osób;
firma SPYRKA (Pcim) zajmująca się garbowaniem i uszlachetnianiem skór
oraz ich obrotem (ok. 30 pracowników);
firma EUG-MAR (Pcim), wytwarzająca galanterię drzewną (okna, drzwi, parapety);

Do największych firm handlowo-usługowych w gminie należy też Gminna
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, prowadząca piekarnię w Pcimiu, kilka sklepów
na terenie całej gminy oraz
skład materiałów budowla-
nych i opałowych.

W gminie działa
obecnie ponad 400 firm:
w 1990 r. zarejestrowanych
było 199 podmiotów go-
spodarczych, w 1995 r. – 345,
w 2000 r.  –  429, w 2001 r.  –
460, w 2002 r. – 446 (tab.
25). Zdecydowana więk-
szość, to firmy małe, jed-
noosobowe, zatrudniające
najwyżej kilka osób98.

Najwięcej w gminie jest placówek handlowych (mapa 12) oraz firm remon-
towo-budowlanych (tab. 25).

Sieć placówek handlowych jest wystarczająca do zaspokojenia bieżących
potrzeb mieszkańców. Są to przeważnie sklepy ogólnospożywcze, często dysponu-
jące również pewnym asortymentem wyrobów chemii gospodarczej. Sporo jest też
placówek handlowych wyspecjalizowanych, np. aptek czy też sklepów z warzywa-
mi, odzieżą, obuwiem, kosmetykami lub prasą. Placówki handlowe są na terenie
w miarę równomiernie rozmieszczone. Największa odległość między osiedlem a skle-
pem ogólnospożywczym wynosi 2,5 – 3 km (przysiółek Pcim-Kotuń).

W Pcimiu i Stróży istnieją ponadto centra handlowo-usługowe. W centrum
Pcimia (fot. 67) znajduje się budynek urzędu gminy, ośrodek zdrowia, prywatne
gabinety lekarskie, apteka, remiza OSP, oddział Krakowskiego Banku Spółdzielcze-
go (jedyna tego typu placówka w gminie), poczta, biblioteka, cztery sklepy ogól-
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Fot. 66. Zakład produkcyjny firmy „Komex” –
największego pracodawcy w gminie [PS]

Tab. 25. Podmioty gospodarcze w gminie Pcim według branż (stan na styczeń 2003)
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nospożywcze, trzy spożywczo–przemysłowe, sklep z warzywami, Wiejski Dom Towa-
rowy (stoiska: odzieżowe, obuwnicze oraz ze sprzętem gospodarczym), sklep
z odzieżą, sklep papierniczy, sklep ogrodniczy, kiosk z prasą, kwiaciarnia, dwa za-
kłady fryzjerskie, lodziarnia, kawiarnia internetowa oraz bar–pizzeria.

W podobnym centrum w Stróży znajduje się praktyka lekarza rodzinnego,
apteka, remiza OSP, poczta, filia Gminnej Biblioteki Publicznej, cztery sklepy
ogólnospożywcze, sklep monopolowy, trzy sklepy z odzieżą, sklep gospodarczy,
sklep z rowerami oraz butik z prasą.

Mapa 12. Rozmieszczenie placówek handlu detalicznego w gminie Pcim

Fot. 67. Centrum handlowo-usługowe w Pcimiu. [PS]

Infrastruktura

becnie istniejąca w gminie Pcim infrastruktura,
to efekt pracy wielu pokoleń. Jest ona suk-
cesywnie rozbudowywana i modernizowana,
w miarę rosnących potrzeb i standardów. Do
najważniejszych elementów infrastruktury
gminnej należą sieci: drogowa, wodociągowa,
kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.

Drogi wewnętrzne gminy Pcim są w większości prywatnymi drogami polny-
mi i leśnymi. Przez Pcim i Stróżę przebiega droga krajowa nr 7 z Gdańska do Chyż-
nego (międzynarodowa E77), zwana popularnie zakopianką. Na terenie gminy
znajduje się jej odcinek długości 10,6 km. Następną kategorią są drogi powiatowe,
o łącznej długości 45,5 km. Najważniejszymi z nich są:

droga Stróża – Trzebunia – Budzów (na terenie gminy 9,6 km)

droga Stróża – Pcim-Sucha (długości 12,4 km)

droga Pcim – Tokarnia – Jordanów (na terenie gminy 1,2 km)

Stan dróg gminnych i wewnętrznych uległ w ciągu ostatnich kilku lat znaczą-
cej poprawie, dzięki inwestycjom poczynionym przez gminę. W latach 1992 –
1997 zmodernizowano 4,17 km dróg komunalnych i 8,79 km dróg wewnętrz-
nych. W latach 1998 – 2002 na drogach tych ułożono 12.760 płyt betonowych
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Mapa 13. Sieć drogowa gminy Pcim
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i wykonano 9.280 mb. na-
kładek asfaltowych. Działa-
nia zmierzające do poprawy
infrastruktury drogowej są
podejmowane na bieżąco99.

Komunikacja między
obiema stronami doliny
Raby opiera się o mosty
w Stróży (2) i Pcimiu (1)
oraz dwie kładki dla pie-
szych w Pcimiu (centrum i Łu-
czany). Na wszystkich zmo-
dernizowanych drogach na
większych potokach zbudo-
wane są drewniane lub żelbetonowe mosty, na mniejszych zaś – przepusty.

Ogółem na terenie gminy gęstość sieci drogowej (łącznie z drogami polnymi
i leśnymi) waha się od 3,7 km/km2 na pd.-zach. stoku Krzywickiej Góry do 16,4 km/km2

w północnej części Trzebuni. Obecnie istniejąca sieć drogowa zapewnia dogodny
dojazd do większości osiedli, nawet wysoko położonych.

W przyszłości winny być poczynione inwestycje zmierzające do modernizacji
dróg łączących gminę z sąsiednimi miejscowościami. Byłyby one przydatne m.in. przy
konieczności objazdów. Obecnie stan tych dróg nie pozwala na pełne wykorzystanie
ich do tego celu. Do takich dróg należą: droga z Trzebuni do Więciórki, droga ze Stróży
do Myślenic-Zarabia, droga z Pcimia (Świątki) do Lubnia, droga z Pcimia do Poręby
(przez Wielkie Ulmany lub Obajtki), droga z Pcimia do Węglówki (przez Małą Suchą)
oraz ewentualnie drogi ze Stróży do Poręby (doliną Ziębówki) i z Trzebuni do Sułkowic.

W najbliższym czasie rozpocznie się modernizacja zakopianki. Zostanie ona
dostosowana do standardów nowoczesnej drogi ekspresowej. Na całej długości od
Myślenic po Lubień dobudowany zostanie drugi pas ruchu. Na odcinkach w rejonie
szkoły w Stróży Górnej i od centrum Pcimia po Lubień zbudowane zostaną dwa nowe
pasy, a obecna droga zdegradowana zostanie do drogi lokalnej. Zmiany przebiegu
tej drogi po przebudowie zaznaczono na mapie 13 kolorem jasnoszarym.

Powstaną dwa wielopoziomowe węzły komunikacyjne w Stróży i Pcimiu, a le-
żące wzdłuż trasy osiedla połączone zostaną drogami zbiorczymi. W Pcimiu, mię-
dzy starą a nową zakopianką, powstanie kilkudziesięciometrowej szerokości strefa,
dogodna do lokalizacji działalności związanej z obsługą ruchu tranzytowego. Obecnie
zakończyły się prace przygotowawcze do inwestycji – wycinka drzew i regulacja
Raby na tych odcinkach, na których wezbrania mogą zagrozić nowej zakopiance.

Sieć wodociągowa opiera się na niewielkich ujęciach prywatnych, najczę-
ściej nigdzie nie ewidencjonowanych. W 1999 r. w samym Pcimiu zinwentaryzo-
wano 122 takie ujęcia, składające się ze 175 zbiorników. Obecnie liczba prywat-
nych ujęć na terenie tej miejscowości wynosi ok. 130, podczas gdy oficjalne staty-
styki mówią o zaledwie 14100. Woda z tych ujęć doprowadzana jest do zabudowań
grawitacyjnie. Wśród wodociągów prywatnych swoistym ewenementem jest wo-
dociąg schroniska na Kudłaczach, długości ponad 2 km. Dobrej jakości woda
z ujętego źródła skalnego ma temperaturę rzędu +7oC.

W 1999 r. gmina, przy wydatnym współudziale mieszkańców, przystąpiła
do modernizacji wodociągu komunalnego Pcim-Kąt. W ciągu dwóch lat zbudowa-
no linię długości 2,2 km, ujęcie wody na potoku Kaczanka oraz  zbiornik wody
pitnej i stację uzdatniania. W ten sposób zwiększono możliwości zaopatrzenia w wodę
przysiółka Kąt oraz centrum Pcimia, dotąd zaopatrywanych poprzez ujęcie źródeł
potoku Żłoby pod rolą Graczową. Sieć rozbudowanego wodociągu komunalnego
liczy obecnie ok. 4 km długości.

Sieć wodociągowa gminy wciąż nie zaspokaja miejscowych potrzeb, w per-
spektywie intensywnej rozbudowy wielu przysiółków. W wielu jej częściach, szcze-
gólnie w okresie letnim, występują niedobory wody. W związku z tym należałoby
przedsięwziąć działania zmierzające do rozbudowy wodociągów komunalnych
i ograniczenia zabudowy obszarów o deficycie wody pitnej.

Kanalizacja gminy, niezwykle ważna inwestycja w dobie integracji z Unią
Europejską, rozpoczęta została w ostatnich latach. Prace koordynuje Związek Gmin
Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. Pcim jest gmina członkowską tego Związku od
początku jego istnienia. Do 2002 r. Wykonano oczyszczalnię biologiczno-mecha-
niczno-chemiczną w Pcimiu (przepustowość 433 m3 ścieków na dobę) oraz dwa
zadania kanalizacyjne, obejmujące przysiółek Krzywica oraz część Chałupników.
Obecnie podłączonych do sieci jest 121 gospodarstw, a długość rurociągu wynosi
8.746 mb. Trwają prace przygotowawcze do dalszych inwestycji w tym zakresie101.

Gazociąg w gminie Pcim wykonany został w latach 1990 - 94 (Pcim i Stró-
ża) oraz 1995 (Trzebunia). Sieć gazyfikacyjna gminy podłączona jest do gazociągu
wysokoprężnego, biegnącego wzdłuż doliny Raby. Według stanu na 1998 r., ogó-
łem w Pcimiu wykonano 40.554 mb. gazociągu, do którego podłączonych było
551 odbiorców (tj. ok. 50% wszystkich budynków w gminie). Dla Stróży liczby
te wynoszą 32.678 mb. i 300 odbiorców (ok. 35%), dla Trzebuni – 24.996 mb. i 254
odbiorców (ok. 48%)102. Dalsze prace zostały wstrzymane wskutek mniejszego za-
interesowania tym źródłem energii (wzrost cen w końcu lat 90. XX w.). W przyszło-
ści planowana jest rozbudowa gazociągu w bardziej oddalonych przysiółkach.

Sieć energetyczna gminy wykonana została w latach 60. i 70. ub. w. Opie-
ra się o linie o napięciu 15kV, z których prąd rozprowadzany jest poprzez trans-
formatory 15kV/360V. Obecnie na interesującym nas obszarze znajduje się ok. 50 stacji
trafo (mapa 14), niestety w większości starego typu. Teren gminy zasilany jest
z głównej biegnącej doliną Raby, jedynie mieszkańcy przysiółka Pcim-Kotuń mają
prąd doprowadzony od strony Zawadki. Ponadto przez Trzebunię (na wysokości
roli Bochniowej) przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV, której wysokie słupy
szpecą harmonijny krajobraz tej miejscowości. Jakość usług świadczonych przez
Zakład Elektroenergetyczny uległa w ciągu ostatnich lat znacznej poprawie, choć
w oddalonych przysiółkach zdarzają się spadki napięcia spowodowane przeciąże-
niem sieci, a krótkotrwałe braki prądu (niezależnie od awarii spowodowanych
burzami itp.) zakłócają pracę firm i instytucji.

Sieć telekomunikacyjna gminy jest dobrze rozwinięta. Do niedawna ist-
niały tu tylko centrale ręczne. W 1994 r. uruchomiono w Pcimiu centralę automa-
tyczną na 1000 numerów. Na koniec 1997 r. było tu 708 abonentów, obecnie
liczba ta wynosi ponad 880 abonentów indywidualnych (ok. 94%) i ok. 60 abo-
nentów – firm i instytucji. Stróża i Trzebunia, po likwidacji central ręcznych, podłą-

Fot.68. Zabezpieczanie przyczółka mostu w Pcimiu
podczas powodzi w lipcu 2001 [PS]
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czone były do centrali w Myślenicach. W 2001 r. w miejscowościach tych uru-
chomiono centrale automatyczne. Aktualnie w Stróży jest ponad 660 abonentów
(w tym ok. 92% indywidualnych), a w Trzebuni – ponad 360 abonentów (w tym
98% indywidualnych). Poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej w ostatnich la-
tach najsilniej odczuwana jest w Trzebuni, gdzie jeszcze niedawno było zaledwie
około 40 abonentów103.

Spośród usług teleinformatycznych
świadczonych przez Telekomunikację Polską
S.A. na terenie gminy jest możliwość wyku-
pienia stałego dostępu do internetu (SDI).
W najbliższej przyszłości TP S.A. planuje obję-
cie terenu gminy siecią Neostrada lub cyfro-
wą siecią DSL. Jednym z pierwszych odbior-
ców usług tego typu był Urząd Gminy (SDI od
2002 r.). W 2003 r. otwarta została w Pcimiu
pierwsza kafejka internetowa.

Praktycznie cały teren gminy objęty jest
zasięgiem sieci telefonii komórkowej i cyfro-
wej. Problemy w przypadku konkretnych sieci
mogą występować jedynie w górnej części
Trzebuni oraz w głębokich dolinach w Pcimiu-
Suchej. Na terenie gminy zlokalizowane są dwa
przekaźniki telekomunikacyjne: na Balowie
w Stróży i na Małej Bani w Pcimiu. Kolejny prze-
kaźnik znajduje się na Chełmie, na granicy Myśle-
nic i Stróży, trzy dalsze blisko granic gminy –
w Myślenicach na górze Szubiennej oraz w Lub-
niu na Warzechowicach i Brzegach.

Aktualnie na terenie
gminy brakuje stałego po-
sterunku policji, istnieje je-
dynie czynny w określo-
nych godzinach punkt przy-
jęć mieszkańców przy GOK
w Pcimiu. W 2002 r. przy
Ośrodku Zdrowia w Pcimiu
uruchomiono podstację jed-
nostki Pogotowia Ratunko-
wego w Myślenicach. Celem
jej założenia było skrócenie
czasu dojazdu do pacjentów
w południowej części po-
wiatu myślenickiego.

Bardzo prężnie dzia-
łają w gminie jednostki
Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Mają one na tym tere-
nie bogatą tradycję. Oprócz
gaszenia pożarów i spraw
przeciwpowodziowych zaj-
mują się one także ratow-
nictwem drogowym. Jed-
nostka Ratowniczo-Gaśni-
cza w Pcimiu należy od
1995 r. do Krajowego Sys-
temu Ratownictwa i ma
kluczowe znaczenie  zarów-
no w ratownictwie drogo-
wego na zakopiance, jak
i ekologicznym w syste-
mie ochrony Zbiornika
Dobczyckiego. Ze wzglę-
du na rozległość terenu
w 2001 r. utworzona zosta-
ła sekcja OSP Pcim-Działy,
która dysponuje własnym
samochodem terenowym.

Jednostki OSP w Pci-
miu i Stróży posiadają własne, wielofunkcyjne budynki, w których wynajmują po-
mieszczenia dla innych instytucji. Dla potrzeb OSP Trzebunia zostały niedawno za-
adaptowanie pomieszczenia w budynku miejscowej szkoły.

Mapa 14. Sieć energetyczna średniego i wysokiego napięcia w gminie Pcim

Fot. 70. Remiza OSP w Pcimiu [PS]

Fot. 71. Remiza OSP w Stróży [PS]

Fot. 72. Akcja ratunkowa pcimskich strażaków na
zakopiance [PS]

Fot. 69. Święty Florian, patron
strażaków jest jednym ze świętych
najczęściej przedstawianych na
przydrożnych kapliczkach.  Wyobraże-
nie z kapliczki z roku 1875 na roli
Mizerowej w Pcimiu  [PS]
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Oświata, kultura, sport

ieć placówek oświatowych w gminie tworzą: trzy
gimnazja, sześć szkół podstawowych (w tym dwie
z filiami) i dwa przedszkola. Baza oświatowa
jest obecnie adekwatna do lokalnych potrzeb.
W ostatnich latach uległą ona znacznej rozbudowie
dzięki poczynionym przez gminę inwestycjom.

Placówki oświatowe. Według stanu na 1 września 2002 r. w szkołach i przed-
szkolach na terenie gminy zatrudnionych było 6 nauczycieli dyplomowanych, 92
nauczycieli mianowanych, 15 nauczycieli kontraktowych i 3 nauczycieli stażystów.

Przedszkole samorządowe nr 1 w Pcimiu mieści się w budynku dawnej szko-
ły parafialnej na Kącie, odremontowanym gruntownie po 1945 r. Zatrudnionych
jest tu 5 nauczycieli (4 etaty nauczyciela mianowanego). Przedszkole nr 2 w Pcimiu
– jak już wspomniano – od niedawna ma swą siedzibę przy SP nr 3 na Suchej.
Posiada ono także filię na Chałupnikach (Bogusiówka). Zatrudnionych jest tu 7 na-
uczycieli (kontraktowi – 2,00 et., mianowani - 5,00 et.).

Z placówek oświatowych Pcimia największa jest Szkoła Podstawowa nr 1
im. św. Królowej Jadwigi. Uczy się tu ponad 300 dzieci. Szkoła posiada własną salę
gimnastyczną i kompleks boisk sportowych. Na w przeliczeniu na etaty, w roku
szkolnym 2002/03 pracowało tu 22 nauczycieli (stażyści – 2,22 et., kontraktowi –
3,83 et., mianowani – 16,89 et., dyplomowani – 1,00 et.). Szkoła Podstawowa
nr 2 w Pcimiu-Krzywicy (przed wojną im. Adama Asnyka) jest placówką najmniej-
szą w gminie – na 6 nauczycieli (kontraktowi – 0,55 et., mianowani – 4,00 et.)
przypada zaledwie 25 uczniów. Obiekt posiada własne, choć skromne zaplecze
sportowe. W Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu-Suchej pracuje
14 nauczycieli (stażyści – 0,3
et., mianowani – 12,12 et., dy-
plomowani – 2,00 et.). Szkoła
posiada kompleks boisk spor-
towych oraz nowo wybudo-
waną salę gimnastyczną (do
użytku zostanie oddana jesie-
nią 2003 r.), przy której znaj-
dują się pomieszczenia Przed-
szkola Samorządowego nr 2.
Szkoła prowadzi filię na Dzia-
łach (z boiskiem sportowym).

Publiczne Gimnazjum nr
1 w Pcimiu ma swą tymczaso-

wą siedzibę w budynku SP nr
1. Obok powstaje nowy gmach
gimnazjum, o nowoczesnej ar-
chitekturze, z pełnowymiarową
salą gimnastyczną. Niestety, nie-
zbyt szczęśliwa lokalizacja bu-
dynku tuż obok szkoły podsta-
wowej i brak miejsca na rozbu-
dowę infrastruktury sportowej
(boisko, bieżnia, basen) spowo-
duje, że gimnazjum prawdopo-
dobnie będzie miało zaplecze
sportowe wspólne ze szkołą
podstawową. Aktualnie w PG nr

1 w Pcimiu pracuje 14 nauczycieli (stażyści – 2,11 et., kontraktowi – 4,00 et., miano-
wani – 10,50 et., dyplomowani – 0,67 et.).

W Stróży funkcjonują dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi
oraz jedno gimnazjum. W SP nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej (Stróża Dolna) za-
trudnionych jest 12 nauczycieli (kontraktowi – 1,00 et., mianowani – 9,33 et., dy-
plomowani – 1,00 et.). Dziewięciu nauczycieli pracuje w SP nr 3 im. Adama Mic-
kewicza (stażyści – 1,00 et., kontraktowi – 0,61 et., mianowani – 9,77 et.). Obok
SP nr 1 w Stróży istnieje kompleks boisk sportowych, zaś nowa sala gimnastyczna
przy SP nr 3 oddana zostanie do użytku jeszcze w tym roku. Budynek Publicznego
Gimnazjum nr 2 powstaje obok SP nr 1. Aktualnie gimnazjum w Stróży zatrudnia na
etatach nauczycielskich 10 osób (stażyści – 0,61 et., kontraktowi – 0,88 et., miano-
wani – 7,55 et., dyplomowani – 1,00 et.). Do gimnazjów w Pcimiu i Stróży dzieci
dowożone są na koszt gminy przez wybrane w drodze przetargu firmy przewozowe.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Trzebuni mieści się w dużym,
oddanym do użytku kilka lat temu budynku w centrum miejscowości. Obiekt posia-
da dobre zaplecze sportowe (sala gimnastyczna, kompleks boisk sportowych).
W tym samym budynku zaadaptowano pomieszczenia dla Publicznego Gimnazjum
nr 3, filii Gminnej Biblioteki Publicznej, jednostki OSP i orkiestry dętej Orzeł. W SP
w Trzebuni zatrudnionych jest 17 nauczycieli (kontraktowi – 2,00 et., mianowani –

15,44 et., dyplomowani – 1,00
et.). Jest to druga co do wielko-
ści te-go typu placówka w gmi-
nie. Publiczne Gimnazjum nr 3
w Trzebuni zatrudnia 11 nauczy-
cieli (stażyści – 0,72 et., kon-
traktowi – 3,77 et., mianowa-
ni – 5,48 et., dyplomowani –
0,5 et.). Liczbę dzieci w po-
szczególnych placówkach
oświatowych gminy Pcim zesta-
wiono w tabeli 26104.

Przeciętna liczba dzieci
na oddział wynosi dla przed-

1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789

S

Fot. 73.  Budynek SP nr 1 w Pcimiu  [PS]

Fot. 74.  Nowy gmach gimnazjum w Pcimiu [PS]

Fot. 75.  Nowa sala gimnastyczna w Pcimiu-Suchej [PS]
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szkoli i oddziałów przedszkolnych 22,3 (Trzebunia – 16,5, Stróża – 23,3, Pcim –
23,7), dla szkół podstawowych – 19,4 (Pcim – 18,6, Trzebunia – 18,8, Stróża –
21,4), dla gimnazjów – 23,3 (Trzebunia – 20,5, Pcim – 23,4, Stróża – 25,8).

Bardzo prężnie działającą placówką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pci-
miu. Posiada ona filie w Stróży (budynek OSP) i w Trzebuni (przy szkole podstawo-
wej). Biblioteka należy do najlepiej funkcjonujących placówek w powiecie zarów-
no pod względem liczby czytelników i wypożyczeń, jak i zbiorów. Liczby te syste-
matycznie rosną. W 1997 r. z biblioteki (łącznie z filiami) korzystało 1.511 czytelni-
ków, a liczba woluminów książek i czasopism wynosiła 22.841. W 2002 r. w zbio-
rach bibliotecznych było już 23.981 woluminów, z których korzystało 1.728 miesz-

kańców gminy. Biblioteka miała w tym roku najwyższą w powiecie liczbę czytelni-
ków na 100 mieszkańców (17,04).

Pod względem liczby wypożyczeń na pierwszym miejscu znajduje się główna
placówka biblioteczna w Pcimiu. W 2002 r. zarejestrowanych było tu 974 czytelników
(19,7% ogółu mieszkańców miejscowości), którzy odwiedzili bibliotekę łącznie 10.050
razy wypożyczając 19.880 woluminów. W filii w Stróży ze zbiorów korzystało
480 osób (16,4%), którzy podczas 3.830 osoboodwiedzin wypożyczyli 8.190 książek
lub czasopism. W Trzebuni z biblioteki korzystało w ww. roku 292 osoby (12,6%),
które łącznie odwiedziły placówkę 406 razy wypożyczając 4.834 woluminy106.

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pcimiu jest zarówno
kultywowanie lokalnych tradycji, jaki i promocja twórców ludowych z terenu gminy
oraz zaprzyjaźnionych artystów plastyków. Kilka razy do roku odbywają się tu wernisa-
że prac artystów z całej Polski. Ośrodek współpracuje z kilkoma rzeźbiarzami-samouka-
mi z terenu gminy, których prace oglądać można w działającej przy GOK Izbie Regio-
nalnej. Można też zapoznać się tu z nieużywanymi już dziś przedmiotami gospodarski-
mi miejscowej grupy etnograficznej – górali myślenickich, zwanych kliszczakami.
Co najmniej raz w roku organizowane są przez GOK plenery i warsztaty artystyczne.
Ośrodek jest też organizatorem dorocznej Majówki i współorganizatorem dożynek gmin-

nych oraz regionalnego przglą-
du grup kolędniczych.

Tradycję i obrzędy klisz-
czaków prezentuje działający
przy GOK zespół regionalny
Pcimianie, założony w 1971 r.
W repertuarze tego całkowicie
amatorskiego, działającego na
zasadzie pracy społecznej i hob-
by zespołu są zarówno trady-
cyjne, jak i współcześnie ukła-
dane na różne okazje śpiewki
oraz programy artystyczne, jak
Pcimskie weselisko i Pcimska ko-
lęda. Obecnie do zespołu nale-
ży ponad 30 osób. Pcimianie re-
prezentują Pcim-Centrum pod-
czas dożynek gminnych, a całą
gminę podczas dożynek powia-
towych. Zespół uczestniczy też
w regionalnych przeglądach ze-
społów ludowych oraz konkur-
sach potraw regionalnych, jest
laureatem licznych nagród i wy-
różnień, w tym Złotych Spinek
w Karnawale Góralskim w Buko-
winie Tatrzańskiej.

W Trzebuni nieprzerwa-
nie do ponad 150 lat działa
orkiestra dęta Orzeł. Obec-

Tab. 26. Liczba uczniów w placówkach oświatowych gminy Pcim103

Fot. 76.  Zespół regionalny Pcimianie podczas dożynek
powiatowych w roku 2001 – 650-lecie Pcimia  [PS]

Mapa  15. Palówki oświatowe, kulturalne i infrastruktura sportowo-rekreacyjna gminy Pcim

Fot. 77.  Orkiestra dęta Orzeł na koncercie z okazji
swojego 150-lecia [PS]
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nie w jej składzie występuje ponad 60 muzyków-amatorów. Swego rodzaju ewe-
nementem jest fakt, że w orkiestrze grają całe rodziny – ojcowie, synowie, wnuki.
Od lat 70. XX w. w pierwotnie całkowicie męskiej orkiestrze pojawiły się panie,
których liczba stopniowo rośnie. Kilku członków orkiestry występowało w Orkiestrze
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Trzebuńskie Orły mają za sobą wiele występów
w kraju i zagranicą. Uświetniają swą obecnością lokalne i powiatowe uroczystości,
biorą udział w konkursach, z których rzadko powracają bez najwyższych trofeów.
Dużym echem odbił się wyjazd do Włoch w 1998 r., podczas którego koncertowali
w Watykanie dla Ojca Świętego107.

Obecnie w gminie
Pcim istnieją dwa stowa-
rzyszenia sportowe: Pci-
mianka i Wicher Stróża.
Klub Sportowy Pcimian-
ka powstał w 1969 r. Obec-
nie prowadzi on sekcję pił-
ki nożnej (dwie drużyny se-
niorów, drużyny juniorów
i trampkarzy). Aktualnie
pierwsza drużyna prowadzi
rozgrywki o mistrzostwo
klasy A, w 2003 r. zajęła na
koniec sezonu 5. miejsce,
najwyższe w historii Klubu. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie futbolem
powołano w 2002 r. drużynę rezerw, w której grają zarówno zawodnicy starsi,
jak i młodzi czekający na swą szansę w podstawowym składzie. Zainteresowanie
sportem w Pcimiu nie kończy się na futbolu: dużą popularnością cieszy się tu siat-
kówka (turniej przeprowadzono m.in. podczas obchodów 650-lecia Pcimia) oraz
tenis stołowy (turnieje organizowane przez KS Pcimianka). Wśród młodzieży sku-
pionej w Uczniowskim Klubie Sportowym Nedan powodzeniem cieszy się trial ro-
werowy, a obiecująca zawodniczka Natalia strączek sięgnęła już po najwyższe
w kraju trofea w tej dyscyplinie.

W Stróży działa KS Wicher, także prowadzący sekcję piłki nożnej (drużyny
seniorów, juniorów i trampkarzy). Aktualnie drużyna seniorów, reaktywowana kil-
ka lat temu, gra w klasie rozgrywkowej C. Gminne derby z Pcimianką II cieszą się –
jak ongiś z pierwszą drużyną Pcimianki w klasie B – dużym zainteresowaniem.
Działalnością sportową w tej miejscowości zajmuje się również Parafialny KS św.
Maksymiliana, organizujący zawody sportowe dla młodzieży – parafiady.

Dużą bolączką klubów sportowych jest brak odpowiedniej infrastruktury.
Współcześnie istniejące zaplecze nie odpowiada standardom, a jego rozbudowie
przeszkadza fakt, że istniejące współcześnie boiska w Stróży i Pcimiu zostaną zajęte
pod modernizację zakopianki. Środki na odtworzenie boisk i wykup terenu trafiły
do gminy, która rozpoczęła inwestycje ich odtwarzania. Przekazanie na ten cel
całości uzyskanych funduszy, zgodnie z intencją Rady Gminy, przy zaangażowaniu
społecznym obu stowarzyszeń, pozwoli na stworzenie bazy sportowej odpowiada-
jącej dzisiejszym wymogom. Obecnie trwają prace przy budowie nowej płyty bo-
iska KS Pcimianka.

Fot. 78. Drużyna seniorów KS Pcimianka – 2002 rok [PS]

Turystyka

ażną, lecz wciąż niedoinwestowaną gałęzią
gospodarki gminy jest turystyka. Rozwija się
ona w oparciu o naturalne oraz kulturowe
walory. Zainteresowanie rozwojem turystyki
przejawiają również władze gminy oraz lokalni
przedsiębiorcy, będący właścicielami większej
części istniejącej infrastruktury.

W okolicy funkcjonuje jednocześnie kilka rodzajów turystyki. Turystyka po-
bytowa uprawiana jest najczęściej przez osoby, które posiadają na terenie gminy
domki letniskowe. Poza sezonem letnim funkcjonuje tu przeważnie turystyka week-
endowa i przejazdowa. Gmina, położona na uczęszczanej trasie Kraków – Zakopa-
ne ma duże jednak predyspozycje ku temu, aby zatrzymywać część turystów zmie-
rzających na Podhale.

Walory przyrodnicze

Do podstawowych walorów naturalnych gminy należą: duże urozmaicenie
rzeźby, stosunkowo łagodny klimat, rzeka Raba, duża lesistość, bogactwo i zmien-
ność przestrzenna flory i fauny oraz urozmaicony krajobraz. Cechy rzeźby Beskidu
Średniego – stoki łagodne, jak i strome, rozległe wierzchowiny, głęboko wcięte
doliny, a także duże zróżnicowanie ekspozycji powodują, że tereni ten świetnie
nadaje się do uprawiania rozmaitych form turystyki:

turystyka piesza – aktualnie na terenie gminy istnieje kilka tras znakowanych
o różnym stopniu trudności, umożliwiających poznanie wszystkich ważniej-
szych zakątków regionu;

turystyka rowerowa – wzdłuż szlaków pieszych i zmodernizowanych dróg
lokalnych, w przyszłości planuje się stworzenie sieci szlaków rowerowych, któ-
rej koncepcję opracowało Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Sportu i Informa-
cji Lokalnej NEDAN (podobną siecią dysponuje sąsiednia gmina Myślenice w obrę-
bie masywów Chełmu i Uklejny);

turystyka narciarska -– pomimo braku walorów umożliwiających stworzenie
dużego ośrodka narciarskiego, możliwa jest budowa kilku niewielkich wyciągów
narciarskich (Trzebunia, Pcim-Sucha), gmina posiada natomiast doskonałe warun-
ki do rozwoju narciarstwa śladowo-biegowego (wyższe partie Łysiny i Kotunia);

turystyka konna – ta bardzo perspektywiczna dziedzina na terenie gminy jak
dotychczas nie funkcjonuje wskutek braku stadnin koni.
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Możliwe jest też uprawianie sportów ekstremalnych, takich jak paralotniar-
stwo (Kotuń, Kudłacze) czy kolarstwo górskie i zjazdowe. Sporą atrakcję turystyczną
stanowią skałki piaskowcowe oraz progi i wodospady na potokach.

Klimat gminy Pcim jest bardzo podobny do klimatu panującego w rejonie
Makowa Podhalańskiego i Jordanowa, które wskutek działalności balneologów udało
się wypromować jako letniska jeszcze w okresie międzywojennym. Bioklimat gmi-
ny określa się jako łagodnie bodźcowy, o cechach oszczędzających w obszarach
leśnych. Cechuje się on dużą liczbą pogód korzystnych dla klimatoterapii (kwiecień
– ponad 80% pogód, lipiec – 75%, październik – 88%, styczeń – 58%). Pogody
niekorzystne dla klimatoterapii mają w poszczególnych miesiącach częstotliwość
odpowiednio 15%, 10%, 8% i 20%.Ogółem na tym terenie mało jest pogód
obciążających, a pogody oszczędzające występują od wiosny do jesieni108.

Średnia liczba dni parnych w roku waha się pomiędzy 15 a 20, liczba dni
gorących (z temperaturą powyżej +25OC) nie przekracza 30. Zimy występujące na
tym terenie zaklasyfikowane zostały do niezbyt ostrych (wskaźnik ostrości 1,7).
Średnie dzienne usłonecznienie w lecie wynosi ok. 6,5 godz., w zimie ok. 1,5 godz.
Pod względem występowania opadów całodziennych, na terenie gminy panują
lepsze warunki niż np. na Podhalu – w lecie tych dni jest ok. 5, z zimie – ok. 20109.

Poważnym potencjalnym walorem naturalnym gminy są wody powierzchnio-
we, z rzeką Rabą na czele. Wykorzystaniu ich nie sprzyja jednak duże zanieczyszczenie,
powodujące, że nie nadają się one do kąpieli. Brak jest również na terenie gminy
zorganizowanych kąpielisk. Dzięki prowadzonemu zarybianiu, wody te nadają się do
uprawiania wędkarstwa. Na Rabie zorganizowane jest łowisko, w którym można łowić
na muchę po wykupieniu zezwolenia. Wzdłuż Raby, Krzczonówki i Suszanki istnieją też
kamieńce, przydatne do rekreacji (korzystanie z kąpieli słonecznych).

Duża lesistość gminy (51,5%) jest jednym z jej najważniejszych walorów
turystycznych. Poza atrakcyjnością krajobrazową oraz możliwością zbierania grzy-
bów i owoców runa, lasy mają też walory zdrowotne. Pochłaniają one zanieczyszcze-
nia i tłumią hałas (w zależności od charakteru roślinności, po wejściu 50 m w głąb
lasu, poziom hałasu spada od kilku do 60 dB).

Specyficzny biokil-
mat lasów, podwyższona
zawartość jonów, aerozoli
i tlenu w powietrzu powo-
dują, że mają one właści-
wości detoksykacyjne i bak-
teriobójcze. Leśny mikro-
klimat działa pobudzają-
co na system nerwowy
(szczególnie silnie w grą-
dach i żyznych buczynach,
słabsze w buczynach kwa-
śnych), wzmacnia odpor-
ność organizmu i pobudza
krążenie (grądy). Pod wzglę-
dem bioklimatu uniwersal-

nymi, nadającymi się do rekreacji osób w różnym wieku i różnym stanie zdrowia
są bory, łęgi oraz kwaśne buczyny, natomiast osoby z nadciśnieniem nie powinny
zbyt długo przebywać w grądach i buczynach żyznych. Istnieją też przeciwskazania
dla osób z nadczynnością tarczycy, będących w stanie pobudzenia emocjonalnego
(grądy) oraz z przewlekłymi schorzeniami dróg oddechowych (buczyny żyzne).
Osoby cierpiące na alergię powinny też unikać spacerów po lasach w okresie
wiosennym110.

Atrakcję turystyczną stanowi również stosunkowo duża bioróżnorodność,
wynikająca z położenia gminy na pograniczu gór i niżu. Mimo, że podglądnie
zwierząt w ich naturalnym środowisku nie ma w tym regionie tradycji, możliwe jest
w przyszłości rozwinięcie bazy do tzw. turystyki przyrodniczej. Stowarzyszenie NE-
DAN opracowało koncepcję utworzenia na terenie gminy kilku ścieżek poznaw-
czych, które mogłyby służyć edukacji zarówno turystów, jak i młodzieży szkolnej
z terenu gminy Pcim i gmin sąsiednich111.

Rozwojowi turystyki sprzyja też duże urozmaicenie krajobrazu. W dnach
dolin i na stokach występuje przyjemna dla oka, barwna mozaika pól uprawnych,
łąk i osiedli, poprzetykanych zagajnikami i pasami zadrzewień, a na grzbietach –
kompleksów leśnych z plamami wyrębów i polan. Z wylesionych grzbietów rozta-
czają się dalekie panoramy na Beskid Średni i okoliczne pasma górskie. Najsłyn-
niejszym punktem widokowym na terenie gminy jest polana przed schroniskiem
na Kudłaczach, a w jej sąsiedztwie – szczyty Koskowej Góry, Parszywki, polana
Cerla na Kotuniu (Pękalówka) i pola w rejonie Jamrozówki (między Trzebunią
a Jasienicą). Walory widokowe regionu są jego największym walorem przyciągają-
cym turystów pieszych112.

Walory kulturowe

Do głównych walorów kulturowych gminy należą: spora liczba zabytków
oraz zachowana lokalna gwara i tradycje. Zabytki tu występujące nie są może naj-
wyższej klasy, ale stanowią cenne dziedzictwo kulturowe, a w wypadku zespołów
zabytkowych – wartościowy element krajobrazu. Wciąż dużo jest na terenie gminy

zachowanych zabytków bu-
downictwa ludowego – sta-
rych chałup, stodół, spi-
chlerzy, kuźni i piwniczek.
Znikają one niestety w za-
straszającym tempie, roz-
bieranie jako niezamieszka-
łe czy bezużyteczne.

Podobnie jak w wie-
lu innych obszarach, zbyt
małą wagę przykłada się
dla ratowania dóbr kultu-
ry. Większość kamiennych
figur przydrożnych jest nie
odnowiona lub odnowiona

Fot. 79.  Kompleks leśny w masywie Łysiny[PS] Fot. 80. Tradycyjna praca na roli  – bronowanie  [PS]
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niewłaściwie, przez pomalowanie powodującą dezintegrację kamienia farbą olej-
ną. Zabytki pozbawione należytej opieki z czasem niszczeją. W przyszłości ko-
nieczne jest zahamowanie tego zjawiska, na to potrzeba jednak sporych środków
finansowych, których – jak wiadomo – wszędzie brakuje (koszt renowacji jednej
figury przydrożnej wynosi ponad 10.000 zł). Może uda się ocalić dla potomnych
choć część  zabytków, które istnieją obecnie, a które stanowią dla turysty wdzięcz-
ny obiekt do obejrzenia czy sfotografowania.

Tymczasem pozbywamy się tego, co najcenniejsze, czego przykładem był
piękny spichlerz z 1896 r. stojący pod kościołem w Pcimiu, rozebrany dla wyższej
idei budowy chodnika. Mimo deklaracji przeniesienia go w inne miejsce, rozebra-
ny próchniał kilka lat pod budynkiem GOK, a następnie... poszedł na opał. Bardzo
rozsądnym posunięciem byłoby zorganizowanie w Pcimiu niewielkiego skansenu
kliszczackiego, składającego się z kilku obiektów, w którym przezentowana byłaby
ekspozycja Izby Regionalnej, działającej przy GOK. Aktualnie ekspozycja Izby obej-
muje zarówno dawne sprzęty gospodarcze, elementy umeblowania i strojów ko-
lędniczych, jak i współczesną rzeźbę ludową. Niewielkie izby tradycji urządzono
też w szkołach w Pcimiu-Krzywicy, Pcimiu-Suchej i Trzebuni.

Aktualnie w gminie jest jeszcze sporo zabytków ponad 100-letnich. W Pci-
miu są to: kościół św. Mikołaja (ukończony w 1829 r.), stara plebania (1802 r.),
pięć figur przydrożnych (1638 – obelisk na Pabiskach, 1802 – na Średniej Suchej,
1854 – na Działach, 1875 – św. Florian na roli Mizerowej, 1876 – św. Wojciech
pod kościołem), dwa krzyże (XVIII w., odnowione), dom nr 61 (poł. XIX w.), nr 55
(ok. 1880), nr 131 (ok. 1880, rozbudowany 1913), nr 7 (1896), nr 143 (ok. 1900,
rozbudowany 1935).

Nieco mniej jest tak starych obiektów w Stróży, która uległa dużemu znisz-
czeniu podczas walk wrześniowych 1939 r. Obok trzech kamiennych figur przy-
drożnych (1746 – na Proszkówce, 1 poł. XIX w. – na Talagówce, 1881 – na roli
Mirochnowej) do dziś stoją XIX-wieczne domy nr 22 (1889) i nr 280 (1890). Nie-
dawno został rozebrany – najstarszy w Stróży – dom z 1887 r., stojący na Zawalu.

W Trzebuni najstarszym zabytkiem jest kościół parafialny (ukończony w  1786 r.).
Przydrożne figury kamienne pochodzą z lat 1860 (MB, rola Sufletowa), 1883 (św.
Florian, rola Bylicowa) i 1896 (MB, rola Burtanowa). Charakterystyczne dla tej
miejscowości są dwie kapliczki murowane z XIX w. (na przełęczy Dział i roli Garbie-
niowej) i rzadki przykład kapliczki drewnianej z 1890 r. (rola Malinowa). Najstarsze
zachowane domy w Trzebuni pochodzą z ok. 1880 r. (nr 71 i nr 97), z 1891 r. jest
dom nr 273, również XIX w. założenia ma dom nr 78 (por. mapy 16, 17)113. Ewene-
mentem swego rodzaju jest też cmentarz choleryczny z 1847 r. położony w lesie
Leszczyny, w północnej części wsi.

Gwarę kliszczacką można do dziś usłyszeć w wielu przysiółkach. Podobnie
jak na Podhalu, najczystszą jej formą posługują się osoby starsze i dzieci. W szko-
łach mówienie gwarą uważane jest za złe, językiem pseudoliterackim posługuje się
też najczęściej pokolenie kończące szkołę podstawową w czasach komunistycznych,
kiedy to niszczono wszystko, co nienowoczesne. Najlepiej zachowany język lokalny
(choć już nie ten sam, co jeszcze w okresie międzywojennym), usłyszeć można
w oddalonych przysiółkach Pcimia (szczególnie na Krzywicy) i w Trzebuni. Brzmie-
nie dawnego języka kliszczaków zachowało się w legendzie o Diabelskim Kamie-
niu, spisanej w 1929 r. Pcimiu przez Jana Szczęsnego Płatkowskiego:

Kiedy nasą świętą Kalwaryję pocyni budować, a bee temu hola już roków, djebli-
sko – co siedzioł na Krzemionkach – zazgrzitoł zębcami i zasotoł sie wielce, bo mu sie zrobiło
okrutno, ze naród nie tak łacwo do sie do złego namówić i wiela ludzisków odpadnie
od djebelskiego ogona. Więc uzwazuje se, a po łepecie skrobie: co tu takiego wyonacyć,
zeby do tej budowy nie dopuścić. I tela wyśtuderowoł, ze najlepi bee zarosienki z pocąt-
ku popsować rozpocętą robotę i tak pokminić, coby zodnej Kalwaryji nie było. Więc
polecioł z wiatrem ku Tatrom i porwoł tam z wiyrchów okrutecną skołkę po to, zeby
jo przenieść ku Zebrzidowicom i tam z góry piznąć na owe kaplicki i klostur, co je już
pobudowali. No i – co sie nie robi – jak porwoł ten kamiéń na plecyska, tak go niesie
i niesie, od Zakopanego ku Babiogórze najkrótszą drogą ponad halne scyty, bez Obido-

Mapa  16. Zabytki sakralne i zespoły podworskie  na terenie gminy Pcim

Mapa  17. Rozmieszczenie zabytków architektury ludowej w gminie  Pcim
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wą, Strzebel, dalej i dalej, a siumnie a górami, coby go prasnąć z wysokości i wsyćko do
imentu zadrausić.

Ale, nie bees ty bestyjalskie nosienie z Panem Jezusem w karty groł, nie bees, bo
bosko moc więkso anizeli złość cartosko. Tak co sie nie robi, widząc do cego ten smotroń
zmierzo, wydano tam w górze rozporządek taki jak potrza. I widzicie, tak sie podzioło,
ze im djeboł był bliży Kalwaryje, to kamiéń był coroz to ciężsy, i ciągle mu z pleców kcioł
zlecieć. Djeblisko sie sfucało, zdysało, spociło do imentu, ale sie nadymo, postękuje,
a targo tą skołkę ponad chmury. Ale nie porada. Kole Kotunia kamiénia nie sposób mu
było już udźwignąć. Złapił go jesce pazurami co sił, trzymo, stęko, jęcy, gwałtem kce
donieść, ale wsyćko na nic. Ledwo go za Pcim zatargoł, a tu północ wybiła, kurek zapioł,
a djeboł jak niepyszny musioł go z paliców wypuścić i uciekać skąd przibył. No i jak ten
kamiéń spod wtejcas na ziemie to sie w niej zarył do połowy, a to zagłąbienie, co w nim
widać, to jest wygniecione djebelskimi pazurzyskami114.

Lokalne tradycje najczyściej przekazywane są przez zespół regionalny Pcimia-
nie. W repertuarze zespołu jest m.in. program pt. Pcimskie weselisko, przedstawiający
tradycyjne obrzędy weselne z początku XX w., z ocepinami włącznie. Członkowie
zespołu śpiewają wówczas dawne, humorystyczne śpiewki weselne. Elementy daw-
nych obrzędów spotyka się również – jednk coraz rzadziej – na uroczystościach ro-
dzinnych, jak chrzty, wesela i pogrzeby. Zanikanie tradycji w życiu dzisiejszego społe-
czeństwa obrazują np. wymienione oczepiny: jeszcze niedawno w Pcimiu wesele bez
tego obrzędu było nie do wyobrażenia, a dziś – należy on do rzadkości.

Zainteresowanych poznaniem obrzędów i zwyczajów kliszczackich zachę-
cam do lektury drugiego tomu Monografii powiatu myślenickiego (red. prof. Roman
Reinfuss, 1970), gdyż ich opisanie w tym miejscu mija się z celem i wymagało-
by odrębnego rozdziału, a dokładniejsze ujęcie przedmiotu, połączone z pełną
inwentaryzacją zabytków architektury ludowej – dodatkowych badań.

Infrastruktura turystyczna

Teren gminy cechuje się dobrą dostępnością komunikacyjną. Rozwinięta sieć
dróg o nawierzchni ulepszonej obejmuje wszystkie ważniejsze doliny, a w Pcimiu wkra-
cza również na grzbiety. Najwyżej położonym miejscem, dostępnym dla wszystkich
samochodów osobowych i mikrobusów jest os. Kudłacze, 680 m n.p.m. Autobusy
docierają bez przeszkód do pętli mikrobusowej w przysiółku Działy (610 m n.p.m.).

Turyści nie posiadający własnego środka transportu podróżować mogą po
gminie dzięki rozwiniętej sieci komunikacji zbiorowej. Obsługę ruchu wzdłuż głów-
nych tras zapewnia PKS. Przy zakopiance znajdują się 2 przystanki w Stróży i 3 w Pcimiu.
Miejscowości te posiadają bezpośrednie połączenia z Krakowem, Katowicami, Zako-
panem, Nowym Targiem, Szczawnicą, Limanową, Mszaną Dolną, Koninka-
mi i Jordanowem oraz z miejscowościami leżącymi w gminach sąsiednich (kursy:
Węglówka, Tenczyn, Krzeczów, Bogdanówka, Skomielna Czarna, Zawadka). Autobusy
z Myślenic docierają również do przysiółków Sucha (kurs drugą stroną Raby – od cen-
trum Stróży łącznie 9 przystanków) i Krzywica (3 przystanki w obrębie przysiółka).

Niezależną sieć komunikacji PKS posiada dolina Trzebunki. Z Trzebuni kursu-
ją autobusy do Myślenic i Krakowa. Jeszcze do niedawna istniał bezpośredni kurs

z Pcimia do Trzebuni. Obecnie komunikacja między tymi miejscowościami odbywa
się z przesiadką w Stróży.

Dużą konkurencją dla PKS są lokalne firmy przewozowe, wykonujące na
terenie gminy regularne przewozy na trasach: Myślenice – Trzebunia (1 linia)
i Myślenice - Pcim Sucha (2 linie, w tym jedna z pętlą na Działach, w odległości 20
minut marszu od schroniska Kudłacze). Oprócz tego zakopianką kursują prywatne
linie z Krakowa do Zakopanego, Jordanowa, Rabki, Mszany Dolnej, Zubrzycy Gór-
nej i Jabłonki, a także na liniach lokalnych: z Myślenic do Bogdanówki, Więciórki
i Tenczyna. Stan połączeń komunikacyjnych w gminie przedstawia się więc bardzo
dobrze, jedynie w soboty i niedziele występują pewne ograniczenia liczby kursów,
m.in. nie ma wtedy połączenia PKS Myślenice – Pcim – Krzywica, a pozostałe linie
– zwłaszcza prywatne – kursują znacznie rzadziej niż w dni powszednie.

Infrastruktura turystyczna na terenie gminy jest niedostatecznie rozwi-
nięta w stosunku do jej walorów turystycznych. Obiekty bazy noclegowo-gastro-
nomicznej są przy tym nierównomiernie rozmieszczone. Obecnie baza nocle-
gowa na terenie gminy dysponuje blisko 600 miejscami, w tym 119 całorocz-
nymi i ok. 450 sezonowymi. Blisko 90% miejsc noclegowych, tj. 91 całorocz-
nych (hotel, motel, schronisko) i ok. 420 sezonowych (2 pola namiotowe, jed-
no biwakowe, kwatera prywatna) jest w Pcimiu. W Stróży jest 28 miejsc cało-
rocznych (pensjonat) i 20 sezonowych (gospodarstwo agroturystyczne). Skrom-
na oferta Trzebuni to dwa gospodarstwa agroturystyczne, dysponujące w sezo-
nie letnim 14 miejscami.

Wymienione obiekty mają bardzo zróżnicowany standard i ceny. Miejsc
o najwyższym standardzie (motel Czarny Lew w Pcimiu – fot. 81), a przy tym naj-
droższych (powyżej 50 zł za łóżko/noc) jest 26. Obiekty noclegowe o cenach przy-
stępnych dla przeciętnego turysty (w granicach 30 - 35 zł za łóżko/noc) to: hotel
pracowniczy Prodimet w Pcimiu (35 m.n.) i pensjonat Zagroda w Stróży (28 m.n.).
Najwięcej w gminie jest obiektów noclegowych tanich (poniżej 20 zł za łóżko).
Z nich najlepszy standard oferują kwatery agroturystyczne w Stróży (20 m.n.)

Mapa  18. Gmina Pcim – rozmieszczenie obiektów noclegowych i  gastronomicznych
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i Trzebuni (14 m.n.) oraz kwatera prywatna w Pcimiu (8 m.n.), nieco niższy –
schronisko Kudłacze (32 m.n.), najniższy - tanie pola namiotowe w Pcimiu-Lipi-
nach i na Madoniu (łącznie 340 miejsc sezonowych) oraz pole biwakowe przy
schronisku Kudłacze (ok. 70 miejsc).

W przyszłości należałoby przedsięwziąć zadania zmierzające do podniesie-
nia liczby gospodarstw agroturystycznych w gminie i stworzenie dla nich wspólnej
oferty. Przykładem miejscowości, gdzie gospodarstwa agroturystyczne wspólnie
się promują, a ich oferty uzupełniają, jest niedaleki Tenczyn, gdzie powołano sto-
warzyszenie Odnowa wsi pod Luboniem. Warto zauważyć, że sąsiednie gminy o zbli-
żonych warunkach – Lubień, Tokarnia, Wiśniowa – mają przy mniejszej powierzch-
ni 2 do 3 razy więcej gospodarstw agroturystycznych niż gmina Pcim. Agroturysty-
ka oraz powiązane z nią apiturtstyka (gospodarstwa z pasiekami) i turystyka konna,
przy panującej obecnie modzie, stanowią dużą szansę na podreperowanie domo-
wych budżetów rolników zarówno w sezonie letnim, jak i podczas ferii zimowych.
Dla przykładu, czysty dochód osiągnięty stosunkowo niedużym nakładem pracy
(poza jednorazową koniecznością przygotowania pokoi, łazienki i ewentualnie osob-
nej kuchni) wynosi w przeciętnym gospodarstwie w zależności od liczby gości od
1.000 do 3.000 złotych miesięcznie.

Podobnie jak w przypadku bazy noclegowej, również baza gastronomicz-
na gminy cechuje się nieregularnym rozmieszczeniem. Całoroczne obiekty nocle-
gowe dysponują własnymi restauracjami lub stołówkami. W przypadku części obiek-
tów sezonowych - gospodarstw agroturystycznych i schroniska - również istnieje
możliwość spożywania posiłków na miejscu. Ponadto w gminie działa obecnie
19 obiektów wyłącznie gastronomicznych. W dużej mierze są to bary typu fast-
food, nastawione na obsługę ruchu tranzytowego, rozmieszczone wzdłuż zakopianki.
W Stróży działają 4 takie bary, w Pcimiu – 2.

Najokazalej prezentuje się zaplecze gastronomiczne Pcimia, skupione głów-
nie w pobliżu centrum miejscowości (restauracja, pizzeria, dwa bary, dwie ka-
wiarnie,  kawiarnia-lodziarnia). Ponadto w Przysiółku Pcim-Sucha jest kawiar-
nia i bar. W Stróży oprócz wspomnianych barów szybkiej obsługi jest restauracja,
bar (położone również przy
trasie E77) i kawiarnia. Roz-
proszona baza gastrono-
miczna Trzebuni składa się
z kawiarni i dwóch barów.

Pod względem jako-
ści najlepiej prezentują się
obie, cieszące się renomą
nie tylko w okolicy, restau-
racje (Chata Sasa w Pcimiu
i Grzybek w Stróży). Mniej-
sze obiekty – bary i część ka-
wiarń – nastawione są na
obsługę miejscowych kon-
sumentów.

W fatalnym stanie
w stosunku do potrzeb jest
baza rekreacyjno-sporto-
wa gminy. Kto chce zażyć
aktywnego wypoczynku,
innego niż wędrówki pie-
sze czy wędkowanie,
zmuszony jest do korzysta-
nia z boisk szkolnych, czy
też nielicznych prywatnych
placów gry. Jest jednak
szansa na poprawę tej sy-
tuacji – planuje się stwo-
rzenie w Pcimiu i Stróży
kompleksów sportowo-re-

kreacyjnych, których głównymi obiektami będą odtworzone wg nowoczesnych
norm boiska KS Pcimianka i KS Wicher.

Istniejąca niegdyś w Pcimiu nad Rabą ścieżka zdrowia została kilka lat temu
zdewastowana. Brak jest również wytyczonych tras rowerowych, które jednakże
mogą w przyszłości zostać zrealizowane – projektem ścieżek rowerowych na tere-
nie gmin Pcim i Tokarnia dysponuje SRKSiIL NEDAN. Obejmuje on ponad 100 km
tras o zróżnicowanym stopniu trudności115.

Szlaki
Pieszy ruch turystyczny w gminie odbywa się głównie wzdłuż znakowanych

szlaków. Jednak nie są one zbyt uczęszczane, za wyjątkiem rejonu schroniska na
Kudłaczach. Masyw Kotunia czy Pasmo Babicy świetnie nadają się do wędrówek dla
osób lubiących ciszę i samotność. Najważniejsze punkty węzłowe szlaków turystycz-
nych na terenie gminy i przy jej granicach to: Dział (tzw. Sularzówka), Groń (tzw.
Kotuń Zachodni – Polana Chłopskie), Pcim, Działek, Kudłacze i Łysina. Łączy je dość
gęsta sieć tras, którymi opiekuje się Oddział PTTK Lubomir w Myślenicach116.

Pasmo Babicy
szlak czerwony: Myślenice – Sularzowa – Babica – Palcza (18 km, do przej-
ścia wymaga ok. 5.45 godz. czasu) – odcinek tzw. Małego Szlaku Beskidzkie-
go z Bielska Białej przez Beskid Mały, Średni i Wyspowy na Luboń Wielki.
szlak zielony: Trzebunia Dolna – Sularzowa (2 km, 0.45 godz.)

Pasmo Koskowej Góry
szlak żółty: Pcim – Kotuń – Koskowa Góra (16,5 km, 6.00 godz.)
szlak zielony: Skomielna Czarna – Jaworzyny – Trzebunia Dolna (8,5 km, 2.15 godz.)
szlak czarny: Polana Dłużyca – Zawadka – Jaworzyny – Tokarnia (8 km, 2.15 godz.)

Pasmo Łysiny
szlak czerwony: Myślenice – Działek – Kudłacze – Łysina – Jaworzyce (15,5 km,
6.00 godz.), odcinek Małego Szlaku Beskidzkiego
szlak zielony: Myślenice-Zarabie – Chełm – Działek – Poręba – Kamiennik –
Kudłacze (16,0 km, 5.45 godz.)

Fot. 81. Motel Czarny Lew w Pcimiu, w latach 80.
najsłynniejszy lokal przy zakopiance  [PS]

Fot. 82. Schronisko PTTK na Kudłaczach, jedyne
schronisko górskie w Beskidzie Średnim [PS]
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szlak żółty: Pcim –
Działek (6 km, 1.45
godz.)
szlak czarny: Pcim –
Bania – Kudłacze – Ły-
sina (8 km, 3.00 godz.)
szlak żółty: Lubień –
Kamionka – Łysina –
Kamiennik – Przeł. Za-
sańska (15 km, 6.00
godz.)

Najkrótszym znako-
wanym szlakiem jest szlak
dojściowy (czarny) do Wielkiego Kamienia spod szczytu Góry Krzywickiej, dłu-
gości 0,3 km.

Sieć szlaków turystycznych jest więc na tym terenie dobrze rozwinięta.
W przyszłości możnaby jedynie wyznakować szlak łączący Chełm przez Stróżę
z Kotuniem, ze względu na duże walory poznawcze i krajobrazowe tej trasy oraz
w perspektywie rozwoju bazy turystycznej na Chełmie (od strony Myślenic istnieje
tu wyciąg krzesełkowy, bufet, wieża widokowa, węzeł szlaków rowerowych, trasa
downhillowa, w przyszłości planuje się budowę nartostrady).

Korekty przebiegu wymagają też niektóre inne trasy: szlak czarny z Pcimia
na Łysinę winien omijać Kudłacze ze względu na walory przyrodnicze krajobrazo-
we odcinka przez Polanę Konieczne, skasowanego w 1994 r. Od szlaku tego mógł-
by prowadzić do schroniska szlak zielony, rozpoczynający się dziś przy jego budyn-
ku (dawniej zaczynał się na roli Solawy). Szlak zielony z Trzebuni (PKS Trzebunia I)
w masyw Sularzowej winien być przeznakowany ze zboczy doliny Orawinowego
Potoku na widokowy grzbiet nad rolą Orawinową. Należałoby także wyznaczyć
szlak dojściowy do Diabelskiego Kamienia na stokach Kotunia i przekwalifikować
na taki ścieżkę prowadzącą do Wielkiego Kamienia. Być może w przyszłości uda się
zrealizować projekty, dzięki którym sieć znakowanych szlaków w naszej gminie wzbo-
gaci się o kilka ścieżek dydaktycznych i trasy rowerowe. Umożliwiłoby to łatwy do-
stęp do wielu leżących dziś poza znakowanymi szlakami atrakcji.

Najważniejsze atrakcje turystyczne
Jak już wspomniano, turysta odwiedzający gminę Pcim ma wbrew powszech-

nemu mniemaniu sporo do obejrzenia. Jednak znaczna część atrakcji i ciekawostek
leży poza głównymi ciągami komunikacyjnymi i szlakami pieszymi, przez co pozo-
stają one niedostępne dla osoby z zewnątrzm nie znajacej terenu. Problem ten
rozwiązałoby wytyczenie szlaków dojściowych, oznaczenie dojść do obiektów w te-
renie i wykonanie tablice informacyjne.

O walorach krajobrazowych gminy już wspomniano. Najważniejsze punkty
widokowe zaznaczono na mapie 19. W części z nich (polana Snoza koło Zagrody
pod Kotuniem, Kudłacze, Weszkówka) należy w przyszłości urządzić punkty od-
poczynku z rozrysowaną panoramą.

Do największych ciekawostek przyrody nieożywionej na terenie gminy
należą skałki piaskowcowe. Najbardziej znanymi są Diabelski Kamień na Ko-
toniu, w pobliżu roli Figuły (wysokość ponad 6 m) i Wielki Kamień na północnym
stoku Góry Krzywickiej (zespół skałek wysokości do 8 m – fot. 85). Oba te obiekty
położone są na terenie Stróży, przy granicy z Pcimiem. W Pcimiu-Suchej znajduje
się trudno dostępny, acz bardzo interesujący odcinek doliny Wielkiej Suszanki
z wodospadami Na Wielkiej Skale (wysokość niespełna 2 m – fot. 86). Obie skałki
i wodospady stanowią potencjalne pomniki przyrody.

Od wieków naturalnym bogactwem gminy są lasy. Najciekawsze komplek-
sy leśne stanowią buczyny w dolinie Złotego Potoku i nad Dziobkowym Potokiem
na terenie Trzebuni, oraz na Ostryszu, w granicach Pcimia. Najstarsze drzewa mają
tu wiek około 120 lat. Przy granicy gminy, w Zawadce, na szczytowej kopule
Kotunia (Solnisko) rośnie piękna, stuletnia buczyna kwaśna, którą proponowano
objąć ochroną rezerwatową już w latach 60. Na podobny status zasługuje wspo-
mniany, 6-hektarowy płat w widłach Dziobkowego Potoku.

Spośród indywidualnych drzew na uwagę zasługują okazy pomnikowe:
dęby przy leśniczówce w Trzebuni oraz dąb Halniak i wiąz Janosik w Pcimiu. Do
najpiękniejszych starodrzewi w okolicy należą Lipiny w Pcimiu, które jako całość

bezwzględnie powinny
wejść w skład kompleksy
rekreacyjno-sportowego
w Pcimiu jako park odpo-
czynku i rekreacji.

W gminie występu-
ją również liczne, choć
mniej zauważalne w tere-
nie dla przeciętnego tury-
sty ciekawostki flory-
styczne. Są to podmokłe
łąki z rosiczką i storczyka-
mi w Trzebuni (nad rolą
Matysową), podmokła łąka
z kruszczykiem błotnym
nieopodal roli Mleczkowej
w Stróży, polana Gowitka
pod Łysiną w Pcimiu – sta-
nowisko krokusów, polana
Konieczne w Pcimiu wraz
z przyległym płatem boru
dolnoreglowego – stanowi-
sko kilku chronionych ga-
tunków roślin, Wierchy Ma-
łosuszańskie – płaty nie
użytkowanych muraw i wrzo-
sowisk. Wymienione obiek-
ty stanowią potencjalne
użytki ekologiczne.

Fot. 83. Panorama Beskidu Wyspowego z Pękalówki [PS]

Fot. 84. Wielki Kamień pod Górą Krzywicką  [PS]

Fot. 85. Wodospad na Suszance  [PS]
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Najważniejszymi zespołami zabytkowymi w gminie są kompleksy kościel-
ne. W Pcimiu zespół ten składa się z kościoła parafialnego św. Mikołaja, zbudowane-
go w latach 1810 – 1829 r. w stylu józefińskim (fot. 56), klasycystycznej plebani
z 1802 r. i dawnej szkoły parafialnej o założoeniach XVIII-wiecznych (przebudowa-
na, obecnie przedszkole). Zespół kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Stróży stanowi
kościół, wolno stojąca dzwonnica i drewniana plebania, wystawione w latach 1905
– 1909. W Trzebuni obok kościoła św. Marii Magdaleny (zbudowany 1773 – 1786)
stoi pięknie odnowiona, drewniana plebania z ok. 1900 r. Nieczęsto spotykaną cie-
kawostką, znajdującą się w tej miejscowości, jest też wspomniany cmentarz chole-
ryczny z 1847 r.

Ciekawym elemen-
tem krajobrazu Stróży i Trze-
buni są zespoły podwor-
skie, a ściślej – dawne bu-
dynki zarządu lasów ksią-
żąt Lubomirskich. W Stró-
ży na zespół składa się wil-
la, zwana od nazwiska bu-
downiczego, leśniczego
Henryka Kleberta Kleber-
tówką (fot. 89), obora, dwie
stodoły i spichlerz, zbudowa-
ne w 1923 r. W obiekcie
tym, doskonale widocz-

nym z zakopianki, znajduje się dziś Hydrologiczna Stacja Badawcza Politechniki
Krakowskiej. W Trzebuni centralnym obiektem jest leśniczówka utrzymana w stylu
dworku, zbudowana na polecenie księżnej Cecylii Lubomirskiej ok. 1880 r. Ze-
spół uzupełnia kilka XX-wiecznych budynków gospodarczych, a całość znajduje
się w otoczeniu pięknego, lipowo-dębowego starodrzewu (5 okazów pomniko-
wych dębów)117.

Dużą atrakcją są również skupiska architektury ludowej, liczące po kilka
obiektów występujących na małym obszarze. W Pcimiu zaliczyć do nich należy:

rolę Godawową i Rejestową – cztery domy drewniane z ok. 1880, ok. 1900,
1910 i 1923 r., dwie piwniczki kamienne z ok. 1935 i 1940 r., do niedawna
istniała tu także przedwojenna kuźnia;

rolę Ziębową na Krzywicy, gdzie znajdują się dwa drewniane domy z pierw-
szej połowy XX stulecia, w tym tradycyjny dom mieszczący pod jednym da-
chem całość pomieszczeń mieszkalnych i gospodarskich (wybudowany w 1919 r.),
a także kuźnia z ok. 1920 r.;

dolną część przysiółka Wielka Sucha – siedem domów drewnianych (w tym
trzy zinwentaryzowane, z lat 1905, 1906 i 1924), 2 stodoły z ok. 1905 i ok.
1925 r., spichlerz z ok. 1920 r.;

rolę Kalisze na Średniej Suchej – istnieje tu jakby mini-skansen: jednoizbowy
dom drewniany z 1920 r. z zawieszoną kapliczką (fot. 87), kuźnia z ok. 1920 r.,
dwa spichlerze z ok. 1900 i ok. 1918 r., dwie piwniczki z ok. 1920 r. (na
pobliskiej roli Brylowej stoi dom i spichlerz z ok. 1920 r.).

W Stróży wyróżnić można dwie grupy zabytków budownictwa ludowego:

zagrodę Firkówka – dom zbudowany w 1924 r. przez Stanisława Firka
w stylu willi (fot. 57), z ciekawie rozwiązanym zapleczem gospodarczym
i ogrodem, naśladujący stylem dworki szlacheckie (niestety, mocno zaniedba-
ny) oraz pensjonat Firków (obecnie Zagroda) z ok. 1930 r.;

rolę Klubową – Protasową – dwa domy z ok. 1890 i 1902 r., dwie stodoły
z 1918 i 1936 r., kuźnia
z ok. 1920 r. (niestety, nie-
dawno przebudowana).

W Trzebuni skupisko
architektury ludowej two-
rzą role: Matysowa, Su-
fletowa i Pabisowa. Za-
chowało się tu do dziś sie-
dem drewnianych domów
(w tym dwa z ok. 1880 r.,
a także z lat: 1918, 1923
1930 r.), przy jednym z nich
– na roli Sufletowej – na
drzewie zawieszony jest
dzwonek loretański118.

Fot. 86.  Jednoizbowy dom z 1920 r. – Pcim Średnia Sucha,
rola Kalisze [PS]

Mapa  18. Rozmieszczenie najwazniejszych atrakcji turystycznych w gminie Pcim

Fot. 87. Willa Klebertówka w Stróży – mieszkanie zarządcy
lasów książąt Lubomirskich, Henryka Kleberta  [PS]
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Pcimiem, Krzczonowem a Trzebuni, za to na północ od Trzebuni znalazła się Kosko-
wa Góra (Koslowka). Góry zaznaczył autor mapy również między Pcimiem a Stróżą
i na południe od Raby – Krzczonówki119.

Mapa Ricci-Zannoniego z 1772 r.

Atlas Rzeczypospolitej
pt. Carte de la Pologne autorstwa
Giovanni Ricci-Zannoniego był
wspaniałym osiągnięciem
przedrozbiorowej kartografii.
Zawiera on mniej szczegółów
niż mapa Czakiego, w stosunku
do której wprowadzono pew-
ne poprawki. Na naszym tere-
nie Krzczonówka nie jest już
podpisana jako Raba, podano
także prawidłową pisownie na-
zwy. Myślenice. Pcim, Stróża
i Trzebunia zaznaczone i pod-
pisane ją jak na mapie z 1760
r. W dalszym ciągu Trzebunka łączy się z potokiem Więciórka i uchodzi do Krzczo-
nówki. Przysiółki Sucha i Krzywica (Krzywice) leżą nad jednym, krętym potokiem –
dopływem Raby. Zaznaczono też trakt handlowy wiodący z Myślenic przez Pcim
i Krzczonów na Jordanów120.

Mapa topograficzna Miega z 1784 r.

Bardzo dużo informacji o ówczesnym układzie osadniczym i użytkowaniu zie-
mi zawiera austriacka mapa topograficzna Miega, opracowana l. 1779 – 1782 r.
(wyd. 1784 r.). W Pcimiu zaznaczono na niej – oprócz kościoła i folwarku – pojedyn-
cze zagrody i ich skupiska, karczmę (pod dzisiejszym cmentarzem) i trzy młyny. Pierwszy
z nich to młyn dworski, na który woda szła młynówką z Raby, drugi – młyn na
Madoniu (wodę również doprowadzano młynówką z Raby), ponadto był jeszcze
młyn na Kączance, poniżej roli Graczowej, gdzie w wyniku spiętrzenia wód rzeki
powstał staw. Na mapie zaznaczono pięć wysp na Rabie w Pcimiu, z których najwięk-
sza – powyżej ujścia Suszanki – miała ok. 700 m długości i ok. 300 m szerokości.

Najważniejsza spośród zaznaczonych dróg to oczywiście szlak handlowy,
widoczny zarówno w wariancie XVI-wiecznym (z Łuczan przez teren przykościelny
i Kąt do Krzczonowa), jak i XVIII-wiecznym. Ten ostatni zaznaczono grubszą linią co
wskazuje, że był on lepiej utrzymany. Biegł on od Łuczan popod dzisiejszy cmen-
tarz, za karczmą przecinał Rabę i na krótkim odcinku przebiegał przez teren dwor-
ski. Następnie wiódł wzdłuż Raby – raz jedną, raz druga stroną, wykorzystując
rozległe wyspy i na wysokości roli Pabiskowej przechodził na prawy brzeg rzeki,
gdzie zmierzał w stronę folwarku lubieńskiego i dalej na Mszanę. Z innych dróg
zaznaczono m.in. drogi na Krzywicę, na Działy przez rolę Korzeniowską, na Suchą
czy drogi na grzbiet Kotunia z Kąta i Łuczan.

Fot. 89.  Fragment mapy Ricci-Zannoniego [PS]
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Gmina Pcim w dawnej
kartografii

rchiwalne opracowania kartograficzne podają
niekiedy cenne informacje historyczne. Odczytać
z nich można zarówno przebieg dróg jak i układ
sieci osadniczej, często też rozmieszczenie
ważniejszych obiektów: kościołów, dworów czy
młynów.

Zobaczyć też można ówczesny przebieg granicy rolno-leśnej. Bardziej szczegó-
łowe mapy, przydatne do różnych analiz, powstawały począwszy od XVIII stulecia.

Mapa Czakiego z 1760 r.

Jednym z najstarszych opracowań kartograficznych, na których przedsta-
wiono sioła obecnej gminy Pcim jest Mapa Wisły (Seconde carte geographique de la
Vistula) Floriana Czakiego, opublikowana w 1760 r. W opracowaniu tym widać
jeszcze sporą niedokładność świadcącą o tym, że rysunek sporządzono raczej na
podstawie opisu regionu niż w wyniku prac terenowych.

Zaznaczony na tej mapie trakt handlowy prowadzi z Myślenic (Mislenice)
przez Pcim (Psim), Krzczonów (Strzoniow) i Tokarnię w stronę Jordanowa, ale z pomi-
nięciem Stróży (Struze), którą zaznaczono na północny wschód od Pcimia, nad nie
nazwaną rzeczką – lewym dopływem Raby.

Trzebunia (Trzeguniow) znajduje się prosto na zachód od Pcimia, nad rzecz-
ką, która płynie następnie zakolami przez... Więciórkę (Wenczowka) i uchodzi do
Krzczonówki na między Krzczonowem i Tokarnią. Co ciekawe – Krzczonówka opi-
sana jest jako Raba (Raba Fl[uvium]), której górny bieg (powyżej Pcimia) na mapie
dorzecza Wisły w ogóle nie został zaznaczony.

Zaznaczono również przysiółki Pcimia – Krzywicę (Krzywyce) oraz Suchą (Su-
cha), w poprawnym w stosunku do centrum miejscowości położeniu, ale tu kolejna
ciekawostka – nie nazwane na mapie potoki, reprezentujące Suszankę i Krzywi-
czankę nie uchodzą do Raby osobno, ale zbiegają się. Obszary górzyste oznaczono
ładnymi dla oka piktogramami. Kotuń (Kotun) zaznaczono prawidłowo między
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Oba obiekty są przesunięte na wschód o ok. 3 km, ale odległość je dzieląca jest
w zasadzie prawidłowa. Podobnie w przypadku potoków – jeżeli w Pcimiu i Stróży
trudno o jakieś zastrzeżenia do rysunku sieci rzecznej, to w Trzebuni Potok Jaroszo-
wy zamiast do Trzebunki uchodzi do Potoku Ostafinowego.

Zaznaczona sieć drogowa obejmuje główną drogę wzdłuż Trzebunki na
Bieńkówkę, drogę z roli Bochniowej na Więciórkę, dwie drogi na szczyt Balinki,
drogi na Kotuń z roli Dziobkowej i Ciusiowej, drogę z roli Młynarczykowej na Sula-
rzówkę i trakt z roli Malinowej na Sułkowice. Zaznaczono tylko jeden z pięciu trze-

Fot. 91.  Mapa Miega –fragment Stróży [PS]

Fot. 92. Dolna część Trzebuni przedstawiona na mapie Miega [PS]

Ciekawe informacje wnosi mapa Miega o okolicach folwarku. Wzdłuż mły-
nówki ciągnęły się lasy łęgowe – lub może sady, przeplatane łąkami, a na zachód
od młyna znajdował się spory staw, do którego woda dochodziła odgałęzieniem
młynówki.

Nazewnictwo topograficzne nie jest zbyt bogate – opisano jedynie nazwę
miejscowości (Pcim), nazwy przysiółków: Sucha Wielka i Mała oraz Krzywica (Krziwi-
ce, błędnie przypisaną do Stróży), rzekę Raba (Raba Fl[uss]), szczyt Bani (Banja) oraz
Las Łysina (Wiszina Wald) – fragment na fot. 90.

Centralnym punktem Stróży był folwark, oddzielony od Raby pasem łęgów.
Zaznaczono w tej miejscowości trzy młyny – dwa na Rabie (dworski na prawym
brzegu i gromadzki na lewym, mniej więcej pod rolą Słowikową) oraz młyn na roli
Klubowej na Trzebunce. Na Rabie zaznaczono trzy wyspy, największą (ok. 500
długości i ok. 120 m szerokości) przy granicy z Pcimiem.

Szlak handlowy na odcinku strózkim wiódł z Myślenic prawym brzegiem Raby,
w miejscu gdzie do dziś jest droga zwana szarwarkową, następnie na krótko przecho-
dził na lewy brzeg, a powyżej dworu kilkakrotnie przekraczał w bród płynącą zakola-
mi rzekę: pod Rolą Klaklową (na lewy brzeg), pod rolą Żądłową (na prawy) i pod rolą
Marytową (na lewy), następnie prowadził łęgiem wzdłuż młynówki i zanikał na
granicy Pcimia – być może w tym miejscu droga była uszkodzona przez powódź.
Zaznaczono również drogi z roli Żabowej, Balowej i Mirochnowej na Kotuń, z roli
Witkowej na Chełm, drogę wzdłuż doliny Ziębówki oraz drogę do Trzebuni.

Z nazw miejscowych opisano jedynie nazwę miejscowości (Struza) oraz na-
zwy gór: Chełmu (Chełm Berg) i Uklejny (Ukleina), która leżała wówczas w grani-
cach Stróży – fot. 91.

W przypadku Trzebuni mapa ta zawiera pewne błędy. Nie wiadomo czemu
kościół stoi na roli Sularzowej a folwark na roli Niedźwiedziowej w Stróży (sic!).

Fot. 90. Centrum Pcimia na mapie Miega [PS]

– 132 – – 133 –

makieta_przyr.p65 03-09-16, 08:26132-133



rycznym. Trzeci krzyż zaznaczono na roli Mastelowej. Dość ubogie jest nazewnic-
two – oprócz nazwy miejscowości widać tylko nazwę potoku Suszanka (Sucha B[ach]).
Szereg nazw w rejonie Łysiny zostało źle podpisanych – grzbiet nad Kudłaczami nosi
prawidłową dla całego masywu nazwę Łysina, ale już najwyższy punkt – 469,2 sążnia
(893 m) n.p.m. – nazywa się Kodoi (błędnie opisana nazwa Kotunia), a na połu-
dnie od niego niewłaściwie zaznaczono Kamiennik. Prawidłowo naniesiona jest Ki-
czora, za to w masywie Kotunia podpisano tylko wierzchołek wschodni – Pękalów-
kę (Pankalówka), dla którego podano wysokość 442,6 sążnia (843 m) n.p.m. Na-
zwa Koton, w dodatku pisana małą literą, figuruje jedynie na stokach nad wsią
Więciórka.

Na Rabie zaznaczono w Pcimiu aż siedem wysp: na granicy ze Stróżą, u ujścia
Krzywiczanki, pozostałe powyżej dworu. Droga biegnąca dnem doliny biegnie na
mapie von Kummersberga cały czas lewym orograficznie brzegiem Raby.

W Stróży z ważniejszych obiektów kulturowych zaznaczono dwór, młyn na
zakręcie Trzebunki oraz krzyże na roli Szustkowej, Chełmie i Niwie. Obok nazwy
miejscowości podpisano nazwę przysiółka Chełm. Niestety, tą pierwszą nazwę prze-
niesiono również na grzbiet Chełmu (Stroża), dla którego podano kotę 341,4 sąż-
nia (650 m) n.p.m.

W dolinie rzeki Raby zaznaczono wyspy: na wysokości Miłogoszczy, pod
rolą Wątorową i przy ujściu Ziębówki. Zaznaczono też, jak ślepą odnogę Raby,
rozlewiska pod rolą Mądrową. Podobnie jak w Pcimiu, gościniec biegł wówczas
lewym brzegiem tej rzeki.

W Trzebuni prawidłowo w stosunku do mapy Miega zaznaczono kościół,
jednak nie zlokalizowano zabudowań dworskich. Zaznaczono również młyn pod
rolą Kowalową, gdzie do dziś zachowały się pozostałości młynówki, oraz krzyż na

Fot. 93. Gmina Pcim na mapie topograficznej  von Kummersberga [PS]

buńskich młynów – pod rolą Kuligową (być może jest to błędnie zaznaczony młyn
na roli Młynarczykowej). Ubogie nazewnictwo topograficzne obejmuje tylko na-
zwę miejscowości (Trzebunia) i Kotunia (Kottuny Berg)121 – fot. 92.

Mapy austriackie przełomu XVIII i XIX w.

Duża część opracowań z tego okresu miała charakter przeglądowy. Do ta-
kich należy mapa Netzburga z 1803 r. z zaznaczonymi miejscowościami (Psim,
Stroza, Trzebonia), rzeką Rabą z czterema na tym odcinku wyspami oraz drogami:
szlakiem handlowym z Myślenic przez Stróżę, Pcim i Lubień na Mszanę Dolną
i traktem z Lanckorony przez Sułkowice, Trzebunię, Więciórkę, Tokarnię do Jorda-
nowa. Na interesującym nas terenie treść jej odpowiada w zasadzie starszej, proste-
go rysunku mapie Reymanna z 1797 r., na której ponadto była zaznaczona nazwa
lasu porastającego grzbiet na północ od doliny Trzebunki – Las Bysiński (Bisinie
Wald) oraz – w sposób bardzo przybliżony – granica cyrkułu myślenickiego.

Bardziej szczegółowym opracowaniem był atlas drogowy Galicji i Lodomerii
barona Antona Johanna Grossa (Topografische Karte von Ostgalizien und Lodomerien)
z 1806 r. Sieć rzeczna jest przedstawiona bardziej szczegółowo, niż na mapie Mie-
ga. Niestety, powtórzona jest błędna lokalizacja kościoła w Trzebuni. Widoczne są zmiany
w sieci drogowej – szlak handlowy prowadzi już ciągle lewym brzegiem Raby
w Lubniu skręcając na Krzeczów, a droga z Pcimia na Jordanów wiedzie już nie
przez Kąt, lecz rozpoczyna się przy obecnym skrzyżowaniu na Krzczonówce. Ubo-
gie nazewnictwo ogranicza się do podania nazw miejscowości i Raby. Zaznaczono
także granicę cyrkułu i 10 wysp na Rabie (z czego cztery w Stróży)122.

Kolejnym opracowaniem była mapa Królestwa Galicji i Lodomerii (Karte von
Königereich Galizien und Lodomerien) Josefa von Liesganiga, opracowana w skali
1:288 000 (I wyd. 1790, II wyd. 1824). Z powodu uproszczonego rysunku rzeźby
lepiej niż na innych opracowaniach widać, jak niewiele było wówczas w naszej
okolicy obszarów leśnych. Jedyne większe kompleksy znajdowały się na Kotuniu,
Chełmie, Uklejnie i Łysinie, mniejsze laski porastały Ostrysz, rejon Godawowej Góry,
stoki Kotunia nad Łuczanami, zachodni stok Bani w Pcimiu oraz szczytowe partie
Babicy w Trzebuni. Oprócz tego na mapie zaznaczono Rabę z sześcioma wyspami,
Krzczonówkę, Suszankę, Ziębówkę i Trzebunkę, a także drogi: trakt wiodący doliną
Raby i trakt z Lanckorony przez Trzebunię do Jordanowa oraz granicę cyrkułu. Poza
nazwami miejscowości innych toponimów brak123.

Mapa topograficzna von Kummersberga z 1855 r.

Sporo nazw miejscowych – niestety, często błędnych – zawiera mapa Galicji
Hansa Kummerer von Kummersberga z 1855 r., opracowana w skali 1:115 200
(mila austriacka w terenie = 2,5 cala wiedeńskiego). Jest to jednocześnie jedna
z pierwszych map, na których podano wysokości szczytów (w sążniach).

Z obiektów położonych w Pcimiu na mapie tej zaznaczono kościół, którego
wieża stanowiła w tym czasie punkt geodezyjny, położony na wysokości 179,4 sąż-
nia (341 m) n.p.m. Zaznaczono też folwark i dwie figury (krzyże) na terenie dwor-
skim – koło samego dworu i pod Banią, być może na dawnym cmentarzu chole-
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roli Sularzowej. Zaznaczona droga, prowadząca dnem doliny Trzebunki, w swym
przebiegu nieznacznie różni się od dzisiejszej.

Z podpisanych szczytów mamy na terenie tej miejscowości poprawnie za-
znaczoną Sularzową (325,7 sążnia, czyli 620 m n.p.m.), Babicę o wysokości 382,6 sąż-
nia (729 m) n.p.m. i Parszywkę (Parziwka) bez podanej wysokości.

Błędne nazewnictwo z mapy von Kummersberga przejęły częściowo następne
opracowania. Kuriozalna nazwa Wierch Stróża powtarza się później zarówno na au-
striackich mapach wojskowych, polskich mapach opracowywanych przed wojną przez
Wojskowy Instytut Geograficzny, a nawet na współczesnych mapach turystycznych124.

Wojskowa mapa topograficzna 1:75 000 (1876 – 1904 r.)
Najbardziej szczegółowym, oprócz map katastralnych, opracowaniem czasów

austriackich była mapa topograficzna, która miała cztery edycje (ostatnia na przełomie
XIX i XX w.). Teren obecnej gminy Pcim jest przedstawiony na arkuszach 6/XXI Wadowi-
ce, 7/XXI Wieliczka und Myślenice oraz 7/XXII Rabka und Tymbark. Na mapach tych
terenów rzeźba przedstawiona jest pracochłonną, acz efektowną metodą kreskową.

Zdjęcie topograficzne do poszczególnych arkuszy wykonano w latach 1875
(6/XXI) i 1894 (6 i 7/XXII). Jako, że mapa opracowywana była na polecenie c.k.
sztabu generalnego, a wydawcą był c.k. Wojskowy Instytut Geograficzny (K.u.K.
Militärgeographisches Institut), pracami redakcyjnymi kierowali przeważnie topo-
grafowie wojskowi. Arkusz 6/XXI opracowali w terenie por. �okora� i por. Mesche-
de, arkusz 6/XXII – geodeta Mugerauer, sierż. Martinek, nadpor. Heimbach i chor.
Kova�ik, arkusz 7/XXII – por. Reichenauer, sierż. Skrbek, chor. Adler i por. Martinek.

Ze względu na bogactwo szczegółów, obiekty zaznaczone na mapie zesta-
wiono w tabeli nr 27.

Na Rabie zaznaczono kilka wysp:
– pod Proszkówką w Stróży, długości 70 m;
– pod Nychówką w Stróży, długości 240 m;
– naprzeciw Łuczan w Pcimiu (powyżej roli Rejestowej na Łuczanach), długości
1500 m i szerokości do 220 m – jak widać, Raba wykorzystywała wówczas  koryto
obecne i drugie, biegnące od tzw. Olszyn pod Raźniakówkę i dalej pod Zagrodę;
– pod rolą Kolbiarzową na Górzanach, długości 740 m i szerokości do 80 m,
towarzyszą jej dwie mniejsze wyspy długości 120 i 50 m;
– pod rolą Kozakową Górną, długości 80 m
– pod rolą Dziadkową, długości 80 m.

Zaznaczono również główne szlaki komunikacyjne oraz sporo dróg polnych.
Na podstawie kroju sygnatury ważniejsze drogi można podzielić na klasy:

– I klasa (podwójna linia pogrubiona) – gościniec wojskowy biegnący wzdłuż
Raby, jej lewym orograficznie brzegiem;
– II klasa (podwójna linia) – droga ze Stróży do Trzebuni (po kościół), droga
z Pcimia do Jordanowa;
– III klasa (pojedyncza linia) – droga z Trzebuni (powyżej kościoła) do Bień-
kówki i z Trzebuni do Więciórki, droga z dworu w Pcimiu pod Banię. Fo
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Pozostałe drogi znaczono linią przerywaną.

Omawiane mapy zawierają również sporo toponimów, często przekręco-
nych przez nie znających dobrze języka polskiego kartografów. Podpisano rzeki:
Rabę, Krzczonówkę, Kączankę, Suszankę (jako Suszanka i Suchy P.), Małą, Średnią
i Wielką Suszankę (odpowiednio Mł., Śr. i Wlk. Suchy P.) oraz Miłogoszcz (Mikosz-
cze). Z podpisanych szczytów na terenie obecnej gminy Pcim mamy: Łysinę (kota
897 m), Kiczorę (726 m), Kamionkę (623 m), Banię (611 m), Krzywicką Górę (591 m),
Chełm (jako Stróża, 654 m), Kotuń (Kotoń, wierzchołki 846 i 868 m), Balinkę (710 m),
Parszywkę (848 m), Babicę (734 m), Trzebuńską Górę (grzbiet oddzielający Trzebu-
nię od Jasienicy), Sularzową (624 m) i Nychówkę (Rychówka, 561 m).

Sporo jest również nazw osiedli i przysiółków. W Pcimiu podpisano rolę
Figułową, Muniakową, Szarkówkę (Sargówka), Mizerową (Misarówka), Gromkową,
Koźmicową (Kozmizówka), Wielkie Ulmany (Ulmany), Ciapały (Zipalówka), Solawy
(Salawe), Habiedy (Habydówka), Wicanty (Wincentówka), Kucharzową oraz Ziębo-
wą na Małej Suchej. Również w Stróży zaznaczono sporo nazw osiedli: Krzeczaków-
ka, Firkówka, Proskówka, Polakowka, Malakówka (zagrody na Małej Gromadzie),
Witkówka, Hajdukówka, Tyrpułówka, Mleczkowa (Mliczkowa), Żołądkowa (Żalad-
kówka), Mirkówka i Żabowo Dolne (Żabowe). W Trzebuni podpisano tylko dwie
położone z dala od zabudowy łańcuchowej Ostafinówkę (skrót Ostafi.) oraz Pary-
łówkę (Gałgan)125.

Tab. 27.  Obiekty zaznaczone na austriackiej mapie sztabowej z przełomu XIX i XX wieku

Spis literatury na końcu książki.
1 Charakterystykę warstw stratygraficznych opracowano w oparciu o prace Burtan (1978, 1993) i Wójcik, Rączkow-
ski (1994).
2 W określeniu dat geologicznych podano nazwy okresów lub epok geologicznych. W opisywaniu dziejów Ziemi
stosuje się następujący podział stratygraficzny:

3 Ławica – jednolita warstwa skał danego rodzaju, może wykazywać warstwowanie frakcjonalne bądź laminację.
4 Piaskowce – skały osadowe powstałe w wyniku scementowanie okruchów piasku. Zlepieńce – skały osadowe podob-
ne do piaskowców, ale złożone z grubszych okruchów (powyżej 2 mm średnicy). Łupki – skały metamorficzne lub
osadowe cechujące się rozpadem na drobne płytki; na terenie gminy występują łupki osadowe, zwykle bardzo
drobnej (ilastej) frakcji. Margle – skały osadowe składające się głównie z węglanu wapnia i minerałów ilastych.
5 Opracowano na podstawie Burtan (1978), Wójcik, Rączkowski (1994), Bogacz (1997) oraz badań terenowych
autora.
6 Na podstawie: Burtan, (1935, 1978, 1993) oraz Wójcik, Rączkowski (1994).
7 J.w.
8 Budowa geologiczna rejonu siodła Węglówki odtworzona została na podstawie badań terenowych autora,
ze względu na niedokładność mapy geologicznej 1:50 000 ark. Mszana Dolna (Burtan 1978), która na tym odcinku
nie zazębia się z sąsiednim arkuszem Osielec (Wójcik, Rączkowski 1994).
9 Wyniki wierceń w otworze Trzebunia-2 przedstawione są w pracy: Połtowicz (1994).
10 Najnowsza polska nomenklatura wyróżnia kolejno następujące zlodowacenia (glacjały) i okresy interglacjałów:
zlodowacenie Narwi (900 – 680 tys. lat temu), interglacjał przasnyski, zlodowacenie Sanu I (630 – 560 tys. lat
temu), interglacjał ferdynandowski, zlodowacenie Sanu II (dawne krakowskie, 490 – 350 tys. lat temu), interglacjał
mazowiecki (wielki), zlodowacenie Odry (środkowopolskie, 300 – 130 tys. lat temu), interglacjał eemski, zlodowa-
cenie Wisły (bałtyckie, 105 – 12 tys. lat temu). W obrębie zlodowacenia Odry wyróżnia się tzw. ocieplenie przedwar-
ciańskie i stadiał Warty, wydzielany czasem jako osobne zlodowacenie (200 – 130 tys. lat temu). Nazwy glacjałów
pochodzą od nazw rzek, po które w przybliżeniu sięgnął lądolód. W Polsce najdalej na południe lądolód posunął się
w czasie zlodowacenia Sanu II. Szerzej o ewolucji środowiska w plejstocenie – patrz Mojski (1993).
11 Utwory budujące poszczególne poziomy teras doliny Raby badała Rodziewicz (1968).
12 Por. Klimaszewski (1948), Środoń (1952).
13 Wg Środonia (1952).
14 Metoda palinologiczna polega na datowaniu osadów na podstawie zawartych w nich pyłków roślin, na podstawie
czego ustalić można panujące w danym okresie warunki klimatyczne, a tym samym zidentyfikować ten okres.
15 Datowania wg: Margielewski (2002).
16 Cechy i typy rzeźby regionu wg Starkla (1972).
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17 Rozwój geomorfologiczny regionu wg German (1993).
18 Por. Rodziewicz (1968). Szerzej o rozwoju grzbietów – patrz Baumgart-Kotarba (1973).
19 Por. Klimaszewski (1948).
20 Gerlach i in. (1979), German (1993).
21 Por. Sadowski (2000a).
22 J.w.
23 Na podstawie analizy mapy nachyleń, opracowanej przez autora.
24 Por. Sadowski (2000a).
25 Por. Gerlach (1962), Jakubowski (1962), Sadowski (2000a). Informacje o osuwiskach w dolinie Raby: Rodziewicz
(1968).
26 Informacje o schroniskach w Stróży przekazał ich odkrywca, Rafał Suski z KKTJ, któremu składam serdeczne
podziękowania.
27 Za Czemerdą (1993).
28 Por. Latała (1972).
29 Dane opadowe dla stacji Stróża uzyskane z IMGW za Sadowski (2000) oraz – za pośrednictwem Krzysztofa Osta-
fina – z Politechniki Krakowskiej (dla stacji Trzebunia).
30 Ekstremalne zjawiska opadowe wg:  Łaszczyński (1964), Homa (1995) i Sadowski (2000). Dane o miesięcznych
sumach opadów z lat 1932 – 1934  za: Łaszczyński (1964). Dane opadowe z lat 1988 i 1996 – wg IMGW za
Sadowski (2000).
31 Por. Latała (1972).
32 Por. Czemerda (1993).
33 Typy mezoklimatu wg Latały (1972).
34 Por. Bogacz  (1997).
35 Dane do tabeli: Majda (1971), Bogacz (1997).
36 Por. Bogacz (1997).
37 Wg badań Majdy (1971), Bruzdy (1978) i Majewskiej (1978).
38 J.w.
39 Por. Pawlik-Dobrowolski (1972), Sadowski (2000).
40 Janota (1860) przy opisie Pcimia wspomina, że ma tu być źródło słone.
41 Dane IMGW za Sadowski (2000).
42 Por. Waksmundzki (1993), Sadowski (2000).
43 Przepływy wg IMGW za Sadowski (2000). Lata historycznych powodzi wg: Niedbała (1998), Wilga, Wojciechow-
ski (1999) oraz Mysiński (2003).
44 Wg danych IMGW – por. Sadowski (2000).
45 Wg Sadowski (2000) oraz badań terenowych autora.
46 Wg Sadowski (2000). Informacja od dr Wacława Bartoszka, któremu składam w tym miejscu należne podziękowania.
47 Systematyka gleb wg: Komornicki i in. (1998).
48 J.w. Na mapie glebowo-rolniczej – najdokładniejszym źródle danych o glebach tego terenu – zaznaczono łącznie
gleby brunatne kwaśne i wyługowane. Rozróżnienie tych gleb wymaga dokładnych badań terenowych. Profile gleb
na ryc. 5 opracowano w oparciu o opisy w pracy: Mosur, Sumara, Włodarczyk (1978). Tam też dokonano podziału
klasy wilgotnościowe gleb.
49 Zestawienie wg Mosur, Sumara, Włodarczyk (1978). Zasady i kryteria bonitacji oraz wydzielania kompleksów
przydatności rolniczej gleb przedstawiono w pracy: Komornicki i in. (1998).
50 Por. Łaszczyński (1964), Mosur, Sumara, Włodarczyk (1978), Por. Sadowski (2000).
51 Por. Pawłowski (1977), badania współczesnej sukcesji lasu na terenie Pcimia – Sadowski (2000).
52 Roślinność poszczególnych zbiorowisk wg: Sadowski (2000), konsultowano z dr Wacławem Bartoszkiem (Inst.
Botaniki UJ) oraz Bajgier-Kowalska i in. (1998).
53 Wg: Sadowski (2000) oraz badań terenowych. Dla obszaru gminy nie potwierdza się teza Zająca (1993) o jedynie
płatowym występowaniu tych borów w dolinie Raby.
54 Wg badań terenowych autora.
55 J.w. Wg Zająca (1993) buczyna karpacka lasy jodłowe zajmujące stanowisko pośrednie między żyznymi buczyna-
mi a acidofilnymi jedlinami porastają z reguły stoki północne, zaś zbocza południowe i partie szczytowe są siedli-
skiem buczyn kwaśnych.
56 Charakterystyka zbiorowisk nieleśnych za: Bajgier-Kowalska i in. (1998).

57 Por. Zając (1993).
58 Opracowanie autora według: red. Zając M., Zając A. (1998) oraz badań terenowych.
59 Opracowano na podstawie badań terenowych autora i informacji ustnych od dr Wacława Bartoszka, któremu
składam podziękowania.
60 Gatunki grzybów występujące na terenie gminy zestawił mgr Michał Baran, któremu składam serdeczne podziękowania.
61 Gatunki mchów i porostów wg obserwacji poczynionych przez autora w terenie oraz zielnika prowadzonego przez
uczniów SP w Trzebuni i mgr Marię Malinę, nauczycielkę biologii, której składam w tym miejscu serdeczne podzię-
kowania.
62 Por. Daciw (1999).
63 Wg Kołder (1974).
64 Na podstawie obserwacji terenowych poczynionych przez M. Barana i P. Sadowskiego oraz Skalskeigo (1994)
i Dylewskiej (1994).
65 Por. Daciw (1999).
66 Opracowano na podstawie: Starmach (1988), Kaczmarski (1999).
67 Por. Wroński (2001), Baran (2002b)
68 Opracowano na podstawie: Juszczyk (1994), Baran (2000), Śmietana (2001) oraz obserwacji terenowych M.
Barana i P. Sadowskiego.
69 Por. Baran (2000)
70 Polska Czerwona Księga Zwierząt (Głowaciński 1992) podaje, że przed 1975 r. żółw błotny występował w dolinie
Raby między Pcimiem a Lubniem.
71 Wg: Juszczyk (1994) oraz obserwacji terenowych M. Barana i P. Sadowskiego.
72 Por. Baran (2001b). Rel. leśniczego Antoniego Dyrdy.
73 Opracowano na podstawie: red. Walasz, Mielczarek (1992), red. Walasz (2000) oraz obserwacji terenowych M. Barana.
74 Sporo o ornitofaunie gminy Pcim i jej ochronie pisano w prasie lokalnej w cyklu Okiem przyrodnika. Por. Baran (2001 a-d).
75 Por. Baran (2001a), o niedźwiedziu grasującym w Głogoczowie, Strózy i Tenczynie pisano też m.in. w „Gazecie
Myślenickiej” i „Gazecie Krakowskiej”. Ślady niedźwiedzia widziane były też na Łysinie w maju i na Kotuniu jesienią
1999 r. (rel. zebrane przez P. Sadowskiego).
76 Rel. leśniczego Józefa Kani, któremu składam w tym miejscu należne podziękowania. Por. Baran (2001a).
77 Ślady bytności bobrów obserwowane były nad Rabą w Stróży oraz przy ujściu Trzebunki. Por. Baran (2002a).
78 Por. Głowaciński (1992).
79 Por. Węgiel, Paszkiewicz, Szkudlarek (2001).
80 Opracowano na podstawie: Głowaciński (1992), Pucek (1994), rel. leśniczego Józefa Kani oraz obserwacji i relacji
zebranych w terenie przez M. Barana i P. Sadowskiego.
81 Wg rejestru pomników przyrody u Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i ewidencji pomników przyrody w
gminie Pcim.
82 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody, Dz. U. Nr 114, poz. 492.
83 Dyląg (1998).
84 Podział fizycznogeograficzny wg Czeppe, German (1993), zmieniono na właściwsze nazwy Kotoń (Kotuń) i Zębalowa
(Zembolowa). Podział turystyczny wg Dyląg (1993).
85 Za Czeppe, German (1993).
86 Balon, Malara (1993).
87 Raport o stanie środowiska powiatu myślenickiego za 2001 rok.
88 Baran (2002c), folder dotyczący oczyszczalni ścieków w Pcimiu.
89 Por. przypis 87.
90 Sadowski (2000), Ostafin (2003).
91 Opracowanie autora na podstawie danych UG Pcim, za: „W dolinie Raby” 10/1998, „Poczytnik Pcimski” 5/2002.
92 Dane UG Pcim za: „W dolinie Raby” 10/1998, „Poczytnik Pcimski” 5/2002.
93 Opracowanie autora na podstawie danych UG Pcim, udostępnionych dzięki uprzejmości Anny Tupta i Marii Kozak,
którym składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.
94 Dane ze spisów rolnych (archiwum UG Pcim) udostępnione dzięki uprzejmości Anny Włoś, której składam serdecz-
ne podziękowania.
95 J.w.
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96 Sadowski (2000).
97 Powierzchnie obszarów leśnych obliczono na mapie topograficznej Głównego Geodety Kraju w skali 1:10 000.
Granice uroczysk wg operatów leśnych.
98 Włoś (2002), Baran (2003). Liczba podmiotów wg branż – opracowanie autora na podstawie ewidencji działalno-
ści gospodarczej (arch. UG Pcim).
99 Sadowski (2002e). Dane z arch. UG Pcim udostępnił Andrzej Wójcik,, któremu składam podziękowania.
100 Sadowski (2000).
101 Baran (2002d).
102 Wg „W dolinie Raby” 10/1998.
103 Wg spisu abonentów TP S.A.
104 Wg danych UG Pcim, udostępnionych przez Grażynę Dyrda, której składam serdeczne podziękowania.
105 Opracowanie autora, wg „Poczytnik Pcimski” 3/2002.
106 Statystyki roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu, dzięki uprzejmości p. dyr. Marii Hajdas, której składam
serdeczne podziękowania.
107 Por. Sadowski (2002c).
108 Błażejczyk (1994), Kozłowska-Szczęsna (1994).
109 Krawczyk (1994).
110 Krzymowska-Kostrowicka (1997).
111 Są to następujące ścieżki przyrodnicze: (1) Pcim-Wielka Sucha – Łysina – Kudłacze, (2) Pcim-Krzywica – Góra
Krzywicka – Stróża-Zarębki, (3) Pcim-Łuczany – Diabelski Kamień – Pcim-Kotuń, (4) Trzebunia – Złoty Potok –
Jaworzyny. Projekty zastrzeżone do realizacji przez SRKSiIL NEDAN, oprac. Piotr Sadowski.
112 Por. m.in. Dyląg (1993). W 2003 r. na konferencji geograficznej poświęconej rozwojowi zrównoważonemu, która
odbyła się w Starbieninie k. Gdańska autor niniejszej pracy zaprezentował poster na temat Renaturalizacja środowiska
przyrodniczego a wybrane walory krajobrazowe wschodniej części Beskidu Średniego, poświęcony zagadnieniu zarastania
punktów widokowych w gminie Pcim i okolicy.
113 Wg (red.) Róziewicz, Jankowski (1995) oraz badań terenowych autora.
114 Płatkowski (1929).
115 Projekt ten zakłada wyznakowanie głównej trasy z Tokarni przez Więciórkę, Zawadkę, Pcim, Łysinę na Kudłacze
oraz kilku tras towarzyszących na terenie gmin Pcim i Tokarnia: (1) Jaworzyny – Trzebunia – Babica – Trzebunia Górna
– Więciorka, (2) Tokarnia – Bogdanówka – Koskowa Góra – Więciórka – Zawadka, (3) Bogdanówka – Koskowa Góra,
(4) Bogdanówka – Koskowa Góra, (5) Pcim – Pcim-Działy – Pcim-Średnia Sucha, (6) Pcim – Bania – Pcim-Dzialy -
Działek – Stróża-Zarębki, (7) Stróża Górna – Chełm. Łączna długość projektowanych tras wynosi 101,5 km. Zastrze-
żone do realizacji przez SRKSiIL NEDAN, oprac. Piotr Sadowski.
116 Dyląg (1993), Zinkow (1993).
117 (red.) Róziewicz, Jankowski (1995), materiały informacyjno-promocyjne gminy Pcim, oprac. Piotr Sadowski.
118 (red.) Róziewicz, Jankowski (1995), badania terenowe autora.
119 Czaki (1760). Mapa w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.
120 Ricci-Zannoni (1772). Atlas w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.
121 Mapa Miega (1784), oryginał w Archiwum Wojskowym w Wiedniu, fotokopie w zbiorach Pracowni Słownika
Geograficzno-Historycznego PAN oraz Zbiorach Kartograficznych IGiGP UJ.
122 Opisy i reprodukcje map w: Siemionow (1992).
123 Liesganig (wyd. II, 1824). Mapa w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.
124 Mapa von Kummersberga (1855) w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Jagiellońskiej.
125 Mapa topograficzna K.u K. Militärgeographisches Institut 1:75 000, w Zbiorach Kartograficznych Biblioteki Ja-
giellońskiej.
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e względu na brak źródeł pisanych, najstarsza
historia Pcimia nie jest dokładnie znana. Wed-
ług miejscowej tradycji pierwszą osadę założył
tu u schyłku swego panowania książę krakowski
Leszek Biały (władał Ziemią Krakowską w latach
1194 – 1227, z przerwą od 1199 do 1201).

Planował on umocnić wpływy polskie w rejonie granicy z Węgrami po-
przez zakładanie licznych osad w niemal dziewiczej Puszczy Karpackiej (Silva Magna
– Wielki Las), której część między Rabą a Stradomką nazywano Czarnym Lasem
(Silva Negra).

W tym czasie w gęściej zaludnionej dolinie Dunajca istniała już osada Cło,
dzisiejszy Nowy Targ. Podhale należało od końca XII w. do możnego rodu Gryfitów,
którzy prowadzili tam akcję osadniczą. W roku 1234 książę krakowski Henryk Bro-
daty (panował w l. 1232 – 1238) wydaje przywilej zezwalający Teodorowi Gryficie
osadzać kolonistów niemieckich w lasach nad Czarnym i Białym Dunajcem, Rogoź-
nikiem, Ostrowskiem i Lepietnicą. W 1235 r., zgodnie z przywilejem biskupa kra-
kowskiego, Teodor Gryfita sprowadził z podkieleckiego Jędrzejowa do Ludźmierza
zakon cystersów, nadając im m.in. wieś Rogoźnik. Surowy klimat Podhala nie od-
powiadał jednak trudniącym się uprawą roli cystersom i już w l. 1239 – 1243
przenieśli się oni do Szczyrzyca. Do połowy XIII w. opustoszały istniejące na Podha-
lu wioski: Długopole, Ludźmierz, Dębno, Ostrowiec, Ostrowsko, Wilcze Pole1.

Od północnej strony Beskidu, doliną Raby, osadnictwo posuwało się wolniej.
Z roku 1261 r. pochodzi wzmianka o przejściu grupy osadników od Myślenic
w kierunku Liptowa. Dopiero w 1278 r. Bolesław Wstydliwy (książę krakowski w l. 1243
– 1279) nadał możnej rodzinie Radwanitów z Trzebola prawo do zakładania wsi
…w zwierzynę zasobnych, aż do granic węgierskich dochodzących lasach, położonych od
góry Pczusew pospolicie zwanej po rzekę Mogilnicia i do wsi Lencz, również po rzekę
Solcza, górę Zar, górę pospolicie Vbik nazywaną, który to las ciągnie się po obydwu stro-
nach rzeki Scavina, z użytkami i dobrami czyli plonami i rzeką Sicpra zwaną (…)2. Według
niektórych autorów, użyta w dokumencie nazwa Pczusew (Pczisem?) to nic innego,
jak przekręcona nazwa Pcimia3. Dowodów na to jednak nie ma. W każdym razie
w XIII stuleciu okolice Pcimia nie były aż tak bezludne, jak to się powszechnie uważa.

Zagadka Starej Stróży

W staropolskim systemie obrony terytorialnej, rozwijającym się od być
może już od czasów Bolesława Chrobrego, południowe rubieże kraju strzeżone
były przez system bron, czyli zespołów fortyfikacji zamykających przełomowe
odcinki dolin dużych rzek karpackich. Brony funkcjonowały niemal do końca
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ze wschodu, z których niehonorową taktyką walki ówczesne rycerstwo nie mogło
sobie poradzić, skierowali się później na Węgry.

Drugi najazd miał miejsce w 1259 r. Tatarów wiódł wówczas wódz Buronda.
Tym razem, zimą 1259/60 r., wracając spod Krakowa i Bytomia, najechali oni do-
linę Raby, bezskutecznie oblegali Dobczyce, za to zniszczyli i złupili gród szczyrzycki
na górze Grodzisko i okoliczne wsie7.

Trzecią wyprawę tatarską na Polskę poprowadził wódz Nogaj w 1270 r. Tym
razem zagony wroga zapuściły się nieco głębiej w Karpaty, w naszych stronach po-
nownie zniszczeniu uległ gród szczyrzycki skąd – według tradycji – jeden z oddziałów
tatarskich wtargnął od strony Mszany aż po Lubień, gdzie rozbito obóz. Inna legenda
mówi, że co cenniejsze przedmioty z istniejącego wówczas w Myślenicach kościółka
miały być ukryte na Kotuniu w obawie przed Tatarami. Osoby, które ukryły te kosz-
towności później zginęły, a skarbu do dziś nikt nie odnalazł.

Powstanie parafii w Pcimiu

Dnia 3 lipca 1338 r. król Kazimierz Wielki wydał akt erekcyjny parafii w Pcimiu,
pośród lasów królewskich. Musiała więc tu wtedy istnieć znaczniejsza osada nale-
żąca do władcy, Zważywszy na fakt, że w okolicy nie było wtedy zbyt wiele kościo-
łów, tym bardziej nikt nie stawiałby ich w niemal dziewiczej, bezludnej puszczy.
Król założył kościół w opuszczonym sołectwie i osadził na nim proboszcza (rektora
kościoła), gdyż spodziewał się tego od Arian8. Czyżby więc w tym czasie w okolicy
przybywali wyznawcy jakiegoś odłamu religijnego?

O istnieniu w miejscu Pcimia osady jeszcze przed
1351 r. utwierdza nas również sam dokument lokacyjny.
Osada ta była lokowana na prawie polskim i zapewne
posiadała stosowany w tym czasie niwowy układ pól. Po-
legał on na tym, że teren wsi podzielony był na kilka niw,
w których działki mieli wszyscy gospodarze. Danego roku
uprawiano jedną niwę, pozostałe zaś odłogowano. Ślady
tego układu nie przetrwały do dnia dzisiejszego.

Ów dawny Pcim znajdował się w rejonie przysiół-
ka Kąt i ujścia Kączanki do Raby, na co wskazuje tradycja
(według niej Kąt ma być najstarszą częścią Pcimia) i logika
– kościół, którego budowę rozpoczęto po 1338 r. znaj-
dować się powinien raczej w centrum wsi, niż na jej
obrzeżu. Jak nazywała się owa osada? Akt erekcyjny
kościoła mówi wyraźnie – Pcim! Tak więc ta nazwa, a nie
wprowadzona w 1351 r. Nedanowa Wola, jest historycz-
na. Ten sam dokument wspomina również o istnieniu
Stróży (Stróże).

Parafia otrzymała wezwanie św. Mikołaja Biskupa.
Król fundował drewniany kościółek, a przy nim dom (rów-
nież drewniany) z ogródkiem. Uposażenie proboszcza sta-
nowiło: po 170 miar (ok. 2000 l) ziarna żyta i owsa oraz

Fot. 97.  Święty Mikołaj – rze-
źba ze starego kościoła
w Pcimiu, 4 ćw. XIV w. [AW-Z]

państwa Piastów, kiedy to sys-
tem twierdz granicznych uległ
zreformowaniu przez Włady-
sława Łokietka, a zwłaszcza
Kazimierza Wielkiego. Two-
rzył je urozmaicony system
umocnień – od zasieków i pa-
lisad przegradzających doli-
nę w poprzek, po niewielkie,
acz dobrze ufortyfikowane
gródki. Celem budowy bron
było zahamowanie ruchów
nieprzyjaciela, co dawało
czas na ściągnięcie drużyny,
a w czasach pokoju – pobie-
ranie cła4.

Według tradycji, nie potwierdzonej jak dotąd przez badania archeologicz-
ne, na stokach Chełmu nad doliną Raby znajdować się miała niewielka warownia
-– strażnica zwana wówczas stróżą. Przypuszcza się, że mogła ona powstać na po-
czątku XIII stulecia. Gdzie miałaby znajdować się ta warownia, tego dokładnie nie
wiemy.  Mogło to być na Gruszczynie, gdzie widać regularne zarysy wałów i murów
ułożonych z kamienia bez użycia zaprawy. Podobne z wyglądu, choć znacznie oka-
zalsze konstrukcje widać do dziś na wzgórzu Grodzisko koło Wiśniowej, gdzie od XI
do końca XIII stulecia funkcjonował jeden z potężniejszych w tej części kraju grodów.
Obiekty na Gruszczynie mogły jednak powstać później i być związane z istniejącym
tu łomem piaskowca, wzmiankowanym jeszcze jako czynny w XVIII stuleciu. Według
niektórych przekazów, fortyfikacja (stołp) zbudowana na przełomie XIII i XIV w. na
Zarabiu w Myślenicach miała zastąpić starszą, znajdującą się właśnie na Chełmie.

Dokument, w którym po raz pierwszy pojawia się nazwa Myślenic, pocho-
dzący z 1253 r., mówi o obowiązku mieszkańców wsi Curozsank polegającym na-
pełnieniu straży w warowni (custodia) w bronie myślenickiej (brone Mislimich)5. O zało-
żeniach obronnych oprócz nazwy Stróży świadczą takie toponimy, jak Osieczany
(osiek – miejsce obwarowane palisadą) czy Zawada. Być może fortyfikacja, o której
mowa w dokumencie, to właśnie warownia na stokach Chełmu. Niektóre hipotezy
sugerują nawet, że tajemnicza wieś Curozsank to właśnie Stróża6.

Przyczyn porzucenia fortyfikacji możemy jedynie domniemywać. Biorąc pod
uwagę Chełm, a ściślej sam Gruszczyn, niewątpliwą zaletą tego miejsca jest jego
obronność – stromy stok opadający do doliny Raby, trudna dostępność, a jedno-
cześnie doskonałe warunki do obserwacji odcinka doliny Raby od Pcimia po Osiecza-
ny. Bardzo poważną niedogodnością jest tu jednak niedobór wody. Mogła to być
przyczyna przeniesienia fortyfikacji w inne miejsce.

Należałoby również rozważyć hipotezę, czy stróża nie uległa zniszczeniu
w wyniku działań wojennych. W wieku XIII Małopolska doświadczyła trzech najaz-
dów Tatarów. Pierwszy (1241 r.) pod wodzą Batu-chana, wnuka samego Czyngis-
chana, po przegranych przez rycerstwo małopolskie bitwach pod Turskiem i Chmiel-
nikiem, zakończył się klęską koalicji chrześcijańskiej pod bitwie Legnicą. Najeźdźcy

Fot. 96. Zagadkowe wały na Gruszczynie, zbudowane
z kamieni poukładanych bez użycia zaprawy  –  czy są to
pozostałości grodziska? [PS]
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Pcim – 17 korcy pszenicy i 22 korce owsa
Krzczonów – po 2 grosze od kmiecia i 8 groszy od sołectwa
Krzeczów – po 1½ grosza od kmiecia
Lubień – po 1½ grosza od kmiecia i 12 groszy od sołectwa

Pozostałe wsie naszej dzisiejszej gminy należały do innych parafii – ze Stróży
odprowadzano 33 grosze do parafii w Myślenicach, a mieszkańcy Trzebuni płacili
równo od kmiecia i sołtysa po 1½ grosza kościołowi sułkowickiemu (jego probosz-
czem był Wawrzyniec z Pasiecznej Woli)10.

Kolejny rozpad parafii w Pcimiu miał miejsce w 1633 r., kiedy to odłączyła się
parafia w Lubniu z wioskami: Lubniem, Tenczynem, Krzeczowem i Krzczonowem.

Założenie Stróży

Dziesięć lat po erygowaniu parafii pcimskiej, 2 lutego 1348 Kazimierz Wiel-
ki nadał szlachetnemu mężowi o imieniu Przybysław (w oryginale Pribco, czyli Przy-
bko) sołectwo wsi lokowanej w miejscu, które nazywają Stara Stróża, nad rzekami
Rabą i Trzebunką (Strzebuna).

Wieś miała liczyć 100 łanów frankoń-
skich. Przybko otrzymał tytuł sołtysa oraz dzie-
dziczne sołectwo, to jest: 2 łany wolne od po-
datku, prawo posiadania karczmy, jatek, pie-
karni, kuźni, młyna i stawów rybnych. Ponad-
to jego uposażenie stanowiły 4 ogrody wolne,
łąki i pastwiska. Miał też prawo łowienia ryb
w okolicznych rzekach, polowania w grani-
cach swojego sołectwa oraz zakładania barci
w okolicznych lasach. Sołtys otrzymywał po-
nadto władzę sądową, przy czym trzecia część
dochodów z rozpraw stanowiła kolejne źródło
jego utrzymania. Przed sołtysem odpowiadali
wszyscy mieszkańcy sołectwa, on sam zaś –
bezpośrednio przed królem.

W zamian za te przywileje obowiązkiem
sołtysa było wystawianie na pospolite ruszenie
jednego człowieka na koniu pod szyszakiem, oraz
obiedne11 dla sędziego królewskiego raz do roku.
Ponadto dwa razy w ciągu roku sędziego gościć
mieli kmiecie. Z obowiązku obiednego można
było wykupić się płacąc do skarbu 8 groszy.

Osadnicy otrzymywali 20 lat wolnizny,
tj. zwolnienia z podatku, aby mogli się urzą-
dzić. Później roczny czynsz płacony na św. Marcina
(11 listopada) wynosił 4 skojce (równowartość
8 groszy czyli 65 g srebra) i 6 miar ziarna od
łanu (po 2 miary owsa, pszenicy i żyta), po-

Fot. 98. Grosz Kazimierza Wielkiego
z ok. 1360 roku – awers i rewers [arch.]

pozwolenie na korzystanie z łąk królewskich ciągnących się od Kączanki po granice
Stróży. Własność proboszcza stanowił 1 łan (ok. 22 – 27 ha) roli, ciągnący się od
kościoła w stronę Stróży i łąka. Proboszcz miał prawo produkcji alkoholu na własne
potrzeby oraz przywilej pobierania drzewa z lasów królewskich. Obowiązkiem pro-
boszcza było odprawiać msze i pełnić inne obowiązki trzy razy w tygodniu.

Kiedy trzynaście lat później król urządzał Pcimia wg prawa magdeburskiego,
zwiększył obszar ról plebańskich do 2 łanów. Kazimierzowskie nadanie dla kościoła
pcimskiego potwierdził w 1580 r. Stefan Batory – uposażenie plebana stanowić
miały 2 łany roli, pastwiska ciągnące się po Stróżę, las, młyn oraz meszne od miesz-
kańców Pcimia w wysokości 36 korcy pszenicy i tyluż owsa rocznie9. W spisach
świętopietrza z lat 1373 – 1374 Pcim nie figuruje, gdyż okres wolnizny dla pierw-
szych osadników minął zaledwie dwa lata wcześniej.

Od połowy XIV w. przez bez mała 200 lat w Pcimiu istniał jedyny kościół
w tej części doliny Raby. Nie wiadomo dokładnie, w którym roku powstał budynek
kościoła, ale musiało się to stać dość szybko, jeszcze w połowie XIV w. W latach
1422 i 1433 wymieniany jest tu pleban o imieniu Jan.

 Pierwszy opis tej świątyni pochodzi dopiero z wizytacji kardynała Jerzego
Radziwiłła z 1596 r. Była to budowla orientowana, jednonawowa, z wyodrębnio-
nym prezbiterium. W całości drewniana, o konstrukcji zrębowej, na dębowej podwa-
linie i przykryta gontem, posiadała 8 okien. Na dachu zbudowana była niewielka
wieżyczka z sygnaturką, zakrystia mieściła się przy prezbiterium. Przy wejściu stała
dzwonnica z trzema dzwonami. Wewnątrz kościoła znajdowały się trzy ołtarze i drew-
niana chrzcielnica. Tak więc ówczesny kościół w Pcimiu nie odbiegał wyglądem od
zachowanych XV-wiecznych kościołów z wolno stojącą dzwonnicą.

Stopniowo do parafii przyłączano kolejne wsie. W 1360 r. Kazimierz Wielki
wydał Mikołajowi z Ujścia przywilej lokacji 70-łanowej wsi Lubień, pięć lat później
źródła wymieniają Łętownię. Do parafii w Pcimiu należały też powstałe później:
Krzeczów (wzm. 1414 r.), Krzczonów (wzm. 1447 r.), Tokarnia (wzm. 1455 r.),
Malejowa, Malejówka, Wysoka (wzm. 1456 r.), Tenczyn (lok. 1468 r.). Była to więc
parafia bardzo rozległa.

W 1488 r. starania o utworzenie osobnej parafii w Łętowni podjął Mikołaj
Jordan, właściciel i fundator prywatnego kościoła w tej wsi. Sprzeciwiał się temu
pleban pcimski Błażej, któremu w ten sposób odpadłaby duża część mesznego.
Mimo to w 1492 r. biskup krakowski Ferdynand Jagiellończyk (brat króla) erygo-
wał parafię w Łętowni, przydzielając do niej całą południową część parafii pcim-
skiej. W 1529 r. parafia ta pobierała meszne ze wsi Łętownia, Tokarnia, Malejowa,
Malejówka, Wysoka, Rabka (wyłączona z parafii w Mszanie, od 1565 r. osobna
parafia), Skawa (także wyłączona z parafii w Mszanie), Naprawa, Bystra i Toporzy-
sko (te ostatnie powstały na przełomie XV i XVI w.). Co ciekawe, kościołowi w Łę-
towni z całej wsi dziesięciny pieniężnej sześćdziesiątych 1 groszy 1/2 denarów 8 płacił
również Pcim. Do parafii w Łętowni należały w tym czasie także – nie płacące
jeszcze mesznego – niedawno lokowane wsie Osielec (wzm. 1519 r.) i Nowa Wieś
(Sidzina). W 1529 r. plebanem był tu rodak, Szymon z Łetowni.

Tak więc, według Księgi dochodów beneficjów diecezji krakowskiej (tzw.
Liber Retaxationum), w roku 1529 meszne kościołowi pcimskiemu płaciły na-
stępujące wsie:
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ścioła (powiększając tym samym nadanie z 1338 r.) i 2 łany na skotnicę. Tak więc
majątek Nedana był znacznie większy od tego, który trzy lata wcześniej otrzymał
jego sąsiad Przybko.

Dokument lokacyjny sugeruje, że Nedanową Wolę założono w miejscu już
istniejącej wsi. Świadczy o tym wzmianka o uchyleniu dawniejszej wsi przepisów
prawa polskiego. Nie było to więc – co należy podkreślić – jak dotychczas uważano
założenie zupełnie nowej wsi, ale przeniesienie z prawa polskiego na niemieckie
już istniejącej osady. Tym, któremu to zadanie powierzono był Nedan i to od jego
imienia pochodzi pierwszy człon nazwy miejscowości. Drugi – Wola – oznacza, iż
osadnicy byli na wolniźnie, czyli nie płacili podatku.

Co do tej dawniejszej wsi, to dzięki aktowi lokacyjnemu znamy być może imię
jednego z jej mieszkańców – Kacpra (oryg. Acber). Drugie z podanych imion lub przy-
domków jest trudne do zidentyfikowania (oryg. Viricipuzek lub Viricipicek). Obszar wsi
Nedana miał rozciągać się pomiędzy ich rolami, po obydwu stronach Raby i Suszanki.

Pierwsze wzmianki i lokacja Trzebuni

Trzebunia jest najmłodszą miejscowością gminy Pcim. Pierwsza wzmianka
pisana o osadzie Trzebunya pochodzi z inwentarza dóbr starostwa lanckorońskie-
go z 1443 r. W kolejnym inwentarzu, z roku 1446, nazwę miejscowości zapisano
jako Thrzebinia. Jest jednak pewne, że wieś istniała już w 1410 r., zaś jakaś osada
o tej nazwie (w znanej z aktu lokacyjnego Stróży formie Strzebuna) funkcjonowa-
ła już w XIV w.

W 1410 roku Władysław Jagiełło przekazał marszałkowi wielkiemu koron-
nemu Zbigniewowi z Brzezia starostwo lanckorońskie. Starszy syn Zbigniewa, Mi-
kołaj z Brzezia był podstolim i marszałkiem koronnym. Jego z kolei synowie, Stani-
sław i Mikołaj Lanckorońscy, otrzymali od króla Aleksandra Jagiellończyka przywi-
lej lokowania wsi Trzebunya nad rzeką Trzebunką (Trzebonka), datowany 2 listopa-
da 1504 r. Tu również chodzi o przeniesienie starszej osady z prawa polskiego na
niemieckie, o czym świadczy wzmianka w inwentarzu z 1564 r16.

Wieś lokowana została na surowym ko-
rzeniu po obu stronach Trzebunki, miała mieć
dowolną ilość łanów, tj. ile tylko dało się wy-
znaczyć w opisanych granicach. Dla sołectwa
król wyznaczył 2 łany wolne, wolny młyn i karcz-
mę. Od wcześniej osiadłych kmieci sołtys po-
bierać miał dziesiątą część dochodów z la-
sów. Z obowiązku tego zostali zwolnieni nowo
przybyli osadnicy, za to każdy musiał oddawać
sołtysowi dwie sztuki drobiu rocznie.

Sołtysów mianowali kolejni starostowie
lanckorońscy. Niestety, nie znamy pierwszych
dzierżawców trzebuńskiego sołectwa. Na wy-
prawy wojenne sołtys stawał konno i z kuszą,
ale mógł się od tego wykupić płacąc do zam-
ku lanckorońskiego 4 złote.

Fot. 100.  Awers pieczęci
Aleksandra Jagiellończyka [arch.]

nadto płacono 4 skojce dziesięciny. Król
przydzielał także wolny łan dla kościoła i kolej-
ny na gromadzkie pastwisko, czyli skotnicę12.

W tym czasie strażnica na stokach Cheł-
mu nie była już wykorzystywana, o czym świad-
czy przymiotnik w nazwie Stara Stróża. Fakt,
że sołtys Stróży otrzymał prawo założenia kuźni
może mieć związek z podaniami o istnieniu
w Stróży ośrodka hutnictwa w wiekach śred-
nich. Wiele wskazuje na to, że na terenie Stróży
istniała przedlokacyjna, XIII-wieczna osada13.

Poza przekazami historycznymi zacho-
wała się interesująca legenda o założeniu Stró-
ży. Otóż rycerz, Czech o imieniu Gosz, pod-
czas polowania nad jednym z tutejszych potoków ubił olbrzymiego tura. Zsiadłszy
z konia, zwrócił uwagę na dziwne kamienie, które okazały się rudą żelaza. Sprowa-
dzono więc na ten teren górników, węglarzy, hutników i kowali, którzy pozyskiwali
i przerabiali rudę oraz wytwarzali potrzebny do wytopów węgiel drzewny. Sam
Gosz, w nagrodę za swe odkrycie, otrzymać miał od władcy piękną dwórkę za żonę
oraz wieś Okocim .

Pierwsi osadnicy – węglarze, a było ich 42 – mieli w późniejszym czasie
otrzymać od króla własne gospodarstwa rolne w postaci łanów ciągnących się od
Raby po grzbiety gór. Z kolei na miejscu hamerni i osiedla kowali, przeważnie
Niemców z pochodzenia, utworzono drugą część wsi – Małą Gromadę14.

Lokacja Nedanowej Woli – Pcimia

Pierwszą datą, dotyczącą Pcimia jako wsi, jest 2 czerwca roku 1351. Tego
dnia król wydał dokument, w którym nadał roztropnemu mężowi Nedanowi las po-
łożony nad rzekami Rabą i Suchą, nakazując lokować na prawie magdeburskim
100-łanową wieś o nazwie Nedanowa Wola.

Nedan otrzymał dziedziczne sołectwo, które stanowiło: 8 łanów wolnych,
6 ogrodów wolnych, karczmy, młyny, sadzawki, wolny staw rybny oraz łąkę wolną,
którą nazywają Luben. Sołtys miał prawo założenia jatek, piekarni, warsztatu sukien-
niczego i szewskiego. Jego dochód stanowiła 1/6 opłat z czynszów i 1/3 od spraw
sądowych. Ponadto sołtys otrzymywał trzecią część dochodów z gór i lasów
(tj. kopalń, pozysku drewna itp.), wypracowanych przez mieszkańców i mógł po-
lować w granicach swojego dziedzictwa. Sołtys sprawował władzę sądowniczą na
terenie wsi (za wyjątkiem ciężkich przestępstw, które osądzali urzędnicy królew-
scy), sam zaś odpowiadał bezpośrednio przed władcą. Obowiązkiem sołtysa było
stawać na wyprawę wojenną na koniu mocnym, w szłomie i z kuszą15.

Osadnicy otrzymywali 20 lat wolnizny, potem na św. Marcina płacili po
8 skojców (16 groszy) od łanu. Ich obowiązkiem było także obiedne – wystawienie
trzy razy do roku posiłku dla sędziego, który przybywał z Krakowa (z czego za
jedno śniadanie płacił sołtys). Ponadto król przeznaczył 2 łany na uposażenie ko-

Fot. 99.  Awers pieczęci Kazimierza
Wielkiego [arch.]
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Ponadto w na przełomie XIV i XV w. powstał Krzeczów (Creczow), należący
do parafii Pcim i wymieniany w dokumentach z 1414 i 1425 r., a w 1468 r., za
sprawą kasztelana krakowskiego Jana Tenczyńskiego herbu Topór założono należą-
cy również do pcimskiej parafii Tenczyn (Thenczin lub Thoporow)18.

Wioski te były podzielone na klucze, tj. zespoły dóbr. Pcim i Stróża, wraz
z Lubniem, Tenczynem, Krzeczowem i Krzczonowem zwane były wsiami górnymi
kasztelanii krakowskiej. Dochody z tych sołectw zasilały od 1 poł. XV w. kasę kasz-
telanii. Oprócz nich do dóbr kasztelańskich należały sołectwa w Górnej i Dolnej
Wsi, Bysinie, Polance i Borzęcie, a także – od 1557 r. – wójtostwo w Myślenicach19.

W 1410 r. Zbigniew z Brzezia herbu Zadora, marszałek koronny i dowódca
chorągwi królewskich w bitwie pod Grunwaldem, w podzięce za zasługi otrzymał
od Władysława Jagiełły dziedziczne starostwo lanckorońskie. Wartość tego majątku
oszacowana była na 1.000 grzywien, a stanowiły go: miasto Lanckorona z zam-
kiem, dwoma przedmieściami (Jastrzębią i Łaśnicą), dwoma młynami i 16 wsiami:
Izdebnikiem, Biertowicami, Rudnikiem, Sułkowicami, Jasienicą, Harbutowicami,

Mapa 19. Sieć osadcza w okolicach Pcimia w czasach bitwy pod Grunwaldem

Osadnicy byli na okres 20 lat zwolnieni z podatków, potem płacili od łanu:
na Zielone Świątki 2 grosze, na Podwyższenie Krzyża 1 grosz, na św. Marcina miarę
owsa. Ponadto na św. Jana Chrzciciela, św. Marcina i Oczyszczenia NMP płacili
obiedne, a na Wielkanoc dawali 1 koguta i 10 jaj kurzych17.

Przebieg akcji osadniczej w dolinie Raby
Jak wyglądał rozwój osadnictwa w okolicy Pcimia począwszy od XIII stule-

cia? Poza przesłankami o istnieniu w tym stuleciu osady na miejscu Pcimia oraz
strażnicy w rejonie Stróży, mamy pewność że istniała osada na miejscu Myślenic
(nazwa wzm. we wspomnianym dokumencie z 1253 r.). Funkcjonowało już wów-
czas miasteczko Dobczyce (wzm. 1226). Generalnie jednak, obszar na południe od
Myślenic był słabo zaludniony w porównaniu np. z okolicami Krakowa.

Stróża i Pcim są najstarszymi miejscowościami w tej części doliny Raby. Stąd
osadnictwo posuwało się na południe wzdłuż Raby, a także na zachód doliną
Krzczonówki. Prześledźmy teraz, w jakiej kolejności zakładane były osady grani-
czące z miejscowościami tworzącymi gminę Pcim:

Myślenice (Mislinicze), powstałe prawdopodobnie w XIII w., wzm. w 1253 r.,
prawa miejskie ok. 1342 r., osada parafialna od początku istnienia;
Harbutowice (Erbordi Villa, Herborthovicze), wieś parafialna, wzm. 1327 r.,
założona przed 1300 r.;
Bysina (Byssyna), par. Myślenice, lok. 1325 r. na 60 łanach przez Andrzeja,
łowczego królewskiego na mocy przywileju Władysława Łokietka;
Jasienica (Jassenycze), par. Sułkowice, lok. 1335 r. na 60 łanach przez Henryka
z Grochocic i Piotra z Woli nadaniem królowej Jadwigi, wdowy po Łokietku;
Górna Wieś, wzm. ok. 1480 r. (jako osada w 1342 r.), lok. poł. XV w.;
Dolna Wieś, wzm. ok. 1480 r. (jako osada w 1342 r.), lok. poł. XV w.;
Lipnik (Lypnik), par. Wiśniowa, lok. 1346 r. na 60 łanach przez Teodoryka
zw. Sturm (Burza) za nadaniem Kazimierza Wielkiego;
Trzemeśnia (Crzemessna), od XV w. wieś parafialna, wzm. w 1347 r.;
Lubień (Lubyen), par. Pcim, lok. 1363 r. na 70 łanach przez Mikołaja z Ujścia za
nadaniem Kazimierza Wielkiego nad rzekami Rabą i Skwarbią (Squarba, praw-
dopodobnie chodzi o Lubieńkę), pomiędzy Łętownią a rzeką Kasinką;
Poręba (Poramba), par. Trzemeśnia, wzm. 1403 r., lok. 1451 r. przez Marcina
Birowę na mocy dokumentu wydanego przez Kazimierza Jagiellończyka;
Kasinka (Ogonowka), lok. 1442 przez Ratołda ze Skrzydlnej, tenutariusza
nowotarskiego;
Bieńkówka (Byenykowka), par. Harbutowice, wzm. 1443 r., lok. 1537 r. przez
Mikołaja Wolskiego, starostę lanckorońskiego;
Krzczonów (Crzonow), par. Pcim, wzm. 1447 r.;
Węglówka (Niedźwiedź), wzm. jako osada węglarzy w 1510 r.;
Więciórka, wzm. 1643 r.;
Węgierka, wzm. 1660 r., dziś część Węglówki;
Zawadka, wzm. 1675 r.
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Być może nie wiedział ów Lis, ile spraw go czeka. Znów przypomniały sobie
o swych prawach dzieci Małgorzaty. Pierwsze ślady wznowienia sporu znajdujemy
jeszcze w 1406 r., jednak nasilił się on dopiero w roku 1413. W tym roku sprawa
trafiała przed przez sąd grodzki aż ośmiokrotnie. Początkowo sąd orzekł, że Mikołaj
Lis nabył sołectwo zgodnie z prawem i nakazał w tej sprawie milczenie Machnie,
która mieszka, tj. pozostaje na gruntach sołectwa bez przeszkody. Wówczas sprawę
wzięła w swoje ręce Stachna, prawdopodobnie najmłodsza z córek Mikołaja i Mał-
gorzaty, mieszkająca w Skawinie. Pozwała ona kolejno sołtysów ze Stróży: Jakuba,
Mikołaja Lisa i Agnieszkę (prawdopodobnie Jakub i Agnieszka byli członkami ro-
dziny Mikołaja Lisa, albo też dzierżawili część majątku). Tu należy nadmienić, że
Stachna nie występowała przed sądem osobiście, lecz przez opiekuna swego praw-
nego tudzież obrońcę Marka z Czarnochowic. Został on nawet oskarżony przez
Agnieszkę sołtyskę ze Stróży (oryg. de Strosza) o hardość, jednak sąd opierając się na
zeznaniach Mikołaja Koźmickiego (Koszmiczkij) skargę oddalił.

Wyrok zapadł w szósty dzień po świętym Andrzeju (6 XI). Stachna oskarżyła
Mikołaja, że sam sołectwo bez prawa zajmuje, zaś ten odpowiadał, że zajął opuszczo-
ne przez poprzednika sołectwo zgodnie z prawem. W imieniu stron o ostateczny
wyrok poprosili Marek z Czarnochowic, obrońca Stachny i Maciej Lis, syn Mikołaja,
któremu – jak się zdaje – ojciec przekazał majątek. Sąd, mając na uwadze, że
zapłacone jest należycie, nakazuje Stachnie milczeć nad tą sprawą, choć – jak sam
przyznaje – sprawa na Stachnę stoi. Można więc domniemywać, że rodzice Stachny
znaleźli się w trudnej sytuacji i ich majątek został wykupiony za godziwe pieniądze.
Mimo to Machna, która była inicjatorką procesu, Stachna i Piotr dążyli do zwrotu
dziedzictwa, ich zdaniem wykupionego bezprawnie.

Już w 1415 r. Maciej Lis zdecydował się odsprzedać sołectwo strózkie wiel-
możnemu panu Krystynowi z Ostrowa, kasztelanowi krakowskiemu wraz z wszelki-
mi prawami za 70 grzywien. I tę transakcję podważała w roku 1416 Stachna,
twierdząc, że skoro Mikołaj Lis nie nabył sołectwa zgodnie z prawem, to jego na-
stępca nie może nim dysponować, gdyż sołectwo to jej z ojca i matki prawem dzie-
dziczenia się należy. Jak zapisano w księgach sądowych, Mikołaj Lis udał się na nara-
dę ze swym obrońcą, którą radę odbywszy stanął na powrót przed obliczem sądu z należ-
nym szacunkiem (…), poczynił poręczenie, czyli gewer (z niem. gewähr) dla sołectwa
swego i przez obrońcę swego wyraził sprzeciw w tych słowach, które brzmią: Ponieważ
prawnie sołectwa dobyłem za moje własne pieniądze, które zapracowałem i mi się ono
należy (…) i teraz Machna skargę przeciw mnie czyni, która to skarga mnie się podług
prawa należy, co widząc sędzia wraz z podsądnymi mnie od skargi tej Machny uwolnił
(…), ponadto złożyłem zeznania dla poręczenia praw moich. Sąd dostrzegł, że Stach-
na w istocie występuje w interesie swojej siostry Machny i sprawę oddalił.

Do kiedy Krystyn z Ostrowa był sołtysem strózkim nie wiadomo. Na pewno
nie mieszkał on w Stróży, skoro był kasztelanem krakowskim, ale miał tu zarządcę.
W każdym razie już przed 1430 r. sołectwo w tej wsi posiadał Paweł (Paszko)
z Pcimia. W tym bowiem roku sprzedał posiadane sołectwo Mikołajowi, krawcowi
z Bochni za 70 grzywien. Na zdobyciu pieniędzy bardzo mu zależało, o czym świad-
czy fakt, że dał atrakcyjną cenę. Niemożliwym jest aby w krótkim czasie Mikołaj tak
rozwinął wieś, że jej wartość wzrosła o 40%. Jeszcze w tym samym 1430 roku odstą-
pił on sołectwo Stanisławowi, synowi Piotra z Kasiny (oryg. de Cassyna) za 100 grzy-
wien. Jako sołtys Stróży Stanisław wzmiankowany jest jeszcze w roku 145122.

Trzebunią, Palczą, Skawinkami, Zachełmną, Budzowem, Makowem, Juszczynem,
Kojszówką, Jachówką i Bieńkówką20.

Zbigniew z Brzezia, dzierżący także starostwo dobczyckie (majątek ten sza-
cowano na 600 grzywien), był protoplastą rodu Lanckorońskich, w którego rękach
starostwo – a wraz z nim Trzebunia – pozostawały do 1512 r.

Sołectw najstarsze dzieje
Większość informacji dotyczących średniowiecznych dziejów miejscowości

gminy Pcim pochodzi z akt sądów grodzkich krakowskich. Wymienia się w nich
nazwiska sołtysów wsi i kmieci. W końcu XVI i w XV w. sołtys był właścicielem
sołectwa, urzędnikiem sprawującym sądy, który otrzymał ten dziedziczny majątek
w uznaniu jakichś zasług względem króla czy możnowładców. Mógł on to sołectwo
odsprzedać lub wydzierżawić, stąd w drodze zakupu sołtysami stawali się często
zamożniejsi kmiecie.

Pierwszym sołtysem Stróży był Przybysław, szlachcic, a więc mąż stanu ry-
cerskiego. Być może zasłużył się podczas kazimierzowskich wypraw na Śląsk prze-
ciw Luksemburgom, które zakończono właśnie w roku 1348 r. Można przypusz-
czać, że skoro miał on obowiązek wysyłać na wojnę człowieka, nie zaś stawać
osobiście, sam mógł być w wieku podeszłym.

Kolejnym sołtysem strózkim, o którym mamy pośrednie informacje, był Mi-
kołaj. Wiemy o nim stąd, że po jego śmierci żona Małgorzata zw. Mikołową lub
Nicolową (a więc żoną Mikołaja) ubiegała się wraz z dziećmi o zwrot należnego im
sołectwa. W jakim okresie był ów Mikołaj sołtysem, tego dokładnie nie wiemy,
w każdym razie nie urzędował tu już w 1396 r.21 Majątkiem nie opiekował się
osobiście, lecz przez zarządcę, również Grzegorza. Właśnie ów zarządca skarżył
dzierżawcę, iż gospodarstwo nie dba należycie.

Nastepnie sołectwo dzierżawił inny Mikołaj zwany Krótkim (łac. Curta), mły-
narz myślenicki. Był on synem Grzegorza, młynarza ze Stróży. W 1397 r. wykupił on
sołectwo z rąk poprzedniego właściciela za wielką sumę pieniędzmi i od tego mo-
mentu zaczynają się liczne procesy o ten majątek. Czy kwota wydawała się niewy-
starczająca dla Małgorzaty i jej dzieci, czy też Mikołaj Krótki nie zapłacił całości –
tego nie wiemy. W każdym razie jeszcze w wigilię św. Marcina (tj. 10 XI) roku 1397
skarżyła młynarza Mikołaja mieszkająca w Stróży Machna, córka Małgorzaty.

W następnym roku Mikołaj ów miał sprawę z samą Małgorzatą i jej synem
Piotrem (który był górnikiem w kopalni wielickiej). Sąd grodzki nakazał Mikołajowi
dowieść, iż sołectwa nie odebrał gwałtem i przyprowadzić trzech świadków na to,
że już jego ojciec (młynarz Grzegorz ze Stróży) dzierżawił to sołectwo. Skarga Mał-
gorzaty i jej dzieci została oddalona. Nie był to jednak koniec sprawy. W latach
1400 – 1410 trzykrotnie ojciec sołtysa, młynarz Grzegorz, oskarżał hardego Piotra,
robotnika z Wieliczki, który mimo niekorzystnego wyroku sądu sprawy nie popuścił.

W lutym 1406 r. sołectwo w Stróży posiadał już Mikołaj ze Stróży zwany
Lisem (oryg. Lis, Lijs lub Lys). Wtedy niejaki Rosenberg z Kliszowa, urzędnik na
zamku krakowskim, nakazał mu donieść przywilej i udowodnić, że sołectwo nabył
zgodnie z prawem. Tak więc sam zakup sołectwa przez Mikołaja Lisa nie mógł się
dokonać wcześniej, niż pod koniec 1405 r.

– 154 – – 155 –

makieta_historia.p65 03-09-16, 12:21154-155



skach w latach 1428 – 1429. Co ciekawe, Piotr Kukawa dalej jest tytułowany sołtysem,
co sugeruje, że Paweł nie wypłacił mu jeszcze całej należnej kwoty.

W 1451 r. akta sądowe wymieniają Filipa z Krauszowic, który niegdyś był
sołtysem pcimskim. W latach 1462 – 1463 sołectwo to było w rękach innego
Pawła, zaś w 1486 i 1502 r. sołtysem jest tu Mikołaj.
Oto poczet najstarszych sołtysów Nedanowej Woli – Pcimia:

1351 - ? Nedan
wzm. 1409 Bogufał i wdowa Krystyna
wzm. 1415 – 1427 Piotr Kukawa i Paweł (Paszko)
1427 – wzm. 1429 Piotr Kukawa
przed 1451 Filip z Krauszowic
wzm. 1462 – 1463 Paweł
wzm. 1486 – 1502 Mikołaj

Bywali również mieszkańcy naszych wiosek właścicielami okolicznych sołectw,
i tak np. w latach 1464 – 1471 sołtysem Lubnia był Piotr, syn Stanisława ze Stróży24.

Wydarzenia I połowy XV  stulecia

W kronice Długosza znaleźć można wzmiankę o przejściu przez Myślenice
w 1433 r. dużego oddziału taborytów husyckich pod wodzą Bed�icha. Oddział ten
szedł ze Śląska na Spisz, krótko bawiąc w Myślenicach. W dalszej części swej wę-
drówki taboryci musieli przechodzić przez Stróżę i Pcim.

Po raz pierwszy od czasu lokacji wsi na prawie niemieckim tutejsi mieszkańcy
mogli zetknąć się z innowiercami, których bytność w okolicy, szczególnie w wiekach
późniejszych, jest częstym motywem w tradycji ustnej. Taboryci byli w ówczesnej Euro-
pie prekursorami nowego stylu walki (obronny tabor) oraz powszechniej niż konserwa-
tywne rycerstwo stosowali prymitywną jeszcze broń palną. O ich sile niech świadczy
fakt, że oddział Bed�icha, dotarłszy na Spisz, zdobył i złupił bogate miasto Kieżmark25.

W XV stuleciu doliną Raby przejeżdżali kupcy oraz poselstwa. W 1424 r.
Władysław Jagiełło podejmował w Myślenicach cesarza niemieckiego Zygmunta
Luksemburczyka oraz króla Danii Eryka VIII. Kroniki odnotowały również fakt
z 1429 r., kiedy to niemłody już Jagiełło polował w lasach gór myślenickich26.

Królewski szlak handlowy
Doliną Raby biegł jeden z ważniejszych szlaków handlowych średniowiecz-

nej Polski, zwany solnym. Zdążali nim kupcy na Węgry, aby handlować solą wielic-
ką, przywożąc stamtąd wyśmienite węgierskie wina i inne towary. Najbardziej uczęsz-
czany trakt biegł od Krakowa przez Wieliczkę, Bochnię, Lipnicę Murowaną, Stary
Sącz i dalej doliną Popradu na Spisz (węg. Szepes), który z głównym miastem Kież-
markiem był wtedy bogatą prowincją. Warto dodać, że pd 1412 r. szesnaście miast
spiskich (m.in. Poprad) było w rękach Rzeczypospolitej, jako zastaw za bajeczną
sumę 37 tysięcy kóp (tj. 2.220.000) groszy praskich, które król Władysław Jagiełło
pożyczył Zygmuntowi Luksemburczykowi na wyprawę wojenną.

Przed 1432 r. sołectwa w Stróży i Pcimia zostały uzależnione od kasztelanii
krakowskiej. W przypadku Stróży mogło to mieć miejsce w 1415 r., kiedy sołectwo
kupił Krystyn z Ostrowa. Tak więc część dochodu zasilała kasę kasztelanii, a kolejni
sołtysi byli już tylko dzierżawcami. Był to wstęp do uzależnienia sołectw od moż-
nowładców i wprowadzenia stosunków feudalnych, które rozkwitły już w następ-
nym stuleciu.

Na podstawie zapisków można utworzyć poczet sołtysów Stróży, którzy peł-
nili urząd w ciągu pierwszych 150 lat istnienia miejscowości. Należy pamiętać, że
ze względu na braki w dokumentacji prawie na pewno nie jest on kompletny.

1348 – ? Przybysław, szlachcic
? – 1396 Mikołaj
1396 – 1405 (?) Mikołaj Krótki, młynarz z Myślenic
1405 (?) – 1413 Mikołaj Lis
1413 – 1415 Maciej Lis
1415 – ? Krystyn z Ostrowa, kasztelan krakowski
? – 1430 Paweł z Pcimia
1430 Mikołaj z Bochni, krawiec
1430 – wzm. 1451 Stanisław z Kasiny
wzm. 1484 Jan ze Stróży

Pierwszy sołtys Nedanowej Woli (Pcimia), czyli Nedan był – jak głosi miejsco-
wa tradycja – Czechem z pochodzenia. Ten sam przekaz każe mu również być dwo-
rzaninem Kazimierza Wielkiego, którego król w ten sposób uhonorował za dobrą
służbę. Urząd sprawował od 1351 r. O następnych sołtysach nie wiemy, czy byli jego
potomkami, czy też pochodzili z innych rodów. W roku 1409 sołectwo pcimskie
dzierżyli Bogufał i wdowa Krystyna, którzy toczyli spór o granice z sołtysem Lubnia
Piotrem. Sąd, po zbadaniu sprawy, odesłał Piotra do dawniejszych dokumentów
kasztelanów krakowskich. Przypuszcza się, że początek sporów granicznych między
Pcimiem a Lubniem miał miejsce już w latach 80. XIV w.23  W 1415 r. akta sądo-
we wymieniają nazwisko kmiecia pcimskiego Mikołaja, który pozwał Hanka z Woli
(niestety, nie wiadomo dokładnie o co).

Pod tym samym rokiem dokumenty wymieniają sołtysa Pcimia Pawła
(Paszka), który następnie w 1418 r. wraz z bratem Maciejem i matką Małgorza-
tą procesują się z Piotrem, swym bratem stryjecznym. Wszyscy trzej nazywani
są sołtysami de Pczym co sugeruje, że rzeczywiście wywodzili się od Nedana,
a spór tyczy się dziedziczenia tytułu sołtysa. Paweł musiał być człowiekiem
dość zamożnym, gdyż w jego rękach było również sołectwo Stróży. Inny doku-
ment z 1418 r. wzmiankuje Pawła i Piotra jako sołtysów Pcimia, zaś w 1426 r. –
samego Piotra. Musiał on chyba nie wytrzymać ciągłej wadźby z kuzynem,
skoro w 1427 przeniósł się do Myślenic.

W zamian za zrzeczenie się sołectwa, Paweł zobowiązał się zapłacić mu w ciągu
5 lat 100 grzywien, czyli równowartość 20 kg srebra (prawdopodobnie to dla ich
zdobycia Paweł sprzedał sołectwo w Stróży, aby zatrzymać przy sobie pcimskie). Doku-
ment ten wymienia także nazwisko Piotra – Kukawa, które jest najstarszym znanym
nazwiskiem Pcimia. Ostatni raz nazwiska obu braci stryjecznych pojawiają się w zapi-
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gdzie – jak głosi podanie
– na roli Graczowej stała
karczma. Droga ta była
krótsza o 17 km, ponadto
nie trzeba było pokonywać
grzbietu Gorców w rejonie
Obidowej oraz licznych
odnóg i starorzeczy Raby
między Pcimiem a Lub-
niem. O tym, że w tej czę-
ści doliny Raby tworzyły się
podczas wezbrań niegdyś
wielkie rozlewiska, wspo-
minają jeszcze podróżnicy
XIX-wieczni.

Droga biegnąca ze Stróży przez Trzebunię na Tokarnię i Jordanów zazna-
czona jest jako ważny szlak międzynarodowy na mapie drogowej Pertheesa z 1773 r.
Przy drodze tej, powyżej roli Krzystkowej w Trzebuni, funkcjonowały sztolnie,
w których robotnicy z Orawy wydobywali świetny kamień do wyrobu żaren.
Boczny trakt wiódł z Trzebuni przez Dział na Jasienicę i Lanckoronę. Używali go
handlarze rudami ołowiu, wydobywanymi pod Olkuszem, w celu ominięcia ko-
mory celnej w Myślenicach28.

Średniowieczny szlak solny, wychodząc z Myślenic przez przedmieście Stra-
dom (stoi tu do dziś XV-wieczny kościółek św. Jakuba), przekraczał brodem Rabę, a
następnie wkraczał w przełom zw. Luteranką. Następnie przechodził przez ówcze-
sne centrum Stróży, które znajdowało się u podnóży Chełmu i – być może przekra-
czając po drodze zakola Raby – przechodził na jej prawy brzeg. Nie wiadomo
dokładnie, czy powyżej dzisiejszej roli Mądrowej biegł dnem doliny, czy raczej
wzdłuż starej drogi. W każdym razie przechodził przez Łuczany – przysiółek Pcimia,
skąd gościniec wspinał się stromo na brzeg w rejonie dzisiejszego cmentarza, a
następnie przechodził koło kościoła. Raba płynęła wówczas daleko od ról łuczań-
skich, pod samą Górą Krzywicką.

Po przekroczeniu Kączanki (w bród, mostków nikt wówczas nie budował)
droga trawersowała brzeg pod rolą Godawową. W miejscu, gdzie stoi zabytkowy
krzyż, miał według podania utonąć w Rabie kupiec wiozący węgierskie wino. Jego
wóz wpadł do wezbranej po ulewie rzeki z wysokiego brzegu w wyniku osunięcia
się drogi. Dalej szlak przecinał w poprzek doliny rozlewiska Raby, przechodził na
Górzany i po przekroczeniu Suszanki, popod brzeg prowadził do Lubnia, w rejon
Zarębek i wybudowanego tam później folwarku.

Do napraw odcinków drogi zniszczonych przez powódź zwoływano miej-
scowych chłopów – był to obowiązek pańszczyźniany zwany szarwarkiem. Stąd
np. odcinek dawnego szlaku handlowego prowadzący przez Małą Gromadę w Stróży
nosi do dziś nazwę drogi szarwarkowej. Szarwarki utrzymywano również po zniesie-
niu pańszczyzny w 1848 r., z tym że wtedy organizacją prac zajmowały się już
komitety gminne.

Fot. 101.  Pozostałości średniowiecznej „drogi
królewskiej” pod cmentarzem w Pcimiu  [PS]

Alternatywna do spiskiej trasa biegła z kolei przez jedną z najuboższych ziem
– Orawę (węg. Arva). Szlak ten używany był od XIII w., a więc od samych począt-
ków wielickiej kopalni. Pierwszy opis jego przebiegu zapisano w przywileju bisku-
pa Bodzanty z 1359 r.: droga wiedzie przez Myślenice do Twardoszyna, przez Słoną
Górę w kierunku góry zwanej Obidowa i dalej do Dunajca. Szlak ten miał status drogi
królewskiej (via regia), za jego utrzymanie i bezpieczeństwo odpowiadali więc urzędni-
cy państwowi - kasztelanowie i starostowie. Rozbój dokonany na takiej drodze był
jednym z najcięższych przestępstw, równał się bowiem obrazie majestatu króla.

Jedną z najstarszych wzmianek o sprawach kryminalnych w tej okolicy
jest zapis z 1424 r., kiedy to mieszczanin krakowski Maciej pozwał Jaśka, karcz-
marza z Lubnia, o zadanie mu dwóch ran: jednej krwawej i jednej sinej, zabranie
konia i przetrzymywanie go przez półtora dnia w stajni własnej, a nie królew-
skiej (gościnnej). Nie znamy finału tej sprawy, za to na podstawie tej wzmianki
mamy informacje o istnieniu wzdłuż traktu handlowego zajazdów, w których
mogli zatrzymywać się podróżni. Prawdopodobnie tego typu obiekty funkcjo-
nowały także w Pcimiu i Stróży27.

Szlak solny wiódł z Wieliczki przez Łagiewniki, Świątniki, Myślenice, Stróżę,
Pcim, Lubień, Mszanę i Niedźwiedź, przekraczał grzbiet Gorców w rejonie Starych
Wierchów (ponad 900 m n.p.m.), a następnie przez Obidową, Klikuszową (gdzie
odgałęział się trakt przez Nowy Targ na Spisz), Podczerwone i Długopole, do oraw-
skiej Jabłonki, a stąd przez Twardoszyn na południe.

W Twardoszynie działała już w 1265 r. węgierska komora celna. Myto dla
korony polskiej pobierano w Nowym Targu (niegdyś Stare Cło) i Myślenicach. Do-
piero w 1368 r. Kazimierz Wielki ustanowił w cło przy tuż granicy, w Jabłonce.
Zadaniem jego było pilnować, aby kupcy węgierscy nie handlowali solą wielicką
po polskiej stronie, co byłoby szkodą dla skarbu koronnego. W 1522 r. Zygmunt
Stary zezwolił pobierać wójtowi Nowego Targu, na drodze, która prowadzi na Węgry
od naszej wsi Niedźwiedź, przez las Obidowa, do wsi Klikuszowej i w końcu do innej wsi
Długopole, przynależnej do naszego zamku w Szaflarach, przez las Dunajec, aż do grani-
cy królestwa Węgier, cło i myto na utrzymanie tego traktu w należytym stanie.

O tym, jak ów szlak wyglądał pięć wieków temu, wiemy z dokumentu Zyg-
munta Augusta z 1559 r., w którym król zezwala Michałowi Meydlowi vel Spisowi,
wójtowi nowotarskiemu, na pobieranie myta w wysokości 1do 2 groszy na drodze
gliniastej i błotnistej, którą sprowadza się miedź i spiż do naszego miasta Krakowa, przez
lasy Węgier i innych stron przez Nowy Targ. Nie była to więc droga najwyższej klasy,
podobnie zresztą jak drogi w całej ówczesnej Polsce. Niestety, sporządzony w XVI w.
inwentarz dróg jest niekompletny i poza powyższymi wzmiankami nie mamy o tym
szlaku żadnych bliższych informacji.

Przebieg średniowiecznego szlaku handlowego na terenie Stróży i Pcimia
jest dziś trudny do odtworzenia choćby dlatego, że po kolejnych powodziach
Raba zmieniała swe koryto, powstawały nowe brody i jego przebieg trzeba
było nieustannie korygować. W końcu XVI w. przebieg traktu zmieniono – biegł
on z Orawy na Jordanów, Tokarnię, a stąd dwoma odgałęzieniami: na Więciór-
kę, Trzebunię i Stróżę oraz na Krzczonów i Pcim. Ten ostatni odcinek nie prowa-
dził wzdłuż Krzczonówki i Raby, lecz przechodził przez grzbiet górski na Kąt,
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Pcim. Szerokie dno doliny Raby i częściowo Kączanki zajmowało nawsie.
Najlepsze ziemie w dolinie Raby, aż po grzbiet Bani, zarezerwował dla siebie soł-
tys, tu też postawił swoje domostwo (później – dwór). Na równinie na północ od łanu
sołtysiego znajdowała się prawdopodobnie skotnica, czyli pastwisko gromadzkie.
Wymieniana w akcie lokacyjnym, łąka zwana Lubień, położona była na połu-
dnie od wsi i – zgodnie z etymologią – była podmokła, a może okresowo zalewa-
na. Opis ten pasuje do późniejszych charakterystyk wideł Raby i Krzczonówki.

Na północ od Kączanki rozciągały się 2 łany przeznaczone na uposażenie
kościoła. Ich granice są do dziś czytelne, gdyż teren ten, choć nieco okrojony, nadal
stanowi własność tutejszej parafii. Mimo dokonywania w późniejszym okresie przez
kmieci przymiarków odczytać można, które role mają powierzchnię łana frankoń-
skiego, czy też wywnioskować które niegdyś mogły ją mieć, a później zostały powięk-
szone przez przymiarki. Do końca XV w. powstały role:

sołtysia (8 łanów), obecnie Chałupniki Górne i las Bania;
plebańska (2 łany), obecnie własność parafii i tzw. Zarębek Plebański;
Ornatowa;
Kumosiowa;
Godawowa;
Rejestowa, dawniej Słowikowa;
Pieronowa, dawniej Kusiowa;
Góreckowa, dawniej Śnieczowa;
Kozakowa (na Górzanach), dawniej Bielawska;
Leksandrowa;
Gancarzowa, dawniej Nychowska;
Kobiarzowa (na Górzanach);
Krawcowa.

Nagromadzenie z czeska brzmiących nazwisk w ówczesnym Pcimiu (Kuka-
wa, Bielawa, Godawa) sugeruje, że Czesi – rodacy Nedana – stanowili pewną część
przybyłych do Pcimia osadników.

Stróża. W XV w. Stróża należała do parafii Myślenice, o czym świadczy zapis
w Liber beneficiorum Długosza (ok. 1470 r.): Stroza, wieś położona w parafii Myslimicze,
należy do kasztelanii krakowskiej. Są w niej łany kmiece, z których płacą dziesięcinę. W okresie
powstawania Liber beneficiorum proboszczem tej parafii był Jan ze Śremia31.

Tak więc w Stróży nie było kościoła, nie wiadomo też, gdzie znajdował się łan
przeznaczony dla parafii przez Kazimierza Wielkiego. Prawdopodobnie w później-
szym okresie został przyłączony do majątku dworskiego. Domostwo sołtysa przy-
puszczalnie znajdowało się w dolinie Raby, naprzeciw ujścia Rogowskiego Potoku.
Grunty sołtysie (2 łany) ciągnęły się aż po grzbiet Chełmu. Na północ znajdowało
się rozległe błonie, tu prawdopodobnie znajdowała się skotnica. Nawsie obejmo-
wało dno dolin Raby i Trzebunki.

Na słonecznych, południowych stokach Chełmu, położonych na południe
do majątku sołtysa, wytyczono trzy role, o których możemy z pewnością powie-
dzieć, że są najstarszymi w Stróży: Wójcikową (jej połowę stanowi rola Żądłowa –
jest to tzw. półłanek), Mentelową i Hodurkową. Stopniowo, być może już w XV w.

Wygląd ówczesnych wsi
Wraz z wprowadzeniem w życie prawa niemieckiego, wsie zyskały zupełnie

nowy kształt. Przede wszystkim zmieniono stary, niwowy układ wsi na układ łano-
wy. Dna dolin zalewane w czasie powodzi oraz ich zbocza nie były zabudowywane
i stanowiły własność wspólną, tzw. nawsie. Osadnictwo koncentrowało się w dnach
dolin na terenach nadzalewowych lub u podnóża stoku.

O osadników było w owym czasie trudno. Gęstość zaludnienia w okolicy nie
była wysoka, od kilku do nieco ponad 20 osób na kilometr kwadratowy. Osoba
otrzymująca przywilej lokacyjny zbierała grupę ludzi poszukujących ziemi (łazęg),
tych jednak nigdy nie było wielu. W sprzyjających okolicznościach ściągano osad-
ników zza granicy, kusząc ich dziedzicznym posiadaniem ziemi i niskimi czynszami.
Każdy przybyły osadnik otrzymywał równy nadział ziemi o wielkości 1 łanu fran-
końskiego, tzn. 45 morgów, czyli 22 – 27 ha. W wiekach późniejszych wielkość
łana uległa zwiększeniu do ok. 50 ha.

Łany to były wąskie pasy ziemi, szerokości jednego stajania, czyli ok. 110 m.
Ciągnęły się one od podnóża stoku aż po grzbiet. Ich granice wyznaczano dość
precyzyjnie za pomocą sznurka. Miarą stajania określano odległość, którą zaprzę-
żone w parę wołów radło czy pług przebywało bez potrzeby odpoczynku czy oczysz-
czenia narzędzia.

Właściciel karczował las w obrębie swojego łanu, dzieląc wykarczowany te-
ren na pola. Ziemie położone niżej, z reguły najlepsze, uprawiał każdego roku
nawożąc je. Tereny położone wyżej eksploatowano prymitywniejszym systemem
dwupolowym, ugorując je co 2 lata. Powyżej nich rozciągały się pastwiska, a na
najbardziej stromych i kamienistych terenach pozostawiono las. W ten sposób po-
wstawały role, których nazwy wywodzą się od nazwisk właścicieli. Z czasem kmieć
(gospodarz na pełnym łanie) dzielił rolę między swych potomków na półłanki,
dalej na ćwierci i ósme części łanu29.

Tereny wydzielone z danego łanu, czy leżące poza macierzystą rolą nazywa-
no zarębkami. Były to nowo założone role, których zasadźcy, zwani zarębnikami
byli również zwolnieni z podatku. Po pewnym czasie zarębnik stawał się siedla-
kiem, czyli gospodarzem z dawna osiadłym i uzyskiwał status kmiecia. Nazwę
zarębek zastępowano w tym przypadku określeniem rola, utrzymała się ona jedy-
nie dla najpóźniej zasiedlonych, XVII/XVIII-wiecznych części wsi.

Małorolni, posiadający pół łanu lub mniej nazywani byli zagrodnikami.
Byli i tacy gospodarze, którzy wokół swych domostw posiadali zaledwie 3 – 5
morgów własnej ziemi. Nazywano ich chałupnikami. Ostatnią grupę chłopstwa
stanowili komornicy, ludność bezrolna, która wynajmowała pomieszczenia miesz-
kalne u innych gospodarzy i mogła posiadać własny inwentarz. Te ostatnie grupy
chłopów wiążą się jednak najczęściej z okresem późniejszym, kiedy na wsi istniał
folwark szlachecki.

Prawdopodobny wygląd miejscowości dzisiejszej gminy Pcim na przeło-
mie XV i XVI w. można ustalić na podstawie analizy zachowanego układu łanów,
ich wielkości oraz zachowanych informacji na temat wyglądu ówczesnych wsi
(mapa 20)30.
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wykarczowano dalsze tereny, zakładając trzy następne role w dolinie Raby: Liszko-
wą (obecnie nosi ona nazwę Kowalowej), Marytową i Moskalową

Trzebunia. W Trzebuni istnieje przekazywana z pokolenia na pokolenie
tradycja, że pierwsze gospodarstwo w średniowiecznej osadzie stało na dzisiej-
szej roli Jaroszowej. Miała to być zagroda o nazwie Sosnówka, zbudowana przy
prastarej, grubej sośnie, w pobliżu dzisiejszej roli Jaroszowej. Przed lokacją wsi
było zapewne więcej gospodarstw nie tworzących zorganizowanego układu, oto-
czonych polami. Dwudziestu czterech takich kmieci z dawna osiadłych wymienia
jeszcze inwentarz z 1564 r.

W rejonie zagrody Szklarzówka, w miejscu zwanym Huciskiem, funkcjonowała
od poł. XV w. huta szkła. Przy zagrodach i na polanach leśnych były ponadto niewielkie
zakłady produkujące węgiel drzewny, smołę i potaż – tzw. mielerze. O ich istnie-

niu w terenie świadczy spotykana w okoli-
cy nazwa miejscowa limierz. Na terenie Trze-
buni około 1496 r. znajdowała się pustel-
nia. Mieszkał w niej pustelnik nazwiskiem
Ruta-Rutkowski32.

Wkrótce po lokowaniu wsi (1504 r.)
wytyczono łan sołtysi (ob. Sołtystwo).
Według nadania, sołectwo miało mieć
2 łany ziemi, ale w rejestrze z 1581 r. wy-
mienia się tylko jeden. Istniał również
wtedy tylko jeden wytyczony łan kmiecy
(ob. rola Gorylowa). Dalszy rozwój wsi
miał miejsce w wyniku nasilenia akcji
osadniczej w 2. połowie XVI w.

Trzebunia jest świetnym przykła-
dem znajomości przyrody przez niewy-
kształconych, pierwszych osadników –
najstarsze role zakładano na stokach do-
słonecznych, a przy tym bardzo łagod-
nych. Dziś wiemy, że są to tereny o naj-
dogodniejszych w całej miejscowości
warunkach dla rolnictwa. Wiedza naby-
ta w drodze obserwacji przyrody i prze-
kazywana ustnie z dziada pradziada znaj-
duje dziś naukowe potwierdzenie.

Fot. 102.  Skrzydła tryptyku z Trzebuni,
przedstawiające św. Macieja i św. Jadwigę
Śląską – tempera na desce, ok. 1400 r.
Jeden z najstarszych i naświetniejszych
przykładów malarstwa małopolskiego,
obecnie w Muzeum Narodowym
w Krakowie [arch.]
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Według ówczesnego prawa chłopi byli przypisani do swojej ziemi  i nie
wolno im było przenosić się do innej wsi bez zgody pana. Kiedy więc pan był zły,
zdarzały się ucieczki. Najczęściej uciekano na Orawę, gdzie teren był słabo zalud-
niony, a właściciele tamtejszych ziem – węgierski ród Thurzo – w celu pozyskania
jak największej liczby osadników, dawali im liczne ulgi. Zdarzały się również uciecz-
ki na ziemie Ukrainy. Sołtys chętnie wykorzystywał okazję i zajmował takie opusz-
czone gospodarstwo (tzw. pustkę), aby powiększyć swój areał i osadzić na nim
swoich poddanych, którzy pracowali dla niego przez okrągły rok. Osadzał ich więc
jako zagrodników na pustkach i zagarniał tereny dotąd nie rozparcelowane (jak np.
rejon przysiółka Pcim- Sucha).

Zagrodnicy trzymali w swych rękach zazwyczaj ok. 1/4 łana (ok. 6 ha). Uboższe
chłopstwo – chałupników posiadających tylko chałupę i 2 do 5 morgów ogrodu –
osadzano zwykle w pobliżu folwarku, na dawnym nawsiu. Chałupnikami byli zwy-
kle rzemieślnicy, wykonujący różne prace przy dworze: szewc, kowal, krawiec, pi-
wowar, piekarz czy rzeźnik. Najuboższa warstwa chłopów, nie posiadająca ziemi –
komornicy – mieszkali w wynajętych izbach i pracowali jako parobkowie. Jak duża
była grupa poddanych sołtysich, niech świadczy fakt, że w 1678 roku w najwięk-
szym z okolicznych folwarków w Pcimiu było ich 238.

W tym czasie zaznaczył się podział wewnątrz wsi. Wyróżnić można groma-
dę, reprezentowaną przez wybieraną corocznie grupę ludzi – ówczesny samorząd
gminny, na którego czele stał wójt. W jego skład wchodziło ponadto od 2 do 4 przy-
siężnych (alias przysięgłych). Drugą grupę stanowił sołtys wraz ze swymi poddany-
mi. Między tymi dwoma społecznościami często dochodziło do konfliktów.

Pańszczyzna

Pańszczyznę odrabiali wszyscy chłopi, natomiast zwolnieni z niej byli sołtysi,
oraz częściowo urzędnicy i zarębnicy. Robociznę podzielić można na trzy zasadni-
cze grupy:

 Pańszczyznę tygodniową (roczną) odrabiali chłopi za wyjątkiem wójta,
przysięgłych i zarębników będących na wolniźnie. W poł. XVII w. kmiecie odrabiali
w majątku sołtysa 6 dni w roku, w 100 lat później wymiar ten podniesiono do 3 dni
tygodniowo. Niektórzy pracowali więcej, np. w 1633 r. w Pcimiu 10 zarębników
musiało odpracować 12 dni w roku, również w Stróży 6 zarębników pracowało
po 12 dni, a 6 innych – po 6 dni. W latach 70. XVII w. przyjął się zwyczaj odra-
biania od każdego łanu 2 dni pańszczyzny sprzężajnej (parą wołów) rocznie.
W połowie następnego stulecia poddani sołtysa musieli pracować bydłem trzy-
krotnie więcej, bo aż 6 dni w roku. Był również obowiązek powabów, czyli prac
pomocniczych przy siewie czy sianokosach. Oprócz majątku sołtysa, poddani kasz-
telanii musieli pracować także na folwarku łagiewnickim, co usankcjonował od-
powiednimi rozporządzeniami król Zygmunt August.

Do drugiej grupy zaliczyć można prace nie związane bezpośrednio z upra-
wą roli, ale równie czasochłonne. Chłopi mieli powinność pilnowania dworu przed
pożarami czy złodziejami (zwykle co 2 tygodnie każdy), ale mogli za własne pie-
niądze wynająć strażnika. Obowiązek ten nazywano odprawianiem stróży. Pod-

Folwark szlachecki

XV w. pogorszeniu uległa sytuacja prawna
chłopów. Wiązało się to z nadaniem nowych
przywilejów rycerstwu i idącym w ślad za tym
wzrostowi roli tej warstwy społecznej. Stop-
niowo, wraz z przemianami w sztuce wojennej,
pospolite ruszenie przestało odgrywać znaczącą
rolę na polach bitew.

Zastąpiła je armia najemna, składająca się w dużej mierze z plebejuszy. Stan rycer-
ski, nie utrzymując się już z wojaczki, przemienił się w posiadaczy ziemskich – szlachtę.

Przemiany gospodarcze wsi

Od XV w szlachta poczęła skupywać, będące dotąd często w rękach kmieci,
sołectwa. W miejsce majątku sołtysiego pojawił się folwark szlachecki. Tytularnie
właściciel czy też dzierżawca folwarku był sołtysem, z zachowaniem dawnych praw
i obowiązków. Powinnością sołtysa pozostawał więc pobór podatków zwyczajnych
i nadzwyczajnych (tzw. poboru) – od czego, na mocy dawnych przywilejów, otrzymy-
wał on odsetki. Do innych jego obowiązków należało wysyłanie chłopów do pracy
na kasztelańskim folwarku w Łagiewnikach, sprawowanie sądów itd. Sołtysi według
średniowiecznych przywilejów posiadali własne młyny, tartaki, karczmy, z których
czerpali dochód. Mieli również pieczę nad rzemieślnikami.

Dotychczasowe czynsze zamieniono w większości na daniny w naturze oraz
robociznę, tzw. pańszczyznę. Kmiecie musieli odrobić na polu sołtysa kilka dni w roku.
Było to dla nich niekorzystne, bo w tym samym czasie, kiedy pan (sołtys) wzywał
do roboty, trzeba było pracować na swoim.

Jednocześnie wzrastała liczba ludności. Obok starych rodów kmiecych pojawiały
się nowe. Podział ról między potomków doprowadził do poważnego zmniejszenia
wielkości gospodarstw. Pociągnęło to za sobą znaczne zubożenie większości chłopów.
Niektórzy z nich starali się powiększać swoje role przez korzystanie z gruntów nie należą-
cych do nikogo, jednakże w 1660 r. w Pcimiu i w okolicznych wsiach pomierzono owe
przymiarki i kazano z nich płacić podatek. Podatek płacono również od liczby miesz-
kańców (pogłówne).

Rozbudowując swój folwark, sołtys zabierał gromadzie nawsie oraz zajmo-
wał lasy i ugory. Ograniczano przy tym serwituty, tj. prawa chłopów do korzysta-
nia z dworskich pastwisk i lasów. Niektórzy sołtysi posuwali się do tego, że zmuszali
poddanych do zamiany lepszych ziem, przyłączanych od folwarku, na gorsze.
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wzm. 1557 (?) Mikołaj Grzymski
wzm. 1580 Mikołaj Dziektarski
wzm. 1600 Hieronim Przyłęcki
wzm. 1602 - 1607 Janusz Ostrogski
wzm. 1629 Anna Sicińska, zarządca – Jan Iwański
wzm. 1664 - 1680 Jan Ostrogórski
wzm. 1715 - 1752 Jan Mrożek, podstoli podolski
wzm. 1752 Jan Maniecki

Bardzo skąpe informacje posiadamy o sołtysach Trzebuni. Wiadomo, że soł-
tys uprzywilejowany był tu w roku 1564, nie znamy jednak jego nazwiska. Z sołty-
sów XVII-wiecznych dokumenty wymieniają tylko pod rokiem 1629 sołtyskę Otylię
Starzalską i jej zarządcę Mikołaja Chruścickiego. W następnym stuleciu znamy rów-
nież tylko jednego sołtysa – Józefa Bruknera (wzm. 1750 r.).

Intensyfikacja akcji osadniczej

Do początku XVI stulecia wykarczowany i zasiedlony areał tutejszych miej-
scowości nie był duży. Wpłynął na to słaby rozwój gospodarczy wsi i brak napływu
nowych osadników. W Pcimiu istniejące ówcześnie role kmiece (11) zajmowały
jedynie ok. 270 ha, co wraz z sołectwem (ok. 200 ha) i gruntem plebańskim
(ok. 50 ha) daje w sumie ok. 20% 100-łanowej powierzchni wsi, wykazanej w kazi-
mierzowskim akcie lokacyjnym.

Jeszcze gorzej przedstawiała się sytuacja w Stróży, gdzie zagospodarowano
ok. 200 ha, tj. niespełna 10% zakładanej powierzchni (2 łany sołtysie i ok. 6 łanów
kmiecych). Mała ilość osadników spowodowała, że w Stróży nie utworzono osobnej
parafii i 1 łan ziemi przeznaczony przez Kazimierza Wielkiego na budowę kościoła
przepadł, Podobnie było w Lubniu, gdzie pomimo wydzielenia w 1360 r. przez króla
2 łanów na kościół, pierwszą świątynię wybudowano dopiero w roku 1633.

Trzebunia w tym czasie dopiero organizowała się jako wieś, urządzonych na
nowo było ok. 50 ha ziemi, lecz do tego doliczyć należy polacie pól przy istnieją-
cych tu wcześniej zagrodach.

Zainteresowani zmianą tej sytuacji byli sami feudałowie – sołtysi. Im więcej
było osadników, tym więcej rąk do pracy na folwarku. Poprawa miała miejsce w poło-
wie XVI w., kiedy to rozwój wcześniej zagospodarowanych terenów spowodował
ich przeludnienie. Rolnicy poczęli szukać nowych ziem pod uprawę. Zbiegło się to
w czasie z licznymi niepokojami i wojnami na tle religijnym, z których największą
była wojna trzydziestoletnia (1618 – 1648). Ludność z terenów wyniszczonych
przez działania wojenne chroniła się na ziemie spokojniejsze.

Spowodowało to masowy napływ osadników w Karpaty, zarówno Pola-
ków, jak i ludzi innych narodowości, m.in. Niemców, Węgrów, Holendrów i Wło-
chów. W 1685 r. na Węgrzech upadło antyhabsburskie powstanie kuruców,
któremu przewodził Imre Th�k�ly. Być może w tym czasie przybyli na ten teren
osadnicy noszący spolszczone węgierskie nazwiska, spotykane w Trzebuni i Wię-
ciórce: Tekieli (Th�k�ly) i Dragosz (Dragos). Ponadto od XV w. od wschodu za-
znaczyły się wpływy wołoskich, koczowniczych kultur pasterskich, których gru-

czas żniw pilnowano zebranych plonów przed zwiezieniem ich do folwarcznych
stodół (tzw. warta). W razie potrzeby należało odbyć podróż dla załatwienia ja-
kichś spraw lub służyć podwodami. Zagrodnicy pcimscy musieli odbywać podróże
na odległość 5 mil (tj. np. do Krakowa). Niekiedy gromadę przymuszano do szar-
warków, czyli prac przy naprawie dróg publicznych i mostów zniszczonych przez
powodzie. Dostarczano również do dworu drewno (leśne).

Trzecią grupę stanowiły daniny w naturze. Wymienić tu należy głównie
produkty żywnościowe, takie jak zboże (osep), jaja, sery, drób (kapłony) czy ryby.
Według dawnego prawa magdeburskiego wypłacano również obiedne, czyli dani-
nę z żywności lub pieniężną w razie przyjazdu urzędnika królewskiego.

Wzrostowi dochodów sołectw i probostw sprzyjał też obowiązek propina-
cji, tj. zakupu i spożywania określonej objetości produktów dworskich i plebań-
skich gorzelni i browarów. Został on zniesiony dopiero w XIX w.

Jeśli do tego dołożymy podatki państwowe, takie jak pogłówne, a także –
w razie potrzeby – obowiązek zakwaterowania i utrzymania wojska (stajne),  mamy
w miarę pełny obraz nakładów, jakie musiał ponosić w tym czasie mieszkaniec wsi33.

Sołtysi XVI – XVIII wieku

Sołtysem był posiadacz lub dzierżawca folwarku. Przynależny mu majątek,
jak i prace urzędowe przynosiły dochód, z którego część zatrzymywał on dla siebie,
część zaś odprowadzał do kasy kasztelańskiej (Pcim, Stróża) lub starościńskiej (Trze-
bunia). Nic więc dziwnego, że zarówno kasztelanom krakowskim jak i starostom
lanckorońskim zależało na rozwoju swych miejscowości, a na sołectwach osadzali
ludzi pewnych i zasłużonych. Niewiele wiemy o pierwszych feudalnych sołtysach, z
początku XVI, a może jeszcze z drugiej połowy XV w. Wydaje się jednak, że ostatni
znani sołtysi średniowiecznego Pcimia (Mikołaj, wzm. 1486 – 1502) i Stróży (Jan ze
Stróży, wzm. 1484) nie byli stanu szlacheckiego. Z kolei pierwszy dzierżawca
sołectwa w Trzebuni mógł być szlachcicem, gdyż nadano je szlacheckiej rodzinie
Lanckorońskich, a samą miejscowość uregulowano stosunkowo późno, bo w 1504 r.

Znani z różnych dokumentów sołtysi Pcimia to:
? – 1583 Walenty Gruszczyński
1583 – wzm. 1623 Jakub Dziektarski
wzm. 1629 – 1633 Kasper Majkowski vel Machowski
wzm. 1649 – 1655 Paweł Cellari, pułkownik wojsk koronnych
1655 – ? Jan Parys
wzm. 1678 – 1681 Jakub Czarnochowski, burgrabia myślenicki
wzm. 1701 – 1715 Aleksander Borsza Drzewicki, łowczy buski
wzm. 1729 Józef Borsza Drzewicki
wzm. 1744 – 1753 Mikołaj Lisicki, cześnik owrucki oraz (od 1750 r.)

Jan Borzęta Złocki, towarzysz znaku pancernego
wzm. 1769 Jan Borzęta Złocki, towarzysz znaku pancernego

O dawnych sołtysach Stróży zachowało się nieco mniej przekazów. Ich po-
czet, podobnie jak wykaz sołtysów Pcimia z pewnością niekompletny, wygląda
następująco:
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py dzięki zabiegom feudałów udało się w ciągu XVI i XVII w. osiedlić w Beski-
dach na stałe.

Ta najintensywniejsza w naszych stronach akcja kolonizacyjna trwała przez
blisko stulecie i uległa zahamowaniu dopiero w połowie XVII w. Jej koleje da
się odtworzyć – z pewnym przybliżeniem – na podstawie analizy zachowanych
materiałów źródłowych oraz wzajemnego ułożenia łanów35 (mapa 21).

Pcim. Wspomniano już, że najstarszymi rolami w Pcimiu były: plebańska
(1338 r.), sołtysia (1351 r.) oraz XVI i XV-wieczne role na Kącie i Górzanach (po
Suszankę). Są to więc najstarsze części Pcimia.

Rozwój Kąta trwał do końca XVI w. Prawdopodobnie ok. 1560 – 1575 r.
powstały średniej wielkości role: Graczowa, Bartkowa (obecnie Bodziochowa), oraz
duże: Słowiakowa i Kuboniowa. Około 1575 r. osadnictwo dotarło w górne części
doliny Kączanki – powstała rola Muniakowa, która dała początek przysiółkowi
Kotuń, zwanemu też wtedy Popieliną. Na przeciwległym zboczu doliny założo-
no w tym czasie zarębek Figułowski. Leżący powyżej niego teren zakupiło w 1580 r.
probostwo pcimskie. Trzy wieki później postawiono na nim zagrodę, znaną jako
Księżówka, Plebańska Zagroda lub po prostu Zagroda. Pomiędzy 1640 a 1660 r.,
prawdopodobnie na pustce – dawnej roli Snieczowej (założonej ok. 1580 r.), osiadł
zarębnik Urban Górecki.

Na Łuczanach w II poł. XVI w. powstały cztery role, założone przez kmieci:
Zdunia (zwana dziś Kolbiarzową), Banka (później rola Ulmańcowa, dziś Strączko-
wa), Roga i Burzę (obecnie Rejestowa). Musiała w tym czasie powstać również rola
Druzgałowa na Nadrabiu, o której jednak nie wspomina spis z 1624 r. W połowie

XVII w. mógł też powstać zarębek Sragowski.

Na początku lat 80. XVI w. pojawia
się w Pcimiu ród Kozaków – żołnierzy z Za-
poroża, a może jeńców z wojen moskiewskich
Stefana Batorego. Ród ten szybko rozprzestrze-
nił się po Pcimiu. Pierwsza wzmianka o roli
Kozakowej, wciśniętej pomiędzy grunty plebań-
skie a pozostałe role Łuczan, pochodzi z 1584 r.
Około 40% powierzchni tej roli leży na prawym
brzegu Raby. Pięć lat później sołtys Jakub Dziek-
tarski kupuje od Jędrzeja i Krzysztofa Kozaków
zagrodę Szarkówkę pod Banią.

Posiadali również Kozakowie dawną rolę
Bielawską na Górzanach, wkrótce też jeden
z członków rodu założył swe gospodarstwo na
południe od posiadłości kmiecia Pabiska. Rolę
Pabiskową założono około 1600 r. (wzm. 1624,
1638 r.), podobnie jak Świątkową. Są to naj-
większe role w Pcimiu. Między nich wcisnął
się wspomniany Kozak, zaś w dolinie Raby
osiadł Nych (obecnie rola Dziadki). Role te
kończyły się na granicy Marchówki, założo-

Fot. 103.  Pamiątka po Jakubie
Pabisku, właścicielu roli Pabiskowej –
środkowy fragment „Bożej Męki”,
odnaleziony w Rabie 1997 r. [PS]
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na Średniej Suchej gospodarstwa polaniarskie, związane z osadnictwem wołoskim
(obecnie Łysina i Wicanty). Dziektarski, a później być może jeszcze jego następca Ka-
sper Majkowski, otoczyli je wianuszkiem półłanowych zagród swoich poddanych, po-
równywalnych wielkością z najstarszymi rolami Pcimia (na przełomie XVI/XVII w. łan
liczył 90 morgów, tj. ok. 49,5 ha). Wytworzył się w ten sposób ciąg zagród we wschod-
niej części Wielkiej i południowej części Średniej Suchej. Są to dziś osiedla Gałgany
(niegdyś mieszkał tu Raźniak), Przezdupy (Przezdup), Olejarze I (Brańszczak), Habiedy
(Mleczek), Sragi (Baniak), Kuce (Sularczyk), Kalisze (Gracz), Bryle (Fudala), Kocury
(Ludwicki), Itkowce (Kornaś) i Olejarze II (Olejarz). Pomiędzy 1624 a 1629 rokiem
na Średniej Suchej lokowano również dwóch zarębników (Podłata i Kucharz).

Nieco starszą częścią Pcimia wydaje się być Mała Sucha, zasiedlona w więk-
szości przed 1624 rokiem, a być może jeszcze w XVI w. Tyczy się to zarębków
Mastelli i Piszczka, które wykazują charakterystyczne dla osadnictwa wołoskiego usytu-
owanie po obu stronach doliny (w Pcimiu ma je jeszcze rola Koźmice-Liski na Krzywicy,
a w Stróży – rola Mleczkowa z Jamrozówką). W ten sposób  osadnicy otrzymywali
zarówno lepszą jak i gorszą glebę w przekroju pionowym, jak również tereny lepiej i
gorzej nasłonecznione. W 1 ćwierci XVII w. powstały w tej części Pcimia zarębki należą-
ce do Zięby, Druzgały i Leśnego (vel Łężniaka, dziś Łyźniaki).

 Specyfika ukształtowana terenu spowodowała, że układ łanów w Pcimiu
jest bardzo nieregularny. Najrówniejsze w swym przebiegu są łany osiedli starych,
XIV i XV-wiecznych. Względem najstarszych części wsi chaotycznie ułożone są łany
części młodszych: Krzywicy i Działów oraz tworzące jakby osobny układ gospodar-
stwa Średniej Suchej i Małej Suchej. Zapewne zakładane one były jako niezależnie
osady, a od Pcimia oddzielały je tereny nie zasiedlone. Podział ten utrwalił w gwa-
rze i mentalności mieszkańców, a pod względem krajobrazowym zaczął zacierać
się dopiero po ostatniej wojnie. Krzywica i Sucha były znaczone na mapach jako
odrębne osady jeszcze w końcu XVIII w.

Stróża. W Stróży, gdzie pierwsze role powstały na południowych stokach
Chełmu, intensyfikacja akcji osadniczej nastąpiła również w połowie XVI stulecia.
W pierwszych 30 latach powstało tu więcej nowych ról niż w sąsiednim Pcimiu.
Sołtysem strózkim był wtedy Mikołaj Dziektarski, którego syn niedługo później
otrzymał sołectwo w Pcimiu. Kolejność zakładania ról w Stróży jest słabiej udoku-
mentowana niż w przypadku Pcimia, ale czytelniejsza, gdy analizujemy ich wza-
jemne ułożenie.

Jako pierwsze w tym cyklu osadniczym powstały prawdopodobnie dalsze
role na stokach Chełmu: Wątorowa, Klubowa, Swachtowa, Witkowa i Tatowa. W poł.
XVI w. lokowano role leżące po drugiej stronie doliny Trzebunki, na stokach dosło-
necznych: Szustkową, Mosnową i Gierkową. Z  roku 1579 pochodzi pierwsza wzmian-
ka o roli Balowej. Wraz z sąsiednimi rolami: Sekułową i Firkową musiały one po-
wstać niewiele wcześniej. Z kolei nieco młodsze (3/4 ćw. XVI w.) wydają się być
role: Żabowa, Klaklowa, Klubowa i Protasowa. Pierwsza imienna wzmianka o ich
właścicielach pochodzi jednak dopiero z 1680 r.

Z połowy XVI w. pochodzą też duże role Rogowa i Mirkowa, na co wskazuje
ich ułożenie względem roli Balowej i następnych. Równie stare mogą być role przy
granicy z Pcimiem: Justowa (dziś Siódmowo), Saletrowa (Bąkowo), Słowikowa,

nej ok. 1550 r. i należącej początkowo do Krzczonowa. W 1585 r. kasztelan
krakowski Walenty Dębieński zamienił się z gromadą pcimską, oddając Marchówkę
za połowę dawnej roli Bielawskiej. Ostatnią rolą założoną w przy granicy lubień-
skiej była rola Spórnowa, lokowana w 1612 r. Przed 1629 r. na gruntach roli
Pabiskowej nad Krzczonówką rozpoczął działalność folusz, z czasem wydzielony
jako osobna zagroda Foliśnikówka.

Na grzbiecie górskim, nad zagarniętymi przez sołtysa nawsiem i skotnicą
osiedlił się Korzeniowski, z pochodzenia szlachcic. Pierwsza wzmianka o roli Korze-
niowskiej pochodzi z 1586 r.. Był to pierwszy w Pcimiu przejaw rozpoczynającej się
pauperyzacji szlachty, procesu, który osiągnęł swój szczyt na przełomie XVIII i XIX w.
Sąsiadem Korzeniowskiego został niedługo później Jakub Gromek (wzm. 1624, 1633).

Na Krzywicy pierwsze osiedla powstały około 1580 r. Były to niewielkie,
półłanowe role Kolby, Stanka (obecnie Kubice), Trzyski (Dziadki) i Kani (Łopaty).
Szybki rozwój przysiółka nastąpił za sprawą wspomnianego już sołtysa Jakuba Dziek-
tarskiego, jednego z najlepszych w historii włodarzy Pcimia. Po objęciu przez niego
sołectwa w 1583 r., do ok. 1620 r. powstały na Krzywicy kolejno osiedla kmieci:
Liszki (obecnie Koźmice i Liszki), Wawrzyńca Ulmana, Macieja Sularza (dziś Obajt-
ki), Zięby i Dyrdy. W 1618 r. Dziektarski osadził na Zagrodzie, zwanej później Stal-
machówką, Macieja Figułę, a w 1621 r. pomiędzy rolami Sularza i Zięby kolejnego
zagrodnika – Walentego Sularza (obecnie Ciapały). Ostatnią rolę na Krzywicy –
Mizery założono prawdopodobnie w połowie XVII stulecia.

Zasiedlono w tym czasie również grzbiet Działów. Pierwszy osiadł tu przed
1594 r. Augustyn Ulman, a następnie (ok. 1600 r.) – kmieć imieniem Dupak, któ-
rego powinnością było doglądanie lasu na Łysinie. Jeszcze wyżej osiedlili się zaręb-
nicy Salawa (ok. 1620 r.) i Kudłacz. Z Działów osadnictwo wkroczyło do doliny
Suszanki, dając początek Wielkiej Suchej. Około 1620 r. założono tam dwa pierw-
sze zarębki: Putty (Tupty) i Muniaka (Marszałki).

Większą część doliny Suszanki zagarnął do swego majątku sołtys, podobnie
jak dawny las gromadzki na Łysinie. W pierwszej ćwierci XVII w. zapewne istniały

Ryc. 104. Akt nadania sołectwa w Pcimiu Jakubowi Dziektarskiemu przez kasztelana
Walentego Dębieńskiego, 1583 rok [arch.]
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stulecia rola Gorylowa została opuszczona, a powstałą w ten sposób pustkę przyłą-
czył do swego gospodarstwa sołtys. Odtąd folwark trzebuński miał 2 łany.

Przed 1617 r. w centrum wsi, naprzeciw roli Malinowej zbudowano drew-
nianą kaplicę św. Andrzeja. Ksiądz dojeżdżał tu kilka razy w roku z kościoła parafial-
nego w Sułkowicach. Była to budowla drewniana, prostej konstrukcji, z jednym
ołtarzem. Kaplicę uposażył w 1622 r. król Zygmunt III, darując pole, kawałek lasu
oraz ustalając wysokość mesznego. W późniejszym czasie postawiono nawet osob-
ny budynek – dom dla księdza. Kaplicę tę, według tradycji, zniszczyła powódź, być
może powódź pięćsetlecia z 1635 r. Budynek, który stał na dzisiejszej roli Łataso-
wej został podmyty, osunął się do wezbranej Trzebunki i po przepłynięciu kilkuset
metrów rozbił się o pień olbrzymiej topoli. Później znajdowano wzdłuż rzeki różne
elementy jego wyposażenia. Ponoć w miejscu, z którego wydobyto kropielnicę,
wytrysnęło źródełko. Dzwony woda miała porwać aż do Drogini, gdzie mieszkańcy
zawiesili je w tamtejszym kościele i nie chcieli oddać mimo interwencji trzebunian.
Wizytacja z 1684 r. wymienia już w Trzebuni całkiem nową, drewnianą kaplicę pw.
św. Andrzeja i św. Marii Magdaleny o trzech ołtarzach37.

Rewizja Trzebuni

W roku 1564 przeprowadzono lustrację dóbr królewskich Małopolski. Do-
konali jej na zlecenie sejmu warszawskiego Paweł Dzialiński kasztelan słoński, Mar-
cin Felecki i Sebastian Wielogłowski. Objęła ona m.in. starostwo lanckorońskie,
w tym i Trzebunię. Fragment dotyczący Trzebuni zawiera skrócony opis miejscowo-
ści oraz wartość podatku lub należnych danin.

Trzebunię zamieszkiwało podówczas 24 kmieci z dawna osiadłych, którzy nie-
jednakie role mają, ale jednako z nich płacą (chodzi tu o zagrodników osiadłych w tej
okolicy jeszcze przed lokacją wsi). Płacić oni winni czynsz w wysokości 2 groszy za
kwartał. W ramach powinności poddańczych odrabiali oni pańszczyznę, oddawać
musieli płótno o wartości 12 denarów rocznie oraz trzy razy do roku płacili obiedne.
Z innych powinności oddawali po kogucie lub kurczaku i 10 jaj rocznie, dostarczali
także drewna na opał. Część z nich oddawała również owies. W rękach 2 z tych
kmieci znajdowały się stada owiec, liczące 500 sztuk. Płacili oni od setki owiec,
ponadto musieli dostarczać sery.

Zarębnicy byli zwolnieni z podatku, gdyż siedzieli na woli. Jedyną ich po-
winnością było oddawanie płótna o wartości 12 denarów rocznie. Ponadto we wsi
znajdowała się huta szkła, z której płacono osobny podatek. Sołtys wsi posiadał
młyn i karczmę.

Rewizorzy wspominają również o dawniejszym dokumencie, dotyczącym
powinności trzebuńskich kmieci. Niestety, nie posiadamy o nim bliższych informa-
cji. Całą wieś otaksowano na 25 fl. 4,5 denara38.

Pcimianie na początku XVI stulecia

Analiza najstarszych dokumentów, zachowanych w archiwum parafii św. Miko-
łaja w Pcimiu, dostarcza wielu informacji o ówczesnych mieszkańcach Pcimia –

po których powstały: Paskowa (Paszkowa), Piszczkowa i Płoszczycowa. Wydaje się, że
u północno-wschodnich podnóży Kotunia osadnictwo przebiegało w dwóch kierun-
kach: od roli Rogowej na południe (role: Klaklowa, Płaczkowa – półłanek, Żołądko-
wa – półłanek i Mirochnowa). Prawdopodobnie niedługo przed 1580 r. w pozosta-
łej, wolnej przestrzeni założono kliniastego kształtu rolę Mądrową.

Z tego samego okresu (3 ćw. XVI w.) są również role: Wierciakowa i Mleczko-
wa (jej część stanowi zagroda Jamrozówka). Ta ostatnia, wzorem ról zakładanych
na prawie wołoskim, jest rozłożona po obu stronach doliny Ziębówki. Ślady zaręb-
niczego osadnictwa wołoskiego znajdują się być może w górnej części tej doliny,
gdzie ok. 1600 r. powstało sześć zarębków należących do gospodarzy o niepolskich
w większości nazwiskach: Piculi (dziś Niwa i Poddziele), Mirka, Talagi, Cupina, Gór-
niaka i Klimasa.

Tak więc już w roku 1581, kiedy sporządzono rejestr poborowy, w Stróży
były wszystkie istniejące do dziś role (36) oraz połowa zarębków. Na południu
miejscowość osiągnęła swe granice i w tym kierunku (wzdłuż doliny Raby) nie
mogła się już rozwijać. Pozostały jedynie niewielkie wolne powierzchnie przy gra-
nicy z Trzebunią i pomiędzy rolami: Mirkową a Balową oraz Sekułową a Żabową.
Te ostatnie jednak wnet przyłączono do sołectwa. Na gruntach należących do fol-
warku oraz na nawsiu sołtysi osadzili swych zagrodników.

Według miejscowej tradycji, gromada strózka wypasała bydło na Kotuniu. Po
rekwizycji inwentarza przez wojsko, starosta lanckoroński (chyba raczej kasztelan?)
miał jako rekompensatę przekazać polany na Kotuniu, które z czasem zarosły. W ten
sposób dzisiejszy las gromadzki stał się udziałem wszystkich mieszkańców miejsco-
wości36. Jeszcze w 1788 r. w metryce józefińskiej pojawia się wzmianka o pastwisku
w krzakach bukowych Koton zwanych, do całej gromady należącym. Co ciekawe – jego
granice zostały wytyczone później niż roli Płoszczycowej, a wcześniej niż roli Rogo-
wej. Wskazywałoby to, że zagarnięcie tych terenów do sołectwa miało miejsce w 1 poło-
wie XVI w. Samo przekazanie tego terenu gromadzie mogło mieć miejsce w XVII w.,
kiedy to nastąpiły wydarzenia bardzo podobne do opisanych tradycją.

Trzebunia. Stosunkowo łatwo jest prześledzić kolejność zakładania ról w Trze-
buni, gdzie układają się one jak po przysłowiowym sznurku. Jest to wieś lokowana
dość późno, bo w 1504 r., należy jednak pamiętać, że Trzebunia położona jest
w bocznej dolinie, przez którą nie przebiegały wówczas szlaki handlowe. Leżące na
południe od niej wioski: Bogdanówkę, Więciórkę i Zawadkę założono jeszcze póź-
niej, w XVII stuleciu.

Wraz z lregulacją wsi na prawie niemieckim, uchylono przepisy prawa pol-
skiego, funkcjonujące w przedlokacyjnej osadzie. Powstała rola sołtysia (obecnie
Sołtystwo), a wraz z nią – rola Gorylowa. Mają one jeszcze starą powierzchnię łana
frankońskiego. Ziemię z dawna osiadłych 24 zagrodników stopniowo scalono, a na-
stępnie rozparcelowano od nowa. Pomiędzy 1544 a 1564 rokiem powstało 10 no-
wych ról (zarębków). Wiemy o tym stąd, że w 1564 r.  ich właściciele siedzieli na
wolniźnie, która wynosiła 20 lat. Były to role zakładane od roli sołtysiej w górę
doliny – Stopkowa, Jaroszowa, Oskwarkowa, Błachutowa, Malinowa, Ligęzowa, Ko-
walowa, Woźnicowa i Kęsoniowa. Jeszcze przed 1581 r. powstały cztery dalsze role
(zarębki): Skrzeczkowa, Garbieniowa, Burtanowa i Pabisowa. Stan ten utrzymał się
w Trzebuni niemal do końca XVII w. Prawdopodobnie na przełomie XVI i XVII
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Interesujące z historycznego punktu widzenia jest zestawienie nazwisk pierw-
szych gospodarzy danej roli czy zarębka, po góralsku można by rzec – gazdów,
płacących meszne w 1624 r.: Kozak, Leksander, Nych, Kolbiarz, Krawiec, Pabisek,
Kozak, Nych, Świątek (Górzany), Spórna (Krzczonówka), Godawa, Słowik, Kuś, Śniecz
(Kniarz?), Gracz, Bartek, Kuboń, Słowiak, Kumoś, Słowiak [II] (Kąt), Muniak (Kotuń),
Kniarz, Kozak, Zdun, Róg, Banek, Sraga, Burza (Łuczany), Figuła, Kolba, Stanek, Trzy-
ska, Kania, Figuła, Liszka, Ulman, Sularz, Zięba (Krzywica), Salawa, Dupak, Ulman
(Działy), Gromek, Korzeniowski (nad dworem), Putta [= Tupta], Muniak (Wielka
Sucha), Putta [II], Mastella, Piszczek, Zięba, Kozak, Druzgała, Leśny (Mała Sucha)40.

Szkoła parafialna i szpital w Pcimiu

W XVI stuleciu (a może nawet wcześniej, w końcu XV wieku) powstała w
Pcimiu pierwsza placówka oświatowa – szkoła parafialna. Pierwszy tego typu obiekt
w okolicy, obejmujący swym zasięgiem Stróżę, powstał w końcu XIV w. w Myśleni-
cach (pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1411 r.). Istnieje również przekaz,
że ok. 1625 r. w Trzebuni stał dom dla nauczyciela, a zatem była tam zapewne
jakaś szkółka.

Informacje o szkole pcimskiej przekazują akta wizytacji kardynała Radzi-
wiłła z 1596 r. Miała ona wtedy osobny, niewielki budynek z ogródkiem, obok
którego stał dom kierownika (rector scholae). Był nim wówczas Jan z Mszany. Jako
wynagrodzenie pobierał on od kmieci rocznie po 1 groszu klerykatury. Czynsz ten,
odprowadzany do parafii pcimskiej, wymienia Liber retaxationum z 1529 r.41 Następ-
nym nauczycielem, wzmiankowanym w 1617 r. był Marcin Radocki, o którym
jeszcze będzie mowa. Używał on tytułu ludimagister Pcimensis lub scholior Pcimensis,
był człowiekiem przez chłopów bardzo poważanym. Jego chlebodawca – ks. pro-
boszcz Stanisław Jeleniowic – wystawił mu opinię uczciwego i sumiennego
pracownika. W 1651 r. Radocki związał się z rebeliantem Kostką-Napierskim, za co
zapłacił głową.

Po śmierci nauczyciela szkoła podupadła, choć niewykluczone, że Radockie-
go ktoś zastąpił. Zrujnowany budynek szkoły, stojący nad Kączanką pod kościołem,
wymienia wizytacja biskupa Oborskiego z 1655 r., a jeszcze 10 lat później wizytator
postuluje postawienie nowego. Nie wiadomo, czy do tego doszło, gdyż w 2 poło-
wie XVII w. nastąpił upadek szkolnictwa parafialnego. Reaktywowano ją dopiero
w dobie oświecenia, w roku 1776. Po 1631 r. powstała również szkoła parafialna
w sąsiednim Lubniu, ale funkcjonowała ona najwyżej przez 20 – 30 lat42.

W 1623 r. sołtys Jakub Dziektarski, mając wzgląd na miłosierne uczynki, prze-
kazał plebanowi pcimskiemu opuszczoną zagrodę Bogaczówka (należącą do sołec-
twa), z przeznaczeniem na szpital dla ubogich. Zagroda ta znajdowała się pod
kościołem, w pobliżu ujścia Kączanki do Raby. Na odnowienie budynku jeden
z doradców sołtysa, mieszkający we dworze Krzysztof Charski, wyłożył z własnej
kiesy sporą wówczas kwotę 30 złotych.

Niestety, nie wiemy nic o działalności tego szpitala, choć funkcjonował on
prawdopodobne przez kilkadziesiąt lat. Jeden z kolejnych sołtysów, nie bacząc na
darowiznę Dziektarskiego, przyłączył z powrotem tę zagrodę wraz z gruntem do
sołectwa. W opisie parafii pcimskiej, sporządzonym w 1748 r. na zlecenie biskupa

ich zajęciach, nazwiskach, miejscach za-
mieszkania39. Jednym z nich jest księga
chrztów, spisywana od 1617 r., w której figu-
rują nazwiska uznawane dziś za typowo pcim-
skie, ale wiele jest w niej też nazwisk obecnie
wygasłych.

W księgach tych miejscowość rozbita
jest na przysiółki: Pcim (w tym Górzany i Kąt),
Krzywica (również w formie Krzywice), Sucha
(z Działami), Łuczany (wówczas nazwa ta w for-
mie Huczanÿ obejmowała tylko niewielką część
obecnego przysiółka) i Kotuń, nazywany nie-
kiedy Popieliną, być może od wypalania wę-
gla drzewnego, które mogło być praktykowa-
ne przez mieszkańców tego przysiółka.

O różnicy gęstości zaludnienia poszcze-
gólnych przysiółków świadczy liczba ochrzczo-
nych w ciągu 2 lat: Pcim (Kąt, Górzany, Nad-
rabie i część Łuczan) – 41, Sucha – 16, Krzy-
wica – 13, Popielina (Kotuń) – 4, Łuczany – 1.

Z nazwisk ochrzczonych możemy dowiedzieć się, jaki ród mieszkał w danej
części Pcimia. I tak w centrum mieszkali: Burkat, Burza, Figuła, Florczyk, Głód,
Gracz, Gromek, Kaganek, Knap (sukiennik), Korzeniowski, Kozak (jeden z przedsta-
wicieli rodu był wówczas szewcem), Koźmiński, Krawiec, Kucharzyk, Lexander (rów-
nież w formie Lesender), Nitek, Nych, Pioronek, Piszczek, Radocki, Sambor, Sło-
wik, Sraga, Stach, Stanko, Stanczyk, Strączek, Szydlak, Tacik, Ulman, Wałtek, Zdun,
a także chłopi, których nazwiska nie są wymienione, a jedynie podano łacińskie
przydomki od wykonywanego przez nich zajęcia: molitor (młynarz), sutor (szewc),
textor (tkacz) i venator (myśliwy).

Spośród najstarszych rodów osiadłych na Suchej wymienić można: Bajerów,
Brzozowskich, Burzyków, Czarnotów, Druzgałów, Dupaków, Dziadków, Łężniaków,
Piszczków, Piotrowców, Pucików, Sragów, Szczęśniaków, Ziębów.

Liczne i charakterystyczne są nazwiska na Krzywicy, która w tym czasie była
świeżo zasiedlona: Czarnota, Dyrda, Figuła, Kolba (bardzo liczny ród), Liszka (vel
Liska), Najduch, Salawa, Stanko (Stanek), Wybraniec. Do tych krzywickich nazwisk
dodać należy kilka dalszych, odnalezionych w innych dokumentach z tego okresu:
Ciapała, Mizera czy Ulman. Na Łuczanach mieszkał w tym czasie m.in. ród Kumo-
siów, zaś na Kotuniu – rody Płoszczyców, Sragów, Śliwiczków, Słowików i Tacików.

Wykaz nazwisk pcimian tego okresu uzupełniają nazwiska chrzestnych, przy
których nie odnotowano miejsca zamieszkania: Bańka, Bogacz, Borys, Ciaska, Dolniak,
Drzyzga, Flak, Foluśnik, Fudalej, Gala, Gęba, Głąb, Godawa, Karpała, Kietryka, Kmierz,
Kołek, Kosek, Kowal, Kubic, Marszałek, Mirochna, Oleksa, Orłowski, Parolik, Polak,
Przezdup, Putek, Słowiak, Spurna, Stanek, Szarek, Szewc, Tomalik, Wieczorek, Więcła-
wik. Oczywiście, to tylko niektóre spośród wielu nazwisk spotykanych w księgach,
na których przebadanie potrzeba długich lat pracy. Zwraca uwagę fakt występowania
w ówczesnym Pcimiu nazwisk kmiecych z sąsiednich wsi, jak Mirochna (Stróża) czy
Dolniak (Lubień). Świadczy to o wymianie ludności pomiędzy tymi miejscowościami.

Fot. 105. Fragment najstarszej
księgi urodzin, zachowanej
w archiwum parafialnym
w Pcimiu. wpisy z 1617 r. [arch.]
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nia posługi należy mu się meszne z tej wsi, a także z Tenczyna, Krzeczowa i Krzczono-
wa. W tym czasie w kaplicy lubieńskiej posługę sprawował subprezbiter Stanisław
Wargocki. Instygator Marcin Sypniowski oskarżał go, że działa bezprawnie, a ponad-
to nakłania wiernych z Lubnia do nie uczęszczania do kościoła w Pcimiu. W roku
następnym wniesiono oskarżenie o bezprawne udzielanie sakramentów w kaplicy
w Lubniu pod adresem nowego subdiakona, Przecława Maszkowskiego. Pobierał
on meszne należne ks. Ofiarowiczowi, który po uzyskaniu korzystnego wyroku w tej
sprawie zagroził ekskomuniką tym, którzy będą z opłatami zalegać.

Mieszkańcy południowej części pcimskiej parafii skarżyli się jednak w dal-
szym ciągu, że z powodu dużej odległości do kościoła mają trudności w korzystaniu
z posługi. Należy pamiętać, że w tym czasie liczba mieszkańców wsi znacznie wzro-
sła i ta tendencja trwała nadal. W końcu XVI w. powstały przysiółki Pcimia – Krzy-
wica, Łuczany i Działy, których mieszkańcy płacili meszne kościołowi pcimskiemu,
w 1646 r. założono Smugawę – przysiółek Lubnia, a niedługo później na gruntach
Krzeczowa powstałą osada Krzeczówka. Biskup krakowski Jan Olbracht Waza naka-
zał w 1633 r. zbadać tę sprawę swym komisarzom. Proozycję utworzenia nowej
parafii poparł też nowy kasztelan, Stanisław Koniecpolski. Starania zakończyły się
erygowaniem parafii lubieńskiej dekretem z dnia 14 grudnia 1633 r.

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubniu zbudował w latach 1635 – 1650
pierwszy proboszcz, Maciej Kędzierski, który osobiście ufundował wiele elemen-
tów wyposażenia i wykonał polichromię. Konsekracji świątyni dokonał w 1655 r.
sufragan krakowski Mikołaj Oborski. Parafię uposażono w oparciu o nadanie kazi-
mierzowskie, potwierdzone w roku 1588 przez Zygmunta III Wazę. Posiadała ona
2 łany roli, tyleż pastwisk (zamienionych później na wspólne) i jednego kmiecia,
którego zresztą odebrał w 1642 r. kasztelan Stanisław Koniecpolski45.

Spory z plebanami pcimskimi
W 1633 r. przed sąd burgrabski w Myślenicach trafiła sprawa, w której ksiądz

proboszcz Ofiarowicz oskarżył sołtysa Majkowskiego (vel Machowskiego) o zagar-
nięcie czynszów z roli Putowskiej (Tuptowskiej), którą około 1610 r. ks. proboszcz
Marcin Karpała (vel Karpanius) sprzedał Marcinowi Puttcie za 40 grzywien. Czynsze
powinny być więc odprowadzane do plebana, skoro on lokował osadnika. Potwier-
dzili to zresztą potomkowie Marcina Putty. Ks. Ofiarowicz domagał się więc od sołty-
sa zwrotu pobieranych przez te lata czynszów. Pan Majkowski oświadczył, że pro-
boszcz nie miał prawa sprzedawać ziemi bez specjalnego pozwolenia kasztelana,
więc i do czynszów z niej nie ma prawa. Finału rozprawy niestety nie znamy, praw-
dopodobnie jednak sąd burgrabski przychylił się do woli sołtysa. Sporną rolę syno-
wie Marcina Putty, Maciej i Stanisław, darowali na powrót plebanowi w roku 1623.

Kolejny proboszcz pcimski ks. Stanisław Jeleniowicz miał dla odmiany zatar-
gi na tle majątkowym z chłopami. W roku 1667 skarżył kmiecia z roli Kozakowej na
Łuczanach, Floriana Kozaka, że ten nie dbając na prawo i na wiarę w dekrecie burgrab-
skim opisaną, ważył się miedzę rozwalować, a co większa z orężem na grunt plebański
przyszedłszy skiby odwalował. Gorszej jeszcze, że Kozak nie przyszedł z pustymi ręka-
mi, tylko z orężem (…) a zapalczywością słów gniewliwych. Sąd burgrabski nakazał
zrewidować granice gruntów, przy czym w rozprawie wziął udział wójt Mikołaj Ko-

Załuskiego, jest wzmianka, że szpital był, lecz dawnymi czasy sołtys miejsce po nim do
sołectwa przyłączył43.

Podział parafii w Pcimiu

W roku 1633 parafia w Pcimiu stała się parafią jednowioskową. Pozostałe
miejscowości, tj. Lubień, Tenczyn, Krzeczów i Krzczonów przyłączono do nowej
parafii w Lubniu. W dokumencie lokacyjnym Lubnia, wydanym w piątą niedzielę po
święcie Przemienienia Pańskiego roku 1360, król ustanowił co prawda 2 łany na
użytek kościoła parafialnego, ale do jego budowy nie doszło.

Starania o budowę kościoła w Lubniu rozpoczął dopiero ok. 1620 r. sołtys
tej wsi Jan Justemonti wraz ze wszystkimi kmieciami. Sprzeciwiał im się ks. Woj-
ciech Ofiarowicz, pleban myślenicki i pcimski, a później także dziekan dobczycki.
Nota bene fakt, że dzierżył on dwa probostwa świadczy o tym, jak bardzo brakowa-
ło księży w wiejskich parafiach w pierwszych latach walki z reformacją. W 1621
r. w Lubniu powstała prywatna kaplica, według zeznań kmieci będąca następczy-
nią kościoła, fundowanego rzekomo w 1449 r. przez Kazimierza Jagiellończyka,
a później zabranego przez powódź.

W roku 1623 r. zatarg z ks. Ofiarowiczem zaostrzył się. Chłopi z parafii Pcim
(oprócz Pcimia i części Lubnia) odmówili płacenia mesznego do tego kościoła. Pci-
mianie, na których spadł ciężar utrzymania proboszcza, odwołali się do kasztelana
krakowskiego Jerzego Zbaraskiego, który dla zbadania sprawy przysłał tu w roku
1624 swego namiestnika Piotra Sławęckiego. Kasztelan tak uzasadnił swą decyzję:
ponieważ wszystkie nabożeństwa od tegoż księdza używacie, aby jeno sami poddani
pcimskiej lub lubieńskiej osep dawali, na które wielka ciężkość bardzo niesłuszna i nie-
sprawiedliwa. Zadaniem Sławęckiego było również opisanie prawidłowego wymia-
ru mesznego, oddawanego przez kmieci z Pcimia w zbożu (osep).

Decyzją namiestnika meszne podzielono na kmieci według proporcji posia-
danego areału. W sumie wyliczono, że gromada pcimska powinna oddawać pro-
boszczowi 35 korcy żyta i 57 korcy owsa (razem – ponad 12 m3 zboża). Porównując
z wielkościami z 1529 r. (odpowiednio 17 i 22 korce) widać, że w okresie stu lat,
podczas których miała miejsce intensywna akcja osadnicza, wielkość daniny wzro-
sła ponad dwukrotnie. Najwięcej zboża odprowadzano z roli Słowiakowej oraz
Kumosiowej na Kącie (po 4 korce), najmniej – z półłanków na Krzywicy (1 korzec)
i zarębków na Suchej (po 1/2 korca). Według umowy, pleban nie powinien żądać
daniny pieniężnej od tych kmieci, którzy ją uiszczają w naturze na Święty Marcin
(...) pod strych zbożem urodzaju tutecznego44.

Wkrótce wyszło na jaw, iż kaplica w Lubniu nie ma prawa do jakiegokolwiek
mesznego. W 1630 r. kasztelan nakazał wójtowi Lubnia Justemontiemu zwrócić
plebanowi pcimskiemu zabrane siedem lat wcześniej 2 łany z nadania kazimie-
rzowskiego wraz z dwoma wybudowanymi na nich gospodarstwami kmiecymi,
które za rządów Justemontiego opustoszały. Straty ks. Ofiarowicza wskutek nie pła-
cenia mesznego z większej części parafii wyniosły 2.000 złotych.

W 1631 r. oficjał krakowski zasądził, iż proboszcz pcimski nie ma prawa do
gospodarowania dwoma łanami kościelnymi w Lubniu, natomiast z racji sprawowa-
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skiego, syna Mikołaja, w miejsce zmarłego soł-
tysa Mikołaja Gruszczyńskiego. Trzeba przy-
znać, że Jakub Dziektarski był chyba naj-
lepszym z sołtysów Pcimia, dbał o swoją
posiadłość i za czasów jego rządów miej-
scowość bardzo się rozwinęła. Jedną z po-
wazniejszych zasług Dziektarsiego jest akcja
kolonizacyjna Krzywicy. Jej zasiedlenie jest nie-
mal wyłączną zasługą tego sołtysa47.

W roku 1600 r. poddani ze Stróży skar-
żyli się na sołtysa Hieronima Przyłęckiego. Ko-
lejny sołtys strózki Janusz Ostrogski miał drob-
ne zatargi z gromadą w 1602 r., ale został upo-
mniany przez króla Zygmunta III Wazę. Po tym
wydarzeniu – jak się wydaje – stosunki soł-
tysa z gromadą układały się poprawnie. Sie-
dem lat później ten sam Ostrogski wstawia
się za mieszkańcami Stróży, którym zarządca
folwarku kasztelańskiego w Łagiewnikach
Tomasz Aniołek zwiększył wymiar pańszczy-
zny do 12 dni w roku48.

W kolejnych latach nowy zarządca folwarku w Pcimiu Kacper Majkowski to-
czył z gromadą, a szczególnie z właścicielką roli Korzeniowskiej Łucją Korzeniowską,
spór o granice. W tym czasie w Stróży i w Trzebuni do rozruchów nie dochodziło,
a przynajmniej nie zachowały się żadne informacje, jakoby miały one miejsce49.

Większe niepokoje wszczął kolejny sołtys Pcimia, pułkownik Paweł Cellari,
który w 1649 r. starał się u króla Jana Kazimierza o zwiększenie wymiaru pańszczy-
zny z 6 do 8 dni w roku. Gromada zabiegała o protekcję króla, ale ubiegł ją w tym
sołtys, któremu władca dekretem z 12 kwietnia 1651 r. zalegalizował pańszczyznę
w zwiększonym wymiarze. W sporze tym chłopi mieli posługiwać się rzekomo
sfałszowanym dokumentem królewskim. W związku z faktem, że cieszący się
szacunkiem chłopów miejscowy organista i nauczyciel, Marcin Radocki fałszo-
wał później listy przypowiednie dla Kostki Napierskiego, część historyków wysnu-
wa hipotezę, że i w tym sporze Radocki był doradcą chłopów i podrobił dla nich
jakieś dokumenty.

W 1650 r. zmarł kasztelan Stanisław Koniecpolski. Wdowa po nim – Zofia
z Opalińskich – toczyła spór z mieszkańcami wsi górnych o wymiar pańszczyzny. Za
podburzanie chłopów aresztowano wójta Pcimia Mikołaja Korzeniowskiego, Woj-
ciecha Zarębnego (vel Zarabnego) wójta Stróży oraz przysięgłego z tej miejscowości
Aleksandra Roga. Spędzili oni kilka tygodni w lochu, przeciw czemu przed sądem
grodzkim krakowskim protestował Wojciech Nitkowski (vel Nukowski), woźny są-
dowy z Pcimia.

W 1651 r. urząd kasztelana krakowskiego objął Stanisław Warszycki. Prowadził
on surową politykę wobec swoich poddanych, podnosząc wymiar pańszczyzny do
12 dni w roku, przez co wywołał kolejne niepokoje. Z drugiej strony, za jego rządów
w dobrach kasztelanii miał miejsce intensywny, jak na owe czasy, rozwój gospodarki.

Fot. 106. Chrzcielnica kamienna z 1638 r.
w kościele w Pcimiu [arch.]

rzeniowski i właściciele okolicznych ról: Grzegorz Dupak, Joachim Słowiak, Gabriel
Kumoś, Wojciech Gracz, Szymon Leksander, Jakub Gromek i Wojciech Bogacz. Spra-
wę osądzono na korzyść proboszcza, nakładjąc na Kozaka za ów gwałt i znieważenie
księdza karę 10 grzywien.

W tym samym roku proboszcz prosił o zapisanie w księgi sądowe długów,
jakie mieli u niego kmiecie. Jakub Pabisek był winny księdzu złotych 41, do tego
dochodziło 100 zł, które pożyczył jego zmarły syn Szymon Pabisek. Sąd nakazał
rodzinie i spadkobiercom zmarłego (Jakubowi Pabiskowi i Kuboniównej) oddać po
jednej krowie, a także oddać plebanowi 80 złotych za trzy pozostałe po niebosz-
czyku woły, które sprzedał Kuboń. Ostatnie dwie krowy sąd skonfiskował, mając na
celu ich sprzedaż i dołożenie do pełnych 100 złotych. Nadwyżka z tej transakcji
zasiliła kasę sądową.

Sporą sumę zalegał plebanowi wójt Korzeniowski, wówczas już  stary i scho-
rowany. W celu spisania protokołu udali się do niego przysiężni gromadzcy: Walen-
ty Dziadek i Maciej Kozak.  Długów wójtowi uzbierało się sporo: 40 złotych pienię-
dzy kościelnych pobrał od Macieja Kolby (zmarłego przed siedmiu laty), 15 zło-
tych za pogłówne, które zapłacił za niego ksiądz, 22 złote za zaległe meszne z 1663
r., na które Korzeniowski wystawił weksel oraz 15 złotych za zaległości mesznego
w latach 1664 – 1666. Razem dawało to 92 złote, a następne 90 był winien
gromadzie. Solidarni kmiecie pcimscy jednak ustąpili dłużnikowi złotych czterdzie-
stu, a złotych pięćdziesiąt oddali na potrzebę kościoła, którego się zaraz podjął przed
sądem płacić Jan syn Korzeniowskiego. Pozostały dług sąd kazał jak najszybciej za-
płacić pod groźbą konfiskaty majątku. Podobnież 100 złotych był plebanowi dłuż-
ny Marcin Krawiec. Sąd nakazał mu sprzedać ziemię, a gdyby nie chciał tego uczy-
nić, nakazał urzędowi wójtowskiemu oszacowanie wartości ziemi i sprzedaż jej,
a następnie spłacenie długu księdzu Jeleniowiczowi.

Problemy finansowe kmieci spowodowane były ich zubożeniem, podczas
gdy rozkwitał folwark i rosły dochody plebana. Jak widać, mieli je nawet poważni
gazdowie: Krawiec – przedstawiciel jednego z najstarszych rodów Pcimia, Pabisek –
właściciel największej roli i Korzeniowski – długoletni wójt, któremu zresztą groma-
da potrafiła się odwdzięczyć, darowując swój dług46.

Przeciw kasztelanom i sołtysom

Wyśrubowane żądania feudałów i pogłębiająca się nędza chłopstwa dopro-
wadziły do ostych sprzeciwów i buntu. W rejonie Myślenic pierwszy poważniejszy
bunt chłopów wybuchł w Stróży w 1580 r. Sołtys Stróży Mikołaj Dziektarski zmu-
szał gromadę do opłaty obiednego na rzecz burgrabiego myślenickiego Stanisła-
wa Jordana. Urzędnik ten przyjeżdżał z Krakowa do Myślenic w celu sprawowa-
nia sądów burgrabskich oraz do Stróży, w celu sprawowania sądów ławniczych i
apelacyjnych (w stosunku do wyroku sądu sołtysiego).

Gromada zarzucała, że Dziektarski gwałci w ten sposób dawniejsze przywi-
leje i odwołała się do… burgrabiego. Oczywiście, w interesie samego burgrabiego
było, by chłopi płacili obiedne, więc rozstrzygnął sprawę na korzyść Dziektarskie-
go. Twarda postawa sołtysa Stróży spodobała się kasztelanowi Walentemu Dębień-
skiemu, który w 1583 r. ustanowił sołtysem sąsiedniego Pcimia Jakuba Dziektar-
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Były to czasy, gdy sołtysi rugowali zagrodników z ich gospodarstw i zagar-
niali je do folwarku. Spośród wsi górnych kasztelanii najwięcej zagród zagar-
nięto w Stróży – 13. W Lubniu do majątku sołtysa przyłączono 12 zagród,
w Pcimiu – 9, Tenczynie – 8, Krzeczowie – 3 i Krzczonowie – 2.

W 1678 r. Warszycki pozwolił Jakubowi Czarnochowsiemu, burgrabiemu
myślenickiemu i sołtysowi Pcimia oraz swemu zięciowi Michałowi Warszyckie-
mu, sołtysowi Lubnia i Tenczyna, stosować wszelkie zabiegi  w wymuszaniu pańsz-
czyzny. Wprowadzili oni np. przymusową propinację, tj. spożywanie przez chło-
pów produktów browarów sołtysich, oczywiście nie za darmo. Za próbę sprzeci-
wu pobici zostali chłopi z Pcimia – Tomasz Kolba, Leśniak i Błażej Mielczyk (ten

Mapa 22.  Miejscowości należące do myślenickiego klucza kasztelanii krakowskiej.Aby dopiąć swego, Warszycki często
uciekał się do kar więzienia, tortur, konfiskat
dóbr, a niepokornych ścigali jego harnicy.
W archiwum parafialnym w Pcimiu zacho-
wał się dokument z 1653 r., w którym wójt
Pcimia Mikołaj Korzeniowski poświadcza szko-
dy wyrządzone przez ludzi kasztelana miesz-
kańcom sąsiednich miejscowości. Sołtysem
pcimskim był już w tym czasie szlachcic na-
zwiskiem Parys (wzm. pod koniec 1655 r.).

Przywódcą chłopów wsi górnych kasz-
telanii krakowskiej w walce przeciw Warszyc-
kiemu był Walenty Marszałek z Krzeczowa.
Pomagali mu aktywnie Mikołaj Korzeniowski
z Pcimia oraz Wojciech Adamiec i Franciszek
Słowik ze Stróży. Doradcą chłopów został
szlachcic Jan Korpalski, patron, tj. obrońca są-
dowy. W roku 1655 Marszałek i woźny Woj-

ciech Nitkowski z Pcimia złożyli na Warszyckiego skargę na zamku sądeckim. Mowa
w niej m.in. o ściganiu przez 10 harników Korpalskiego i konfiskatę jego dóbr w r.
1652, oraz o przymuszeniu Korzeniowskiego do złożenia w pcimskim kościele przy-
sięgi, iż nie będzie więcej przeciw kasztelanowi występował.

W roku 1657 zdesperowani chłopi odmówili pańszczyzny i wyrąbali duże
połacie lasów kasztalańskich. Kasztelan poskarżył się królowi. Trafili tu jednak i przed-
stawiciele gromad. Tym razem Jan Kazimierz wziął chłopów pod swoją protekcję
(dekret z 9 sierpnia 1657 r.), Warszyckiemu zaś zarzucił bezprawne nakładanie
dodatkowych prac i więzienie poddanych (wyrok z 15 sierpnia 1657 r.). Chłopów
z kolei wezwał do wypełniania powinności, a ich przedstawicieli do stawienia się
przed sądem referendarskim. Sprawę zamknęła dopiero komisja królewska, która
uchyliła wiele ciężarów nałożonych przez kasztelana oraz zniosła wymiar 12 dni
pańszczyzny. Potwierdził to wyrok sądu referendarskiego z roku 1658. W roku na-
stępnym pracy odmówili poddani z Krzeczowa i nie podjęli jej nawet mimo napo-
mnienia królewskiego.

Spór z kasztelanem wybuchł na nowo w 1664 r. W rok później Warszycki, nie
mogąc ująć ukrywającego się Marszałka, aresztuje jego żonę. Jeszcze ostrzejsze zatar-
gi miały miejsce w 1667 r. Aresztowano wtedy Marszałka oraz Piotra Ornatka z Pcimia,
jako podżegaczy chłopstwa i pobito ich do nieprzytomności w Myślenicach. Chłopi
sześciu wsi górnych, aby nie dopuścić do dalszego ich torturowania, zapłacili nieba-
gatelną kwotę 1.000 złotych. Obaj agitatorzy zostali niebawem uwolnieni za porę-
czeniem kmieci Szyszki, Czarnoty i Mastelli. Wkrótce doszło do dalszych zamieszek –
w karczmie w Krzeczowie pobito sługę dworskiego Jana Radziechowskiego. Zaraz
potem krzeczowianie naszli na dwór – tym razem nie oszczędzili sołtysa Jędrzeja
Skrzetuskiego.

W tym samym 1667 r. skarżył się na chłopów gromady strózkiej sołtys Jan
Ostrogórski, iż ci nie pozwalają jego komornikom pracować na pańskim. O sporach
tego sołtysa ze stróżanami słyszymy jeszcze w 1675 i 1680 r.

Ryc. 8. Stanisław Warszycki, kasztelan
krakowski wg portretu anonimowego
artysty z epoki
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Nie był to jednak koniec niepokojów – w 1699 r. Marszałek wraz z pcimiana-
mi: Wojciechem Godawą i Marcinem Dziadkowcem ponownie skarżyli się na staro-
stę. Konflikt z czasem wygasł. Z tego też roku pochodzi ostatnia wzmianka o Walen-
tym Marszałku z Krzeczowa, który przez pół wieku walczył o prawa mieszkańców wsi
górnych kasztelanii51.

Powstanie Kostki-Napierskiego
Marcin Radocki jest jedną z najsłynniejszych postaci w historii Pcimia, mimo

to wiemy o nim stosunkowo niewiele. Pochodził z miejscowości Grabiszyce, do Pci-
mia przybył ok. 1615 r. i objął funkcję organisty i kierownika szkoły parafialnej
(rector scholae pcimiensis, ludimagister albo scholior pcimiensis). Na początku Radoc-
ki obrał karierę duchownego, przyjął niższe święcenia kapłańskie, ale z drogi tej
zrezygnował. Według tradycji sympatyzował też z arianami (braćmi polskimi).

W 1617 r. (19 I) Radocki i jego żona Małgorzata chrzczą w kościele w Pcimiu
swą córkę Dorotę, w 1625 r. (7 VII) syna Bazylego, w. 1626 r. (1 VII) syna Izajasza,
w 1632 r. (23 III) syna Józefa, w 1636 r. (25 III) syna Joachima i wreszcie w 1637
r. (31 VI) – córkę Konstancję52. Był on osobą powszechnie szanowaną, o czym
świadczy fakt, że w ciągu 34 lat sprawowania funkcji kierownika szkoły ponad 40
razy był proszony na ojca chrzestnego, również jego żona Małgorzata kilkanaście
razy była chrzestną chłopskich dzieci. Sam rector mieszkał w lichym domku z ogro-
dem, a jego uposażenie, pobierane od parafian, było bardzo skromne. Co ciekawe,
proboszcz i pcimianie mieli o kierowniku szkoły jak najlepsze zdanie, zaś okoliczna
szlachta uważała go za wierutnego łotra i ordynaryjnego przeciwko każdemu kasztela-
nowi krakowskiemu, panu swemu buntownika53.

Przypuszcza się, że Radocki odegrał pew-
ną rolę w buncie chłopów przeciw sołtysowi
Cellariemu w 1649 r. Posiadał on bowiem
umiejętność pisania różnymi charakterami pi-
sma, a chłopi w sporze ze szlachcicem powoły-
wali się na dawny glejt królewski, który miał
być podrobiony. W każdym razie hipoteza, że
ogólnie szanowany Radocki był w tym buncie
doradcą chłopów, jest możliwa do przyjęcia.

Niedługo po niekorzystnym dla chło-
pów wyroku Jana Kazimierza, w kwietniu
1651 r., w Pcimiu pojawia się Aleksander Leon
(vel Lew) ze Sternbergu Kostka, zwany Napier-
skim, rzekomo nieślubny syn króla Władysła-
wa IV.  Jest to postać bardzo kontrowersyjna.
Z przechwyconych listów dowiedziano się, że
wzniecony przez niego bunt – a raczej próba
zorganizowania większej rebelii – miał wes-
przeć szalejące na Ukrainie powstania
Chmielnickiego. Wcześniej walczył Radocki
w wojnie trzydziestoletniej (1618 – 1648) i był
agentem szwedzkim w Rzeczypospolitej.

Fot. 107. Barokowy ołtarz
Ukrzyżowania Pańskiego z połowy
XVII w. w kościele w Pcimiu

ostatni zmarł w wyniku odniesionych obrażeń). Wobec kontrakcji gromad Czar-
nochowski zabiera chłopom przywileje, zaś sołtys Jędrzej Skrzetuski ponownie
aresztował Marszałka. Ten jednak został przez swych braci odbity w drodze do
myślenickiego więzienia.

Chłopi uciekli się do sądów referendarskich. Próbował sprawę załagodzić król
Jan III Sobieski, wydając jeszcze w 1676 r. dekret dotyczący wspólnego używania
nawsiów i zakazu ich zabudowywania. Kiedy Marszałek wraz z Wojciechem Młynar-
czykiem z Lubnia i Stanisławem Kozłowskim z Pcimia jechali na skargę do króla,
zostali po drodze przez ludzi kasztelana pojmani i zakuci w kajdany na 10 dni. Wy-
puszczono ich dopiero za okupem, wpłaconym przez mieszkańców wsi górnych.

Przy kilku następnych próbach kierowania spraw do sądu, delegaci gromad
byli szykanowani i zastraszani. Tym razem sąd referendarski uchylił ich skargi, wo-
bec czego nie zastosowały się one do jego wyroku. Komisja królewska w 1678 r.
pomierzyła wszystkie grunty chłopskie i obliczyła zaległe czynsze – po stawce 1,15 zł
od pręta, wyniosło to razem 7.316 zł. Chłopów bezskutecznie bronił przed sądem
patron Melchior Karabiński.

Jako rekompensatę za zaległości w czynszach, 13 sierpnia 1678 r. kasztelan
wysłał do wsi górnych oddział dragonów i 30 harników pod komendą Norowskie-
go. W niedzielę 28 sierpnia zarekwirowali oni we wsiach górnych 470 szt. bydła.
Mieszkańców Pcimia i Stróży Norowski starał się nakłonić do zapłaty, ale zadeklaro-
wali oni, że wolą oddać bydło. Był to gest solidarności z lubnianami i tenczyniana-
mi, których inwentarz już zabrano. Tak więc w Stróży zarekwirowano 70 szt. bydła:
16 wołów, 10 młodych, 31 krów i 13 jałówek, a w Pcimiu – 92 sztuki (27 wołów,
20 młodych, 37 krów i 8 jałówek).

Kmiecie pcimscy uzbroili się i pod przywództwem Piotra Ornatka, ukryli
w lesie, skąd odgrażali się Norowskiemu i jego harnikom. Opór trwał trzy dni, po
czym próbowano załatwić sprawę drogą pokojową. Protest u burgrabiego złożyli:
Grzegorz Bączek ze Stróży, Piotr Gracz z Pcimia, Józef Kutryba z Lubnia, Sebastian
Paś z Tenczyna i Mateusz Marszałek z Krzeczowa, oskarżając kasztelana o bez-
prawne zajęcie mienia. Wyrok w tej sprawie zapadł w 1678 r. i był dla chłopów
niekorzystny – sąd nakazał im bowiem wieczne milczenie na ten temat50.

Niepokoje przycichły w 1681 r. wraz ze śmiercią złego kasztelana. Słyszy-
my jeszcze o pomniejszym buncie w roku 1698, na którego czele stanął ponow-
nie sędziwy już Walenty Marszałek. Wobec kolejnej próby podniesienia wymiaru
pańszczyzny, udał się on wraz z Janem Druzgałą z Pcimia i Janem Mirchą (Mir-
kiem) ze Stróży do Warszawy, aby uzyskać u Augusta II potwierdzenie wyroku
sądu sprzed 40 lat. Król okazał się przychylny dla poddanych, gwarantując nie-
naruszalność ich własności. Potwierdził również ich dawne prawa i przywileje
oraz wymiar pańszczyzny odrabianej w folwarku łagiewnickim – 12 dni rocznie
(dekret z 23 czerwca 1698 r.). Staroście Janowi Markuszewskiemu, stojącemu na
czele tzw. starostwa niegrodowego krzeczowskiego (tj. sześciu wsi górnych) oraz
podstarościemu Kazimierzowi Kapuścińskiemu zakazał władca pod karą nękania
chłopów w jakikolwiek sposób. Glejt królewski datowany 18 sierpnia 1698 r.
przywieźli ze stolicy, ku wielkiej radości mieszkańców wsi górnych, Walenty Mar-
szałek i Grzegorz Mircha ze Stróży.
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pisał, że przeciąganie na jego stronę chłopów z okolic Pcimia idzie bardzo opornie.
W związku z tym Napierski wystosował nowy uniwersał do ludu.

Będący w wielkiej rozterce Gembicki rzucił przeciw buntownikom 280 pie-
choty. Posiłki ściągnął z całego województwa: 60 harników, 150 dragonów i 2 działa
przysłano z państwa muszyńskiego (dobra biskupie), wystawiając ponadto 200 pie-
churów, dziekan żywiecki ks. Stanisław Kaszkowski przysłał 70 harników, zaś komen-
dant z zamku w Lubowli przysłał 2 działa. Łącznie dawało to 760 ludzi i 4 działa.

Dnia 23 czerwca rozpoczęło się oblężenie zamku, w którym było 23 chło-
pów z Napierskim. Oczekiwana pomoc nie przychodziła. Następnego dnia chłopi
wydali pułkownikowi Wilhelmowi Jarockiemu, który dowodził całą operacją, Kost-
kę Napierskiego i Łętowskiego w zamian za darowanie przewinień.

Podczas śledztwa, przypuszczalnie dzięki przechwyconym listom, wyszedł
na jaw udział Marcina Radockiego w spisku. Ukrywającego się rektora pcimskiej
szkoły odnaleziono i aresztowano. Proces odbył się szybko: 7 lipca 1651 r. śledczy
Tokarski odczytał akt oskarżenia, dwa dniu później podpisano dekret o wydaniu
bakałarza na męki, a 11 lipca skazano go na karę śmierci przez ścięcie i wystawie-
nie głowy na palu. Tydzień później zapadł wyrok na Napierskiego (śmierć przez
wbicie na pal) i Łętowskiego (śmierć przez ćwiartowanie członków). Wyroki wyko-
nano 28 lipca 1651 r. na Krzemionkach. Ciało Marcina Radockiego pochowano na
cmentarzu przy kościele św. Katarzyny w Krakowie54.

Z akt procesowych wynika, że chłopi pcimscy powierzyli Radockiemu jakieś
prawa, być może dokumenty, które po rozprawie przepadły, gdyż potem zeznawa-
li: żałowaliśmy utraty naszej, żeśmy Martinusowi naszemu scholarzowi Pcimiowskiemu
powierzyli praw naszych, w których jako starsi powiadali, zdradził nas.

Pracowity Andrzej Swachcik (Swachta) ze Stróży, szeregowy uczestnik rebelii
zeznał później:  O tym nigdy nie słychał, aby Martinus miał mnie namawiać do złego
i jeżeli kogo inszego na to namawiał, o tym nie słyszałem. O Kostce nie słyszałem, przed-
tem, nie naszedłem anim zabił nikogo. Nie widziałem, kiedy tracono Kostkę, Marszałka,
Martinusa, ale kiedy powiedziano, że ich zgubiono, rzekłem: „A rwony katu [niech ich
kat bierze], kiedy Polskę i nas chcieli zagubić”55.

Niepokoje w starostwie lanckorońskim

Tymczasem w starostwie lanckorońskim silne rozruchy miały miejsce po po-
topie szwedzkim. Starościna Marianna Zebrzydowska pod koniec 1669 r. nałożyła
na chłopów nowe powinności. Zażądała m.in. częstszej, nawet codziennej pracy
na folwarkach i zakazała wolnej sprzedaży bydła, które sama skupowała po zaniżo-
nych cenach. Kmiecie mieli odrabiać 3 do 4 dni, zagrodnicy – 2 do 3 dni tygodnio-
wo. Nic dziwnego, że przeciw takim roszczeniom zbuntowali się mieszkańcy całego
starostwa, w tym również Trzebuni.

Poddani sprawę skierowali do sądu referendarskiego. Ich przywódcami byli:
Maciej Augustyniak zw. Worownikiem z Jachówki, Klimunt Czarny ze Skawicy oraz
Marcin Kufel i Wojciech Lipka z Sidziny. Szczególnie podburzał chłopów szlachcic
Stanisław Wierzbięta – osobisty wróg rodziny Zebrzydowskich.

Napierski najpierw przybył do Tyńca, gdzie poznał organistę biskupa kra-
kowskiego. Ten z kolei polecił mu swego teścia, właśnie Marcina Radockiego. Przy-
bywszy do Pcimia, Napierski podał się za pułkownika, powołując się na dane mu
przez króla rok wcześniej listy przypowiednie, zezwalające mu zaciągać szlachtę
pod komendę księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Radocki, naśladując charakter
pisma sfałszował dokument, zezwalający robić zaciągi pod komendę Napierskiego,
jako pułkownika i uwierzytelnił je pieczęcią zdjętą z listów z roku 1650. Z Pcimia
pojechał Napierski agitować chłopów na Podhale, zaś Radocki miał to czynić
w Pcimiu i okolicy. Wkrótce do Napierskiego przyłączył się z gromadą chłopstwa
Stanisław Łętowski zwany Marszałkiem z Czarnego Dunajca, znany przywódca bun-
tów przeciw staroście nowotarskiemu Piotrowi Komorowskiemu (lata 1627 – 1628).
Wiernymi kompanami przywódcy rebelii stali się również dwaj miejscowi zbójnicy
uratowani przezeń od śmierci – Sawka i Czepiec.

Napierski wzywał chłopów do walki w imię Chrystusa przeciwko Żydom
i szlachcie, która – według rozpowszechnianych pogłosek – miała podnieść bunt
przeciwko królowi. Obiecywał on chłopom wolność od poddaństwa oraz rozparce-
lowanie lasów i gruntów dworskich. Radocki tymczasem pisał listy do okolicznych
sołtysów, jednak lud nie chciał wierzyć tym zapewnieniom, czego wyraz dał Ra-
docki w liście do Napierskiego datowanym 20 czerwca 1651 r.:

Mnie wielce MCW Panu JM Panu Leonowi Wiernemu JKMCi pilnie oddać należy.
Mnie wielce MCi Panie Leonie etc. Za tą wiadomością, przez to pisanie, które
mnie doszło od WM Pana, jako najporządniej i najprędzej pospólstwo informo-
wać będę, z tymi, którzy są miłośnikami wiernymi prawdy Chrystusowej, także
życzliwymi JKMCi Najjaśniejszemu Panu Janowi Kazimierzowi, z łaski Bożej królo-
wi polskiemu , a nam wielce miłościwemu Panu naszemu. Przetoż racz MCi Panie
znowu jak najprędzej pospólstwo tam w tych krajach pisaniem obesłać, któremu
by nie inną wiarę dali, a zatem ochotniej kupić się będą. Gdyż przedtem wielu ich
mówiło: Gdyby dozwolenie albo głos króla Imci słyszeli, tedyby prawie sami szli
wciąż na dwory szlacheckie, następując niszczyli je, aby już więcej hardość i wy-
niosłość z złością tyrańską na ziemi nie panowała. Z tem uniżenie do WM łaski
WM Pana oddaje się.

We Pcimie, die 20 Iunij 1651. M.R. rector scholae pcimensis.

Tymczasem Napierski z małym oddziałkiem chłopów 12 czerwca zajął na
Podhalu pozbawiony załogi zamek w Czorsztynie (starosta Platemberg ruszył z zało-
gą przeciw Chmielnickiemu). Dzięki agitacji zaczęli napływać do niego chłopi z Pci-
mia, Lubnia i Stróży, Ochotnicy oraz z wiosek podhalańskich: Czarnego Dunajca,
Międzyczerwonego i Szaflar.

Do biskupa krakowskiego Piotra Gembickiego dotarł list plebana lubieńskie-
go, w którym ten donosił, że lud w okolicy gromadzi się i potajemnie wiecuje, ale
dopiero na wieść o zajęciu zamku w Czorsztynie biskup wyprawił przeciw buntow-
nikom swe wojska. Wraz z Maciejem Dębickim był on odpowiedzialny za obronę
Krakowa, gdyż wojska koronne poszły na Ukrainę. Do odbicia zamku biskup przy-
słał zaledwie 25 dragonów, a starosta dobczycki Michał Jordan – 60 kopijników.
Jako, że Napierski zdołał zebrać 500 chłopów, szturm zamku 18 czerwca nie po-
wiódł się. Wkrótce dotarł do przywódcy rebelii wspomniany list, w którym Radocki
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Buntowi przewodził tym razem Jakub Śmietana, karczmarz ze Skawicy. Za
jego namową sabotowano różne prace, a szczególnie wywóz drzewa z lasów. Zor-
ganizował on także wielki strajk chłopski, doprowadzając do zebrania się w paź-
dzierniku 1699 r. w Lanckoronie komisji królewskiej. Do uspokojenia zamieszek
przysłano chorągiew lekkiej jazdy – rajtarów.

Sam Śmietana udał się na skargę do Drezna, gdzie w owym czasie przebywał
król August II. Ten początkowo (25 grudnia) napomniał starostę, ale już po sześciu
dniach przyznał rację jego poczynaniom. W 1700 r. również sąd referendarski przy-
chylił się do roszczeń starosty i szlachty. Był to zarówno koniec buntu jak i jego przy-
wódcy – starosta bowiem pojmał Śmietanę i ściął go na zamku lanckorońskim57.

Komisja przymiarkowa
Nie mogąc utrzymać się z – podlegającej z biegiem lat coraz większemu roz-

drobnieniu – ziemi, chłopi powiększali swe gospodarstwa przez karczowanie lasów
i przyłączanie gruntów niczyich, tzw. przymiarków. W 1660 r. przyjechała na miejsce
komisja królewska, która pomierzyła te przymiarki i nakazała płacić z nich czynsz.
Komisja zwolniła z części podatku kilku chłopów, przeważnie nowo osiadłych: Toma-
sza Metellę (Mentla) i Stanisława Żądło zw. Łakotą ze Stróży, Wawrzyńca Kolbiarza,
Piotra Ornacika oraz zarębników Urbana Góreckiego i Sebastiana Muniaka z Pcimia.

Zwolniono także z robocizny zarębników z Działów, Łukasza Ulmana oraz
Jana i Piotra Dupaków z danin, które nałożył na nich sołtys. Nakazano im bowiem
płacić po 12 zł rocznie w zamian za nie odrabianie 3 dni pańszczyzny na folwarku.
Zarębnicy ci powołali się na dawny przywilej, wedle którego mieli pracować
w lesie lub płacić tylko 3 zł rocznie.

W dokumencie pojawia się również wzmianka o właścicielu największej z pcim-
skich ról, Jakubie Pabisku, tym samym, który w 1638 r. wystawił on kapliczkę – Bożą
mękę – której fragment zachował się do dziś (fot. 103). Musiał Pabisek faktycznie być
znaczniejszym kmieciem, wiemy o tym nie tylko dlatego, że wystawił sporą kapliczkę
(a to kosztowało, zwłaszcza ołów do łączenia bloków piaskowca), ale też posiadał duży
dom. W jego chałupie bowiem sprawowano wówczas sądy burgrabskie. Komisja usta-
liła, że z trzech sądów rocznie, jeden będzie odbywał się u Pabiska, zaś na pozostałe
dwa gromada powinna zatroszczyć się o kwaterę i izbę sądową dla burgrabiego58.

Komisarze królewscy dokonali również wizji szkód poczynionych w tym roku
przez powódź i zwolnili z części czynszu tych chłopów, którym Raba zniszczyła
plony. Chodzi tu przede wszystkim o kmieci z Górzan: Piotra Kozaka (rola Kozako-
wa, wówczas zw. Bielawską), Lexandra (rola Leksandrowa), Nycha (rola Gancarzo-
wa, wówczas Nychowa), Tomasza Kolbiarza (rola Kolbiarzowa), Krawca (rola Kraw-
cowa), Pabiska (rola Pabiskowa), Floriana Kozaka i Augustyna Kozaka (rola Kozako-
wa górna), a także właścicieli gruntów z granicy Pcimia i Stróży: Józefa Żądło (dzi-
siejsza rola Rejestowa na Łuczanach), Justa (z Justówki, obecnie Siódmowo w Stró-
ży) i Wojciecha Żądło (również ze Stróży).

Rozsądzono również sprawę o młyn. Młynarz Marcin Dupak wybudował na roli
Godawowej (nad Kączanką) młyn, na gruncie należącym do Stefana Godawy i Seba-
stiana Niedzieli, mając ich zgodę i pomoc. Potem jednak wspólnicy pokłócili się, kto
powinien czerpać większe dochody z młyna – ten, na którego gruncie stał, czy główny

Na początku 1670 r. chłopi odmówili pracy na folwarkach, a 28 lutego
zorganizowali demonstrację 500 chłopów na rynku w Lanckoronie. W następnych
miesiącach opanowali oni spichlerze, rozpuścili bydło, zatrzymali pracę dworskich
gorzelni i browarów, zabrali deski i gonty z tartaków. Rozruchy trwały do maja.
W celu ich pacyfikacji do Nowego Targu sprowadzono oddział wojska. Jednocze-
śnie starościna lanckorońska starała się pozbyć Wierzbięty, co się jednak nie udało,
gdyż stale towarzyszył mu poczet uzbrojonych w cepy i kosy chłopów.

Sprawę załagodził sąd referendarski wyrokiem z 2 grudnia 1670 r., nakazu-
jąc Zebrzydowskiej stosować podwyższony wymiar pańszczyzny jedynie w odnie-
sieniu do szczególnie opornych chłopów. Pozostałym obniżono pańszczyznę: pół-
torej dnia tygodniowo dla kmieci, dzień dla zagrodników i chałupników, pół dnia
z możliwością zamiany na opłatę dla komorników. Mieszkańcom starostwa kazano
natomiast wyrównać szkody powstałe w wyniku rozruchów: 10.000 zł za zrabowa-
ne mienie, 3.982 zł za zaległe czynsze, 4.000 zł za szkody w wyniku złamania
obowiązku propinacji. Nakazano także zapłacić za postój wojska56.

Po uciszeniu tego sporu w starostwie nastało blisko 30 lat względnego spo-
koju. Kolejny bunt miał miejsce w 1699 r., w czasie gdy starostą lanckorońskim był
hetman polny litewski Józef Słuszka. Zażądał on od poddanych dodatkowych opłat,
a gdy nie mógł ich wyegzekwować, grabił mienie gospodarzy.

Mapa 23. Starostwo lanckorońskie w XVIII stuleciu
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wać protestujących. Ściągnął dwie chorągwie jazdy oraz piechotę i do Stróży armat-
nio, z bębnami, strzelbą nabitą, jak do potrzeby nagoniwszy się wpadł. Wojsko podzielił
na dwa oddziały i ustawił w szyku bojowym. Cała oprawa (ściągnięcie dział, bicie
w bębny) miała na cel zastraszenie chłopów. Ci jednak nie rozeszli się, doszło więc
do pacyfikacji. Zginęło wówczas dwóch mieszkańców Pcimia: ugodzony dwiema
kulami Maciej Kolba oraz Stanisław Mastella. Na takie postępowanie gromady
próbowały skarżyć się u króla, u którego wyjednały jedynie napomnienie. Niejaki
Horodowski z Lubnia, który dostarczył Rzeszowskiemu owo napomnienie został
przezeń pobity pięścią i płazem szabli62.

Raz jeszcze w tym stuleciu dolina Raby została splądrowana przez nasze
własne wojska. Ciągnął tędy w 1683 r. pod Wiedeń hetman litewski Lew Sapieha
z całą armią, aby wesprzeć Jana III Sobieskiego. Jego mało karne oddziały porusza-
ły się jednak tak ślamazarnie, że spóźniły się na wiedeńską bitwę, za to po drodze
dokonywały licznych gwałtów i rabunków. Wojska Sapiehy zabawiły w tej okolicy
tak długo, że wieść o zwycięstwie nad Turkami zastała je dopiero na Orawie63.

Pcimscy arianie

O arianach wspomina już akt erekcyjny kościoła pcimskiego z 1338 r. Chodzi
tu prawdopodobnie o jakąś grupę mieszkańców przedlokacyjnego Pcimia, należą-
cych do jednej z licznych sekt, jakie działały w średniowieczu64.

Sama idea arianizmu jest bardzo stara, sięga III wieku. Późniejsi polscy aria-
nie z wczesnochrześcijańską koncepcją Ariusza nie mieli wiele wspólnego. Ruch
braci polskich, zwanych arianami z racji odrzucenia dogmatu Trójcy Świętej, ewo-
luował w latach 60. XVI w. wśród grupy polskich wyznawców kalwinizmu. Rady-
kalny odłam braci polskich, do którego należeli ludzie z niższych klas społecznych,
postulował zakaz udziału w wojnach (parodiując szlachtę noszono przy boku drew-
niane miecze), piastowania urzędów, zrzeczenie się majątków przez szlachtę, potę-
piał karę śmierci oraz poddaństwo chłopów. Odłam umiarkowany skupiał zamoż-
niejszych mieszczan, szlachtę, a nawet imagnatów.

Głównymi ośrodkami tego ruchu był Raków (gdzie w 1602 r. założono ariań-
ską akademię) oraz Pińczów. W pobliżu Myślenic bracia polscy mieli w końcu XVI
w. silny ośrodek w majątku Andrzeja Morsztyna w Pawlikowicach i Raciborsku pod
Wieliczką. Przebywał tu nawet słynny teoretyk polskiego odłamu arianizmu, Włoch
z pochodzenia, Faust Socyn (Fausto Sozzini, 1539 - 1604), żonaty z Morsztynówną.
Popierali arianizm również posiadacze licznych włości w okolicy, w tym Jordano-
wie. Ruch ten wywarł pozytywny wpływ na rozwój kultury. Położyła mu kres uchwała
sejmu z 1658 r., nakazująca braciom polskim w ciągu 3 lat przejść na katolicyzm
lub udać się na wygnanie.

Według tradycji pcimianie w XVI i XVII w. mieli sympatyzować z ariani-
zmem. Przypisuje się tę tendencję zwłaszcza Marcinowi Radockiemu. Większość
historyków uważa, że właśnie po przejściu na arianizm przestał być organistą (funkcję
tę przestał pełnić ok. 1641 r.), inni sugerują, że był anabaptystą. Jest to bardzo
możliwe, jeżeli popatrzymy na jego udział w antyszlacheckim powstaniu Kostki-
Napierskiego, którego idee były bliskie założeniom ruchu braci polskich oraz na

inwestor. Komisja orzekła, że jako na ich gruncie stoi, większe prawo do młyna mają
Godawa i Niedziela, ale winni zwrócić Dupakowi koszty budowy – 100 grzywien, które
zaraz przy sądzie naszym temuż Dupakowi oddali i odliczyli59.

Niespokojne lata

W roku 1655 rozpoczęła się wojna Rzeczypospolitej ze Szwecją. Armia Karo-
la Gustawa szybko poczyniła w Polsce olbrzymie postępy. Podczas oblężenia Kra-
kowa król szwedzki wysłał dla zajęcia zamku lanckorońskiego oddział pod dowódz-
twem generała Roberta Douglasa. Wkrótce jednak (1 października 1655) był zmu-
szony do stawienia czoła idącym od wschodu z odsieczą wojskom hetmana Stani-
sława Lanckorońskiego. Wezwał tedy Douglasa, aby pośpieszył z Lanckorony na
Wiśnicz, gdzie miał połączyć się z głównymi siłami.

Marsz Douglasa utrudniły liczne zasieki utworzone naprędce przez chłopów
okolicznych wsi. Przednią straż Szwedów zaatakowały pod Rudnikiem ponoć kilku-
tysięczne siły chłopstwa zbrojnego w kosy, cepy i siekiery. Opór ten zorganizował
nie kto inny, tylko pułkownik Paweł Cellari, dzierżawca sołectwa w Pcimiu. Z pew-
nością więc jakaś liczba chłopów z tej wsi wzięła udział w starciu.

Zaatakowany regiment szwedzki liczył ok. 300 żołnierzy. Poniósł on znaczne
straty, a od zguby uratowało go nadejście głównych sił Douglasa. Chłopi ponieśli
klęskę, wielu z nich zginęło, reszta zbiegła w lasy. Z zemsty Szwedzi spalili Myślenice,
Dobczyce i okoliczne wsie. Podczas pacyfikacji zabito dalszych 400 chłopów. Przera-
żona ludność Myślenic schroniła się do Stróży60. W trakcie potopu doliną Raby prze-
chodziły niewielkie oddziały Szwedzkie, a następnie węgierskie wojska Jerzego Rako-

czego (1657 r.). Na temat tych działań nie po-
siadamy jednak bliższych informacji.

Pod koniec wojny, w 1660 r. w okolicz-
nych wioskach stały wojska królewskie. Postoju
wojsk zarówno obcych, jak i własnych (tzw.
stacji żołnierskich) chłopi obawiali się najbar-
dziej. Gwałty, rabunki, pobicia były na porząd-
ku dziennym. Straty materialne kilkakrotnie
przekraczały wartość podatków, co prowadzi-
ło gospodarzy do ruiny. W Górnej Wsi straty
spowodowane stacjami oszacowano na 850
zł, podczas gdy roczny podatek odprowadza-
ny z tej wioski wynosił złotych 68 i 22 gr. Nie
był to pierwszy odnotowany postój wojsk we
wsiach klucza myślenickiego – w 1588 r. stały
tu wojska starosty oświęcimskiego Piotra Mysz-
kowskiego. Tym razem, po pewnym czasie chło-
pi postanowili zaprotestować przeciw takiemu
postępowaniu61.

W Stróży zebrała się gromada mieszkań-
ców sześciu wsi górnych. Dowódca wojska rot-
mistrz Jędrzej Rzeszowski postanowił spacyfiko-

Fot. 108.  Kościół pw św. Marii
Magdaleny w Trzebuni, zudowany
w II połowie XVIII w., jako trzeci z
kolei kosciół w tej miejscowości  [PS]
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dycyjnie zbójowanie było w kulturze góralskiej postrzegane jako etap przygotowa-
nia młodego mężczyzny dla dorosłego życia. Narodził się wtedy mit zbójnika –
bohatera ludowego, rozsławiony w literaturze końca XIX wieku. Do niedawna o zbój-
nikach w okolicach Pcimia można było powiedzieć niewiele, jednakże najnowsze
badania historyków sugerują, że części sławy Baczyńskiemu użyczył inny, dotąd
zupełnie nieznany, współczesny słynnemu Jerzemu Janosikowi, zbójnicki hetman
Antoni Złotkowski z Pcimia.

Urodził się prawdopodobnie w Tymbarku w 1688 r. Był z pochodzenia szlach-
cicem, wkrótce jego ojciec Wojciech został podstarościm w tzw. kluczu jazowskim,
należącym do Lubomirskich. Antoni przeniósł się więc do Jazowska, gdzie uczęsz-
czał do szkół. Później (od ok. 1708 r.) służył w wojsku starosty spiskiego Teodora
Lubomirskiego, który od roku 1703  prowadził prywatną wojnę z wojskami polsko-
saskimi Augusta II, a później również rosyjskimi. W 1705 r. Lubomirski stanął po
stronie popieranego przez Szwedów antykróla Stanisława Leszczyńskiego, wysta-
wiając pięciotysięczną armię złożoną z rajtarii i piechoty. W marcu 1710 r. przyszły
harnaś dostał się do niewoli rosyjskiej, skąd po rozbrojeniu został zwolniony. Po
powrocie do Jazowska Antoni służył u dzierżawcy klucza, miecznika zakroczym-
skiego Hieronima Sędzimira, który po sześciu miesiącach powierzył mu folwark
w Gruszowie. W czasie jednej z podróży, jesienią 1714 r., w karczmie w Mszanie
Dolnej, spotkał zbójników pod hetmanem Stanisławem Ratajczykiem.

Namówili go oni do obrabowania karczmy w Węglówce, skąd wraz z kompanem
przyniósł trzy garnce wódki. Po tym uczynku Złotkowski przyłączył się do kompanii
i niedługo potem wziął udział w nieudanym najściu na dwór w Kasinie Wielkiej. Przed
zimą obrabowano jeszcze gospodarza mieszkającego w jednej z wiosek na Orawie – łup
stanowiło 150 zł i płótno. Po podziale zdobyczy, zbójnicy rozeszli się na do domów.

Złotkowski zamieszkał u Jędrzeja Mazgaja w Kasinie Wielkiej. Stąd ruszono
z kolejną wyprawą w sile 13 osób, do niezidentyfikowanej wsi koło Myślenic. Tym
razem łup był skromny – 2 talary i płótno. Co ciekawe – resztę pozostającą po podziale
zbójnicy ofiarowali na dwie msze święte. Wiosną 1715 r. chłop z Łostówki nawiódł
kompanię na wdowę mieszkającą w tej wsi. Na akcję poszło tym razem 10 zbójników,
w tym Złotkowski. Wdowa okazała się dość zamożna, zabrano jej 300 zł.

Po tym wydarzeniu Antoni zamieszkał w Węglówce u swych kompanów,
braci Kazimierza i Piotra Drabików. Tu przechorował całe lato. Kolejny wypad, to
najście bednarza, na którego naprowadził ich niejaki Drab. Tym razem zdobyty łup
wyniósł zaledwie 10 groszy, więc ów Drab w podziękowaniu dostał tęgie lanie,
a pieniądze oddano żebrakom (dziadom kościelnym).

Kolejny napad miał miejsce w Stróży. Na akcję namówił bandę chłop imie-
niem Staszek. Nocą zbójnicy wtargnęli do chałupy, związali napadniętego gospo-
darza i straszyli, że go powieszą. Zabrano tylko 2 talary, płótno i dwa żupaniki
góralskie. Gospodarz przysięgał, że nic więcej nie ma. Tymczasem kmiecie ze Stróży
dowiedzieli się o rabusiach i postanowili odbić łup. Wracający zbójnicy obeszli ich
grupę bokiem, popod las, strzelając na postrach w powietrze.

Jesienią 1715 r., pod wodzą nowego hetmana Kazimierza Drabika, zbójnicy
dokonali dalszych napadów. Poprzedni harnaś, Ratajczyk, odłączył się od grupy,

prawdopodobną wcześniejszą (1649 r.) pomoc Radockiego w buncie poddanych
przeciw sołtysowi Cellariemu.

Tego, że mieszkańcy Pcimia i okolicy tolerowali innowierców, nie możemy być
jednak pewni, mając na względzie podanie o pochodzeniu nazwy Luteranka. Określa
ona przełom Raby między Stróżą a Myślenicami, a pochodzi stąd, że w tym miejscu
woda wyrzucała niegdyś ciała topionych przez górali protestantów (lutrów). Poza
tym nie wiemy, czy na tym terenie potępianych przez kościół i szlachtę arian trakto-
wano na równi z innymi protestantami. Zresztą, mianem tym mogli być równie do-
brze określani przedstawiciele innego ruchu społecznego lub sekty.

Zachowały się również w Pcimiu podania, jakoby arianie mieli w końcu XVI
stulecia podpalić wieżę kościoła w Pcimiu, oraz że pomogli zbójnikowi Grzegorzo-
wi Dzielskiemu w obrabowaniu samego kościoła.

Antoni Złotkowski, zbójnik z Pcimia

Według tradycji, w Pcimiu osiedlali się zbójnicy, którzy powrócili na drogę
prawa. Jest to możliwe, gdyż po pewnym okresie zbijania zbójnicy zwykle zaprze-
stawali tego fachu, osiedlali się na stałe i zakładali rodziny. Często również fundo-
wali wotywne kaplice, jako przebłaganie za grzechy młodości. Jednak w Pcimiu nie
mamy jednak żadnych pewnych informacji na temat takich przypadków.

Zachował sie natomiast przekaz, wedle którego w 1629 lub na początku
1630 r. zbójnicy z Podhala pod hetmanem Grzegorzem Dzielskim, sołtysem z Dzia-
łu, ograbili ze złota i drogich kamieni szaty liturgiczne w pcimskim kościele. Miało
się to odbyć, jak już wspomniano, przy pomocy arian. Wśród kompanów Dzielskie-
go był jego syn Krzysztof Dzielski oraz zbójnicy Satanik i Nowaczyk. Oskarżenie o zbój-
nictwo było kluczowe w procesie, jaki wytoczył Dzielskiemu starosta nowotarski
Piotr Komorowski. Chodziło mu o usunięcie Dzielskiego z sołectwa, gdyż sprzeci-
wiał się on staroście i podburzał chłopów. Po procesie, w1630 r. nowym sołtysem
Działu został wierny Komorowskiemu Krzysztof Krauszowski65.

W rejon Trzebuni i Pcimia zachodzili również ze swoimi kompaniami sławni
harnasie: Sebastian Bury z Rajczy (stracony w 1630 r. w Żywcu) i Józef Baczyń-
ski ze Skawicy (stracony w 1736 r. w Krakowie). Sebastian Bury, niedługo przed
swym ujęciem, dokonał kilku napadów na terenie Trzebuni i Juszczyna. Kompania
Baczyńskiego w 1734 r. przebywała przez pewien czas w okolicach Tokarni. Pod-
czas jednego z wypadów w rejonie Sidziny spotkali Jana Lisickiego, dziedzica Łę-
towni z małżonką Brygittą. Najpierw ich obrabowali, a  potem zabrane przedmio-
ty zwrócili właścicielom w zamian za wódkę, którą wypili wspólnie z poszkodowa-
nym (!) w karczmie w Bystrej. Jak zeznawał później Baczyński, wieczór zakończyli
w dworze w Sidzinie: (...) gdzieśmy pili, tańcowali, broń moję Imci Pan Lisicki oglądał,
ja też jego (...) Stąd posłałiśmy po księdza, który do nas przyszedł i podochocilśmy sobie.
Posłał też ksiądz do siebie po półgarnca wina, ktoreśmy wypili66. Wracając do swych
kryjówek zbójnicy obrabowali plebanię i organistówkę w Łętowni oraz dwór tegoż
Lisickiego, który nie zdążył jeszcze wrócić do domu.

W owych czasach niebezpiecznie było udawać się samemu w podróż. Po
lasach ukrywały się wcale liczne bandy dezerterów i pospolitych przestępców, a i tra-
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nak miał schować w pcimskim kościele. Leżajski wybierał się do miasta po farby i kleje,
a z polecenia Antoniego zabrał ze sobą zrabowaną w Łososinie sutannę. Poszedł
również z nimi Wawrzyniec Nabieracz, aby na rynku krakowskim sprzedać płótno.

W Krakowie Złotkowski kupił żupan, czapkę i szablę. Spotkał tu sługę pana
Michała Augustyna von Howela (który był sołtysem na Lubniu i Tenczynie, a nadto
sekretarzem królewskim) Mikołaja Świątkowskiego, którego znał jeszcze ze szkoły.
Ostrzegł on hetmana, aby opuścił miasto. Dalszych zakupów miał dokonać Leżaj-
ski, zaś Złotkowski i Puchalski nocowali u cyrulika w podkrakowskim Piasku. Tym-
czasem Leżajskiego aresztowano w Krakowie – prawdopodobnie zdradziła go sutan-
na, z której posiadania nie umiał się wytłumaczyć. Przyznał się on od tego, że Złot-
kowski schował u niego łupy. Na samego harnasia zorganizowano obławę. Wpadł
wraz z Puchalskim następnego dnia w Świątnikach, aresztowany przez żołnierzy ze
stacjonującej pod Krakowem chorągwi wojska. Było to 14 października 1716 r.

Przesłuchania rozpoczęto dwa dni później. Złotkowskiego bronili patroni:
Szczepan Rączkowski oraz Wojciech Szeligowski, którego dodano po kilku dniach
trwania procesu. Rączkowski starał się dowieść, że szlachcic nie powinien być są-
dzony przez sąd grodzki, ale na niewiele się to zdało. Podczas przesłuchań zbójnik
zeznał, iż Leżajski przechowywał łupy oraz powiedział, że część zrabowanych rze-
czy sprzedał, jak np. żupanik, który nabył niejaki Partyka z Pcimia, co na skrzypkach
grawa. W dalszej części procesu Złotkowski został poddany torturom: trzykrotnemu
rozciąganiu połączonemu z przypalaniem boków. Na podstawie zeznań aresztowa-
no zbójnika z Kasiny, Jędrzeja Dymacza.

Proponowaną przez oskarżyciela publicznego karę ćwiartowania patron
Rączkowski próbował zamienić na długoletnie więzienie w twierdzy jasnogórskiej
lub kamienieckiej. Mając na uwadze długość okresu zbójowania, hetmana skazano
na ścięcie i ćwiartowanie. Tortury przy śledztwie uznano bowiem za wystarczające
i nie skazano go na dalsze. Dymacza skazano na ćwiartowanie żywcem. Wyrok
wykonano na początku listopada 1716 r.

Leżajskiego skazano na karę roku i sześciu tygodni więzienia, mimo dobrej
opinii Pcimian i wstawiennictwa nowego proboszcza, ks. Wawrzyńca Skibskiego.
W międzyczasie schwytano również braci Drabików i Sebastiana Puchałę – zginęli
oni taką samą śmiercią, jak Dymacz. Inny zbójnik – Marcin Opach – został skazany
na ścięcie. Tak zakończyła się dwuletnia działalność zbójnika z Pcimia i jego kompa-
nii. Nie pochodził on co prawda z tych stron, ale tu mieszkał i pracował. Był przez
gromadę znany i tolerowany, by nie rzec – ukrywany, a zginął dokładnie w tym
samym roku co sławny Jerzy Janosik67.

Osadnictwo do końca XVIII wieku

Niespokojny okres w Rzeczypospolitej od końca XVII do przełomu XVIII i XIX
stulecia miał poważny wpływ na przebieg akcji osadniczej. Niedługo przed 1700 r. w
Stróży i Pcimiu niewiele było obszarów dotychczas nie zasiedlonych, jednak Trzebu-
nia wciąż pozostawała miejscowścią stosunkowo słabo zagospodarowaną68.

Osadnicy pochodzili często z tej samej miejscowości – brakowało już dla
nich ziemi na ojczystej roli. Równocześnie napływało sporo ludzi z zewnątrz. Wią-

a następnie został schwytany i stracony w Nowym Targu wiosną 1716 r. W między-
czasie liczebność kompanii wzrosła, na akcje chodziło nawet 21 zbójników.

W napadzie na kramarza Jana Urbankowicza zgarnięto 130 zł i towary o warto-
ści dalszych 600 złotych. Inny napad, na gospodarza we wsi Gnojnik, przyniósł
36 tynfów, ponadto zabrano nieco sprzętów domowych i jedzenia. W akcjach tych
przewodnikiem był Sobek (Sebastian) Puchała z Raciechowic. Po tej akcji Złotkowski
ponownie chorował, tym razem przez miesiąc. Wkrótce stał się nowym przywódcą
grupy – Drabik został bowiem ranny w nieudanym napadzie na gazdę z Ochotnicy.

Nowo obrany harnaś przeniósł się do Pcimia, gdzie zamieszkał u Piszczka na
Małej Suchej. W pobliżu mieszkali jego kompani: Piotr Druzgała i Wawrzyniec Le-
śniak. Wraz ze Złotkowskim mieszkał inny zbójnik – Walenty Parobek. Pcimskie
nazwiska wśród kompanów Złotkowskiego to również Antoni Kniazik (Kniarz) oraz
Kaczmarczyk. Być może z Pcimia był również Jan Waszak (lub Klaszak). Inni człon-
kowie kompanii mieszkali w Kasinie, Kasince, Węglówce, Lubniu i Trzemeśni. Wkrótce
Złotkowski nawiązał kontakt z tutejszym proboszczem, ks. Stanisławem Putowi-
czem, dziekanem dobczyckim, który bezskutecznie próbował go nawrócić na dro-
gę prawa. Co ciekawe, wszyscy w Pcimiu wiedzieli, kim był Złotkowski, a nikt go
nie wydał. W zamian za milczenie kompania nie rabowała na swoim terenie.

Wiosną 1716 r. miały miejsce kolejne napady: w Brzeźnicy zgarnięto 9 tala-
rów i 150 zł, a w Krzeczowie zrabowano sporą ilość odzieży. Nachodzono też chło-
pa z Zegartowic, Warmusza. Kolejna wyprawa to napad na Wawrzyńca Hanusiaka
z Więciórki. Czternastu zbójników naprowadził sąsiad pokrzywdzonego, zapewne z nim
skłócony, Walenty Brucha (vel Prucha). Zbójnicy, wsadziwszy na bronę obracali i stra-
szyli śmiercią Hanusiaka. Torturowany, wydał pieniądze i łupy o wartości 100 zł. Za
naprowadzenie bandy Brucha otrzymał 10 tynfów.

Zbójnicy planowali również napaść na burmistrza Krakowa, Sawickiego,
bawiącego w Pcimiu u miejscowego proboszcza (ks. Putowicz był jego szwagrem).
Złotkowski jednak, czy to przez wzgląd na znajomość z plebanem, czy przez ryzyko
napadu na drodze publicznej, odwiódł kamratów od tego dając im garniec wódki.

Jesienią 1716 r. w sile 22 ludzi urządzono daleki wypad, aż na Czchów.
Wypad nie udał się (przewodnicy prowadzący grupę uciekli), więc w drodze po-
wrotnej kompanioni napadli na Żyda z Młynnego, u którego zrabowali jedzenie. Rów-
nież w najściu na dwór w Młynnem zrabowali nieco żywności. Gdy przechodzili
przez Łososinę, ktoś zaczął dzwonić na alarm. Zbójnicy pobiegli pod kościół, strze-
lali na postrach, a następnie splądrowali plebanię, zabierając 24 złote, ubranie
księdza i drobne przedmioty.

Niedługo potem Złotkowski pokłócił się z kompanami, co zbiegło się w cza-
sie z odwiedzinami Mikołaja Puchalskiego. Przybył on ściągnąć od Złotkowskiego
dług w wysokości 70 zł, które pożyczył Złotkowskiemu jeszcze w Gruszowie tamtej-
szy organista, niejaki Mickowicz, obecnie (1716 r.) podstarości łapanowski. Harnaś
znał Puchalskiego i namówił go na podróż do Krakowa, gdzie chciał sobie kupić
ubranie, konia i szablę (jako zbójnik miał tylko dwa pistolety i strzelbę, a szabla
była atrybutem szlachcica). Do miasta wybrał się wraz z nimi poddany proboszcza,
snycerz Łukasz Leżajski, nota bene wykonawca ołtarza w kościele św. Katarzyny
w Krakowie, u którego Złotkowski przechowywał część łupów. Główne skarby jed-
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zało się to z tzw. wojnami północnymi, prowadzonymi przez koalicję Rosja – Sakso-
nia przeciwko Szwecji. Działania wojenne w 1702 r. nie ominęły także okolic
Myślenic i Pcimia.

W tym czasie pojawiły się na tym terenie obco brzmiące nazwiska ówcze-
snych osadników – najwięcej ich występuje właśnie w Trzebuni, np. Ostafin, Ora-
win, Jasuba, Grabek, Hodurek, ale także Francuz czy Chorwat, na określenie czło-
wieka tej narodowości.

Do czasu reform józefińskich (1782 r.) i uwłaszczenia chłopów (1848 r.)
mieli oni bardzo ograniczone możliwości migrowania ze wsi do wsi – zgodę musiał
wyrazić zarządca folwarku, tracił on bowiem w ten sposób siłę roboczą. Jeżeli więc
zaistniał przypadek, że ktoś chciał wżenić się do innej miejscowości, często sołtysi
porozumiewali się, wymieniając między sobą osadników.

Pcim. Dane pozwalające na odtworzenie kolejności zasiedlania przysiółków
Pcimia w końcu XVII i XVIII w. pochodzą ze spisów gospodarczych z lat 1678, 1750
i 1780. Jak już wspomniano, w granicach miejscowości nie było wiele miejsca dla
nowych osadników. Najwięcej go pozostawało w przysiółku Kotuń, gdzie ok. 1700
r. założono dwa zarębki: Mocarnowski i Pod Stosem (Płoszczycowski). W ten spo-
sób rozdzielono całą ziemię w źródliskowej części doliny Kączanki. Co ciekawe,
graniczący z tą częścią Pcimia las pański na Ostryszu należał do czasu rozbiorów do
sołtysa krzczonowskiego.

Na Nadrabiu lokowano tym czasie (ok. 1680 - 1700) zagrody należące do
sołectwa, tj. Szarkówkę (Hajdamaki), Wincentówkę (Zagroda) i Raźniakówkę. Rów-
nież na Krzywicę sołtysi wprowadzili nowych zagrodników, tworząc dzisiejsze Pa-
doły Niżne (zagrody Kubicówka i Kapeliśnikówka) oraz Padoły Wyżne (Serafinów-
ka). Z części roli Gromkowej wyodrębnił się przed 1750 r. zarębek Majchrzakowski.

Najwięcej ziemi do zasiedlenia pozostało na Suchej. Na Wielkiej Suchej
około 1720 r. sołtys pcimski osiedlił zagrodnika Trojana (Trojanówka, ob. Flaziki),
a w następnych latach (do 3 ćw. XVIIIw.) innych, tworząc ciąg zagród na dotąd nie
zagospodarowanych, stromych stokach Bani: Trojanówkę (Flaziki), Baniówkę (Wielka
Bania), Gmyrzówkę (Mała Bania), Habiedówkę (Pietry), Siódmakówkę zwaną też
Brzezinkówką od nazwiska Brzezińskich (Kubose) i Sragówkę (dziś Uchacze i Gojsce).

Na Średniej Suchej jeszcze w połowie XVII w. uregulowano jako zagrody
dawne gospodarstwa pasterskie: Marszałówkę (Łysina) i Więciakówkę (Wicanty).
Na Małej Suchej z kasztelańskiej roli Pabiskowej wydzielono ok. 1700 r. zagrodę
Sularzówkę, należącą do sołectwa oraz zarębek Kołkowski. Najmłodszy na terenie
Pcimia jest zarębek Pitalowski na Kącie, wydzielony jako ćwierć roli przed 1800 r.
i stanowiący własność rodziny Konarskich zwanych Pitalami.

Jednocześnie powstawało coraz więcej niewielkich, chałupniczych zagród
na gruntach zarówno sołtysich, jak i gromadzkich. Wiemy, że przed 1750 rokiem
koło dworu w Pcimiu istniały zagrody: Zduniówka I, Zduniówka II, Szarkówka,
karczma Sebastiana Gorzały. W 1780 r. w Pcimiu istniały zagrody przydworskie:
Zduniówka I, Zduniówka II, Zduniówka III, Ciurówka, Krupówka, Szarkówka, Le-
śniakówka, Bednarzówka, Kowalczykówka i Młynówka. Historia części z nich
(np. domostw młynarza, bednarza czy kowala) może sięgać nawet XVI wieku. Od
XVIII w. osobne zagrody powstawały również na gruntach plebańskich, znanych
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cu Wnęka i Bylicy). W międzyczasie z roli Ziajowej wydzielono półłanek – zarębek
Jasuby, podobnie jak z roli Kowalowej – zarębek U Leśnego.

Liczbę dziesięciu trzebuńskich zarębków dopełniają role Grabkowa i Kowali-
kowa. Być może więc gospodarstwa te opustoszały w ciągu jednego czy dwóch po-
koleń, a następnie sprowadzono na nie nowych osadników. Układ łanów wskazuje
bowiem, że osiedla w środkowej części doliny Trzebunki powstały jako pierwsze.

W ciągu XVIII w. prawdopodobnie wzrosła liczba zagród sołtysich, których
pełniejszy wykaz pochodzi dopiero z XIX w. Na pewno od dawna (XV/XVI w.)
istniały dwie z nich: Młynówka i U Szklarza. Folwark trzebuński jednak nigdy nie
rozrósł się do takich rozmiarów, jak pcimski czy strózki69.

Nowe spory z sołtysami

Spory chłopów z sołtysami trwały przez całe XVIII stulecie. Nie były już
może tak gwałtowne, jak w czasach kiedy panem okolicznych włości był Warszycki,
ale co jakiś czas ulegały nasileniu. Ich podłożem – podobnie jak w wieku poprzed-
nim – była przepaść majątkowa dzieląca chłopstwo od sołtysa oraz konieczność
darmowej pracy na jego rzecz. Chłopi powoli doszli do wniosku, że w razie jakichkol-
wiek nadużyć ze strony dzierżawców majątków, siłą daleko nie zajdą. Postanowili
dociekać swych praw drogą sądową.

Od perzełomu XVI i XVII w istniała już instytucja powołana do rozstrzygania
podobnych spraw w dobrach koronnych – Referendaria. Jej zadaniem było osą-
dzanie sporów tak, aby utrzymać swoistą równowagę sił pomiędzy sołtysem a gro-
madą. Równowaga ta pozwalała osiągać skarbowi koronnemu maksymalne zyski
przy możliwie małym oporze ze strony poddanych. Na czele tej instytucji stali
dwaj Referendarze: jeden był duchownym, drugi osobą świecką. Do ważności wy-
roku wystarczyła obecność jednego z nich.

Referendaria wysyłała na miejsce komisję w celu dokładnego zbadania spra-
wy, stąd też sądy takie często nazywano komisarskimi. Po zbadaniu rzeczy, przesłu-
chaniu świadków i zebraniu dokumentów komisja przedstawiała je przed właści-
wym sądem, który wydawał wyrok70. Sprawy ciągły się przeciętnie 1 – 2 lata.
W przeciwieństwie jednak do wieku XVII, kiedy to komisję wzywano w trybie awa-
ryjnym do rozsądzenia trwającego już od jakiegoś czasu sporu, w XVIII w. strony
zazwyczaj kierowały sprawę do Referendarii zanim jeszcze doszło do rękoczynów.

Pierwszy raz Referendaria zajmowała się sprawami Pcimia i Stróży w latach
1657 – 1658, zaś wsiami starostwa lanckorońskiego, w tym Trzebunią w roku 1670.
W XVIII stuleciu spory rozstrzygane przez tę instację dotyczyły jedynie wsi górnych
kasztelanii krakowskiej. Co ciekawe – początkiem zamieszek była często wzrastają-
ca konkurencja między folwarkami. Jedni sołtysi podburzali kmieci podległych swym
sąsiadom po to, aby im zaszkodzić. Mówi o tym choćby wzmianka z roku 1752:
Gromada wsi Pscimia przyznaje, że w środopostny tydzień te chałupy sołtysa burzyli roku
przeszłego 1751. Stąd potuchę tego mieli, że przed lat ośmiu Im P. Mikołaj Lisicki cześni-
kiewicz owrucki miał zburzyć pracowitemu Janowi Godawie boisko przy chałupie przybu-
dowane, nadto od wójta lubieńskiego i tęczyńskiego (tj. Bernarda von Howela, sekreta-
rza królewskiego) ten pochop mieli, (…) aby to zrobić było, co i oni zrobili71.

dziś jako Zarębek Plebański. Ich mieszkańcami byli głównie słudzy bądź krewni
pcimskich proboszczów.

Na gruntach zagrody Graczowej (Kalisze) na Średniej Suchej w połowie
XVIII w. założono drugą zagrodę, Pod Stosem. Odrębne gospodarstwa istniały również
na roli Godawowej (Na Wygonach) czy Kuboniowej (Bankówka, wzm. 1750 i 1844 r.).
Lokalizację niektórych zagród trudno dziś ustalić, gdyż ich nazwy ulegały często zmia-
nom, a same domostwa stały w danym miejscu niekiedy tylko przez kilkadziesiąt lat.

Stróża. W połowie XVII w. Stróża był już wsią w 95%  zagospodarowaną.
Jej najmłodszymi częściami są zarębki: Niedźwiedziowski, Firkowski, Steblowski
(dziś Jopkowo) i Jeleniowski w dolinie Trzebunki, założone przed 1680 r. oraz za-
rębki Ziębowski i Hajdukowski, wydzielone w tym samym okresie z zarębka Mir-
kowskiego w dolinie Ziębówki.

Stopniowo powstawały również liczne, kilkumorgowe zagrody poddanych
sołtysich, lokowane na gruntach wokół dworu oraz wśród ról kasztelańskich, na
zagarniętej ziemi bądź nawsiu.

W 1780 r. W Stróży było 5 zagród dwudniowych, tj. takich, których posiada-
cze odrabiali dwa dni pańszczyzny pieszej tygodniowo (Szpikówka, Szustówka,
Proszkówka I, Proszkowka II i Kurkówka) oraz 16 mniejszych, chałupniczych, któ-
rych mieszkańcy pracowali tylko sprzężajem: Miszkówka, Koziarzówka (zał. praw-
dopodobnie pod koniec XVII stulecia), Smołówka, Pałkoszówka, Płaczkówka, Kla-
prówka, Słowiakówka, Chmielówka, Piekarzówka, Niedzielówka, Polakówka, Wro-
nówka, Zawale, Łężniakówka, Graczówka, Barnasiówka.

Trzebunia. Pod koniec XVII w. w Trzebuni nastąpił intensywny rozwój osad-
nictwa. Rejestr poborowy z 1680 r. wymienia w tej wsi tylko 14 zarębków, podczas
gdy spis z 1750 r. – już 33 role i 10 zarębków. Przyjąć można, że zarębki wzmian-
kowane w 1750 r. istniały nie dłużej niż 20 lat (wolnizna), zaś wszystkie osiedla
starsze niż 20 lat nazwano rolami. Część rodów mogła zamieszkiwać Trzebunię już
wcześniej jako zagrodnicy czy komornicy, np. nazwisko Kulig wzmiankowane jest
po raz pierwszy w 1604 r., a według zachowanych dokumentów, nic nie wskazuje
na to, aby rola Kuligowa miała powstać przed końcem XVII stulecia.

Jak wiadomo, najstarsze role – dawne zarębki – tworzą ciąg na dosłoneczym
zboczu doliny Trzebunki od roli Gorylowej po Pabisową. W dalszej kolejności kon-
tynuowano osadnictwo w kierunku zachodnim – niedługo po 1680 r. musiała po-
wstać rola Sufletowa, a po niej - Rydzowa. Pomiędzy nie wciśnięto 12-morgową
zagrodę Ferdasówkę.

Do ról powstałych prawdopodobnie jeszcze w końcu XVII w należą: Bieńko-
wa, Matlakowa, Grabkowa, Kowalikowa i Młynarczykowa. Ok. 1700 r. powstały
role sąsiednie: Ostafinowa oraz Sularzowa i Orawinowa. W tym samym czasie za-
łożono role wcinające się w las sołtysi porastający północne stoki Kotunia: Rakową
(obecnie Dziobkowa), Wronową, Hodurkową, Ciusiową i Kuligową.

Mniej korzystne dla osadnictwa były strome, południowe zbocza w górnej
części doliny Trzebunki. Tutejsze role: Chorwatową, Horwacikową, Ziajową, Krzyst-
kową, Bochniową i Balinkową zakładano prawdopodobnie w latach 1700 – 1725.
Po 1730 r. powstały zarębki Łatasa i Francuza. W następnych latach rozdzielono
ziemię najmniej urodzajną (zarębki Matysa, Dymaka oraz założone na samym koń-
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Gromady zarzucały również, że posesorowie zajmują nawsia, które dotych-
czas użytkowali wszyscy mieszkańcy. Sąd, powołując się na przywileje stwierdził, że
sołtysi nawsiów zewsząd daleko między gruntami i rolami chłopskimi interesować się nie
powinni. Jeszcze w 1744 r., podczas bliżej nieokreślonego zatargu pomiędzy panem
a poddanym, sołtys Mikołaj Lisicki rozkazał zburzyć gospodarstwo Jana Godawy76.

Dość długo (1751 – 1753) ciągła się sprawa pomiędzy Janem Mrożkiem
podstolim podolskim (sołtys Stróży), Janem Złockim, towarzyszem znaku pancer-
nego i Mikołajem Lisickim cześnikiem owruckim (sołysem Pcimia), Bernardem von
Howelem (sołtys Lubnia i Tenczyna), Janem Brzezińskim (sołtys Krzczonowa) i An-
tonim Nowakowskim (sołtys Krzeczowa) a gromadami tych wsi. Sołtysi skarżyli
gromady o zabieranie gruntów sołtysich, burzenie chałup poddanych sołtysich i pre-
tensje do kamieniołomu sołtysiego na Gruszczynie w Stróży. Gromady oskarżały
powodów o zabór gruntów i chałup, grabieże i samosądy. Na pana Lisickiego,
którego ojciec wraz z kompanią zbójnicką hetmana Baczyńskiego hulał w karczmie
w Bystrej, pcimianie skarżyli się przed sądem:

Pan Lisicki, owrucki stolnik, posesor wójtostwa pcimskiego strasznie chłopów kasz-
telańskich bił, strzelał, agrawował, po drogach infestował, gonił, w chałupach ich
własnych najeżdżał, jako to Dziadka w nogę postrzelił, Wawrzyńca Szczepańca
z Jubileuszu z Krakowa z żoną swoją idącego bić na drodze, strzelać chciał.

Pan Lisicki, gdy we Pcimiu zburzył chałupę Godawowską i do Raby ją wrzucił,
chociaż przysięgę na tę chałupę sam dyktował w sądzie komisarskim, jednak
chłopów kasztelańskich strzelać i zabijać chciał, chłopów swoich z kosami i strzel-
bą sprowadziwszy.

Lexandra chłopa kasztelańskiego zawoławszy do siebie zbił i za świeże mięso nie
zapłacił. Kazimierza Gancarczyka, upominającego się o zapłatę za łój, uwięził.
Mateusza Ciurę, idącego z Krakowa na Robszywnicy [tj. Krzywicy] zbił, skaleczył,
zdrowie odjął, do śmierci choruje.

Kościół Pcimski WMP Lisicki kilkakroć najeżdżał, w raz chłopów z kosami sprowa-
dził, plebana pcimskiego [ks. Franciszka Cieniowskiego] zabić chciał i strzelać
do niego, niepodobna opisać, co za wiolencje czyni77.

W roku 1752 sąd przysłał komisję, która przemierzyła i skrupulatnie opisała
sporne majątki, dając przy tym dokładny opis miejscowości. W jej skład wchodziły
osoby duchowne i świeckie: kanonicy katedralni Hieronim Wielogłowski i Górzyński,
ks. Karliński, proboszczowie: makowski, bystrowski i jordanowski, kasztelan oświę-
cimski Sierakowski, chorąży i sędzia grodzki krakowski – również Sierakowski, pod-
czaszy bilski Rychter, podstoli krakowski Łętowski, podstoli kijowski Gołuchowski,
skarbnik owrucki Ciszewski, regent urzędu grodzkiego krakowskiego, niejaki Bogucki,
pisarze – Wielowiejski i Choroszowicz oraz sekretarz sądowy Jan Zieliński.

Potrzeba zwołania komisji wzięła sie stąd, że część zagrodników sołtysich miała
chałupy postawione na gruntach będących przedmiotem sporu. W środopostny tydzień
1751 r. gromady wtargnęły na te grunty burząc chałupy zagrodników. W Pcimiu zbu-
rzono następujące zagrody, których pozostałości komisarze szczegółowo opisali:

zagroda zw. Zduniówka Jana Starmacha – izba z komorą i sionka;
zagroda zw. Zduniówka II Józefa Zdunia – izba, komora, sień, stajnia i stodoła;

W roku 1715 posesorowie wsi górnych: Pcimia (Aleksander Borsza Drzewicki,
łowczy buski), Stróży (Jan Mrożek, podstoli podolski), Lubnia i Tenczyna (Michał Augu-
styn von Howel, sekretarz królewski), Krzczonowa (Aleksander Sułowski) oraz Krzeczo-
wa (Jan Maniecki) pozwali gromady, gdyż chłopi domagali się udziałów w niektórych
ich dochodach oraz skierowali do Trybunału Radomskiego oskarżenie, że sołtysi nie
wywiązują się ze wszystkich zobowiązań, w szczególności zaś nie odprowadzją hiberny
(kwoty na utrzymanie wojska), stanowiącej trzecią część rocznego podatku.

Chłopom pomagał w tym sporze pisarz Józef Sikorski. Ich przedstawiciele nie
stawili się na pierwsze przesłuchanie. Sąd zaocznie uznał, że ich skarga była skierowana
do niewłaściwego sądu i skazał winnych tej lekkomyślnosci wójtów na 4 tygodnie więzie-
nia w Myślenicach, a gromady na 500 grzywien kary na rzecz powodów. Zwolnił także
sołtysów od obowiązku utrzymywania wojska. W pomniejszych kwestiach, o naru-
szanie których sołtysi skarżyli gromady, sąd zatwierdził 10 dni pańszczyzny rocznie
w Lubniu, zaś w pozostałych wsiach 6 dni, zgodnie z dawniejszymi przywilejami. Po-
twierdzono też władzę sądowniczą sołtysów i należną im część podatków, ustaloną
w XIV-wiecznych dokumentach lokacyjnych wsi.

Chłopom zakazano stawiać młyny bez zgody sołtysów, gdyż stanowiło to
uszczuplenie jego dochodów (chłop musiał korzystać z młyna sołtysa, oczywiście
nie za darmo). Zbudowane bez zezwolenia młyny polecono rozebrać w ciągu 3 mie-
sięcy. Ponadto sołtysi skarżyli chłopów że produkują własnym sumptem gorzałki,
przez co tracą karczmy sołtysie. Sąd i tego procederu zakazał72. Należy tu wspo-
mnieć, że chłopi wsi górnych w przywilejach nadanych przez Jagiellonów, a po-
twierdzonych przez Stefana Batorego mieli pozwolenie na wyrób niewielkiej ilości
napojów alkoholowych na własne potrzeby73.

W następnych latach rozdźwięk pomiędzy szlachtą a magnaterią jeszcze się
pogłębiał, czego dowodem jest fakt, że w 1728 r. Janusz książę Wiśniowiecki, kasz-
telan krakowski pozwala swym poddanym, aby stawiali czynny opór sołtysom,
którzy chcą wtargnąć na ich grunta74.

Kolejny zatarg rozpatrywany przez sąd miał miejsce w 1729 r. Ponownie po-
zwali gromady sołtysi Pcimia (Józef Borsza Drzewicki), Krzczonowa (Stefan Gierwa-
towski), Lubnia i Tenczyna (Michał Augustyn von Howel), Stróży i Krzeczowa (Jan
Mrożek wraz z synem Franciszkiem, współwłaścicielem Krzeczowa). W tym roku
w ramach zaległości za czynsze i odszkodowania von Howel zagarnął do swego majątku
w Lubniu 10 zagród i 3 młyny, a w Tenczynie – 8 zagród, karczmę i młyn. W Pcimiu
sołtys Drzewicki przyłączył do folwarku 13 zagród, zaś w Stróży sołtys Mrożek za-
dowolił się zagrodą Machajówką. Chłopi nie pozostali dłużni i oskarżyli sołtysów
o wyrąb lasów gromadzkich, zmuszanie do korzystania z karczm, gwałty, tratowanie
pól, grabież chałup i młynów oraz zakaz połowu ryb. Zarzuty pod adresem gromad
były równie poważne: odmowa robocizny i danin, unikanie młynów i karczm dwor-
skich, szynkowanie wódki po chałupach, nielegalne wypalanie lasów i rozboje.

Sąd referendarski tym razem ułagodził sprawę, powołując się na dawne
przywileje sołtysów i gromad. Tak więc chłopi powinni pracować na folwarku 6 dni
rocznie lub płacić po złotym za każdy dzień. Wódkę i piwo mogli wytwarzać, ale
tylko na własne potrzeby. Nie musieli też korzystać z młynów sołtysich, gdyż są od
dawno więcej jak dwuchset lat młyny kasztelanskie, jako to Godawowski we Pscimiu,
Mizerowski, Czarnotowski w Tęczynie, z tych młynów czynsze do inwentarza płacą75.
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zagroda Leśniakówka Kazimierza Leśniaka na roli Balowej – izba, komora,
stodoła;
zagroda Koziarzówka Macieja Koziarza – izba, komora, sień, stajnia;
zagroda Borsakowska (ob. Zawale) Jana Swachty – izba, sień, komora i stodoła.

Sporne były także 4 zagrody na Trzebunce: zagroda Tomasza Śliwy, zagroda
Żelazowska (opuszczona), zagroda Wojciecha Hajdasa i zagroda Struzikowska. Sąd
również miał ustalić, kto ma czerpać dochody z kamieniołomu na Kamiennej Gó-
rze (Gruszczynie) – sołtys czy gromada – oraz rozsądzić przynależność kilku pól,
w tym gruntu Dynkowskiego przy granicy z Pcimiem. Podobne spory tyczyły się
również pozostałych wsi górnych, tj. Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa i Krzczonowa78.

Straty sołectw i gromad poszczególnych wsi podsumowano i przedłożono
komisji. Skarga panów tyczyła się zburzonych budynków oraz zaległych robocizn.
Poddani kasztelańscy do spraw majątkowych (zagarnięcie gruntów i młynów, zbu-
rzenie zagród) doliczyli szkody w wyniku niesłusznego – ich zdaniem – naliczania
hiberny przez okres kilkudziesięciu lat. Według tych wyliczeń najwyższe straty po-
niosło sołectwo w Stróży, a największe pretensje spośród gromad mieli krzczono-
wianie (tabela 28).

Własność gruntów rozstrzygano na podstawie zeznania sołtysa pod przysię-
gą. Tak więc np. Jan Mrożek uczynił przysięgę cielesną klęcząc położywszy dwa palce

na wyobrażeniu Ukrzyżowane-
go Pana Jezusa prawej ręki i w tę
rotę: Iż te grunta Płaczkowski,
Fudalejowski, Żelazowski, Kozia-
rzowski, Borsakowski są do wój-
tostwa strózkiego z dawna na-
leżące, od poddanych kaszte-
lańskich tak przeze mnie jak
i antecessorów moich nie naby-
te, z gruntów kasztelańskich nie
odłączone (…).

Większość spraw o nie-
ruchomości sąd rozstrzygnął na
korzyść sołectw. W Pcimiu je-
dynie sporny grunt. pod rolą
Godawową, komisarze przy-

Fot.  110.  Współczesny wygląd młynówki dawnego
młyna Balowskiego  alias Boniorowskiego w Stróży [PS]

zagroda Fredejówka (Raźniaki) Wojciecha Fu-
dali – izba, 2 komory, sień, boisko i stodoła;
zagroda Franasówka (Zagroda na Nadrabiu)
Wojciecha Franosa – izba, komora, sień, staj-
nia i stodoła;
zagroda Koźmicówka (Hajdamaki) Stanisła-
wa Koźmickiego – izba, 4 komory, sień, spi-
chlerz i stajnia;
zagroda Szarkówka Macieja Szarka – izba, ko-
mora, sień, stajnia, boisko, stodoła;
zagroda Stalmachówka (Zagroda na Krzy-
wicy) Jana Stalmacha – izba, 3 komory, 2
stajnie, 2 stodoły;
zagroda Sularzowska (Ciapały) Antoniego
Ciapały – izba, 2 komory, boisko i stodoła;
zagroda Serafinówka (Padoły Wyżne) Woj-

ciecha Baniaka – izba, komora, spichlerz, 2 stajnie, boisko, stodoła;
zagroda Kubicówka (Padoły Niżne) Tomasza Kapały – izba, sień, stajnia, stodoła;
zagroda Sularzówka (Swoce) Wojciecha Sularza – izba, 2 komory, 2 stajnie,
3 chlewiki, stodoła;
zagroda Lexandrówka (Foluśnikówka) Sebastiana Lexandra – izba, komora i sień;
zagroda Trojanowska (Lipiny) Sebastiana Buli – izba, komora, sień, stajnia, stodoła;
zagroda Wawrzyńca Sroczaka pod kościołem – izba, komora, sień;
zagroda Witkówka Sebastiana Gorzały pod kościołem – izba czarna, izba
piękna dla gości z komnatą, komora, stajnia, boisko, stodoła – tu znajdowała
się karczma dworska;
zagroda Dudówka (na roli Kuboniowej) Stanisława Pierona – izba, komora, sień;
zagroda Bankówka (na roli Kuboniowej) Szymona Banka – izba, komora, sień.

Spór dotyczył również pola pod lasem Bania i 12 zarębków na Suchej, będą-
cych własnością poddanych sołtysich: Szymona Fudali, Reginy Ludwickiej, Józefa Kor-
nasia, Jana Olejarza, Antoniego Gracza, Sebastiana Raźniaka, Bartłomieja Przezdupa,
Grzegorza Brańszczaka, Szymona Mleczka, Idziego Baniaka i Walentego Sularczyka.

Gromada pretendowała również do połowy roli Bielawskiej (obecnie ta część
nosi nazwę Pieruniaki), którą w 1585 r. kasztelan Walenty Dębiński zamienił za
należącą do Krzczonowa Marchówkę. Rolę Marchówkę sołtys Krzczonowski ode-
brał później gromadzie pcimskiej, stąd jej roszczenia.

W Stróży zburzono zagrody:
zagroda Płaczkówka Michała Płaczka na roli Szustkowej – izba, komora,
stajnia, stodoła;
młyn Balowski (ob. Boniorówka) Walentego Boniora – młynica, izba, ko-
mora, sień, stajnia;
zagroda Michała Bernata na roli Balowej – izba, sień, komora;

Fot. 109.  Dom z I poł. XIX w.
Podobnie wyglądały domy 100 lat
wcześniej . Zdjęcie wykonane
w Pcimiu w r. 1930  [SL]
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Opis Stróży i Pcimia

Podczas rewizji wsi górnych kasztelanii krakowskiej sporządzono w miarę do-
kładny opis ich części, pozwalający ustalić w przybliżeniu obraz wsi z tego okresu.

W aktach zawarto pewną ilość nazw miejscowych, niekiedy dziś już nie uży-
wanych. Góra nad polami dworskimi w Pcimiu nosi do dziś nazwę Góry Korze-
niowskiej (od nazwy znajdującej się tam roli). Opływał ją od południa i zachodu
Wilczy Potok. Płynący w centrum Pcimia potok Kączanka nosił nazwę Lubońka
(zapewne od podmokłych łąk). Mowa jest również o lesie Bania i górze Średniej
Suchej, ciągnącej się aż do Kobielnika.

Nad obecnym centrum Stróży wznosiła się Góra Strózka, od Górnej Wsi od-
dzielona potokiem spływającym ku laskowi Miłogoszczy. Potok płynący z tej góry do
Trzebunki, przez rolę Szustkową, nosił nazwę Jagła. Od góry Kotuń w stronę północną
odchodziły dwa mniejsze grzbiety: Góra Balowska i Góra Tytkowa. Na prawym brze-
gu Raby znajdowały się góry: Chełm i Kamienna, zwana Gruszczynem.

Kościoła wówczas w Stróży nie było, jest za to wzmianka o pcimskim, poło-
żonym na pagórku i otoczonym cmentarzem. Niewiele wiadomo o jakości dróg
łączących poszczególne osiedla, ale nie mogły być one zbyt dobre, skoro komisarze
musieli iść m.in. korytem Trzebunki. Przy opisie Stróży wspomniano dwa młyny: na
Boniorówce, zburzony przez gromadę w 1751 r. oraz Pomerów, położony nad
Trzebunką gdzieś na wysokości roli Klaklowej, zburzony na rozkaz sołtysa w 1725 r.
Młyn Boniorowski miał 2 koła i 2 kamienie. W Pcimiu opisują komisarze karczmę
sołtysią, którą zarządzał Sebastian Gorzała. Oprócz kuchni i pomieszczeń gospodar-
czych byłą w niej przestronna, jasna izba dla gości.

Budynki chłopskie stawiane były z drewna, przeważnie jodłowego i kryte sło-
mą. Zwykle była to część mieszkalna i gospodarcza pod jednym dachem, tylko czasami
części te stały osobno. Budynki mieszkalne, których opis podano wcześniej, były jed-

noizbowe. Nie we wszystkich chałupach znaj-
dowała się sień, za to w każdej była komór-
ka. W wielu gospodarstwach były stajnie, co
świadczyło o rozwiniętej hodowli bydła (krów
lub wołów) czy owiec. Spichlerze nie były
często spotykane, a urządzano je na strychu
nad izbą. Możliwe więc, że ówczesne chału-
py przypominały pod tym względem znane
z Orawy domy z wyżką. Liczba zagród w osie-
dlu była niewielka – wspomina się przecięt-
nie o 2 lub 3 gospodarzach na jednej roli, ale
nie były to role największe.

W opisie zagród ujęto powinności
pańszczyźniane zagrodników. Oto kilka przy-
kładów: Michał Płaczek ze Stróży miał od-
pracować trzy dni w tygodniu pieszo, 2 razy
w tygodniu miał odprawiać stróżę. W ramach
rocznego czynszu (13 zł 6 gr) był zwolniony

Fot. 111.  Jednoizbowa chałupa
biedniacka. Wiele takich chałup
najuboższej ludności stało już w wieku
XVIII. Zdjęcie z roli Figułowej z Pcimia,
1930 r. [SL]

dzielili gromadzie pcimskiej. Sprawy zagród Szarkowskiej, Zduniowskiej i Trojanowskiej
polecono rozpatrzyć w oparciu o opisanie granic gromady z roku 1583, zatwierdzone
przez Zygmunta III Wazę w 1588 r. W Stróży Kamienną Górę przysądzono sołtysowi.

Referendarz koronny ks. Józef Załuski, opat wąchocki, w oparciu o posiada-
ne przywileje, utrzymał 6 dni robocizny w każdej wsi, z zachowaniem możliwości
wykupienia się. Chłopi mogli palić gorzałki i robić piwo na własne potrzeby z ½
korca zboża, w browarze sołtysim za opłatą 15 groszy. Nawsia miały być używane
wspólnie, ale nie wolno było ich zabudowywać. Poddani mieli za ich używanie
dawać 2 kury rocznie, ewentualnie zamiast tego płacić 12 groszy.

Co do przymusu korzystania z młynów folwarcznych postanowiono, aby
ad tenorem dekretu burgrabskiego z 1675 r. poddani kasztelańscy do innych młynów
postronnych zboże swoje wozić i młeć nie ważyli się, pod konfiskacją w tymże dekrecie
założoną i stawiać młynów in futurum zakazujemy80.

Mieszkańcy gromad zachowywali prawo wyrębu lasów kasztelańskich i po-
łowu ryb. Sołtysom zezwolono na polowania w granicach danej wsi oraz zwolnio-
no ich oraz ich poddanych od obowiązku płacenia hiberny. Argumentowano, że
zgodnie z przywilejami średniowiecznymi sołtys winien stawać na wojnę, ale nie
musi prócz tego ponosić żadnych opłat. Zgodnie z prawem kwarcianym z 1601 r.
sołtysi nie musieli płacić na wojsko, a więc ich poddani – osadzani przez nich na
tym samym prawie – również. Referendarz ustalił, że hibernę płacić winny tylko
gromady i tym samym uchylił ich roszczenia w tej sprawie.

Sąd również częściowo zlikwidował straty sołtysów. Pan Mrożek, sołtys Stró-
ży otrzymał 2.000 zł, sołtys lubieński i tenczyński pan Howel – 1.500 zł, sołtys
krzczonowski Brzeziński – 700 zł, panu Noakowskiemu z Krzeczowa wypłacono
100 zł. Resztę miały zapłacić gromady w dwóch ratach pod banicją wieczną.

Za poczynienie strat materialnych kilku chłopów ukarano indywidualnie.
Jakub Moskała wójt lubieński pierwszy był buntownik inszych gromad kasztelanii kra-
kowskiej, Wojciech Miroch strózki, Stanisław Sobczak tenczyński, Józef Pieron ze wsi
Krzczonowa i inni w dekrecie komisarskim pomieniani poddani kasztelanii krakowskiej
winy kryminalne za gwałtowną inwazję i zburzenie chałup wójtowskich śmiercią ściętą.
Ten wstępny wyrok komisarzy referendarz uchylił, jako że przez niemały czas siedzieli
(…) i z więzienia uszli, żadnego też w tym tumulcie człowieka nie zabili.

Stanisława Sobczaka z Tenczyna uwolniono od ćwiartowania, pozostałych ska-
zanych, w tym wójta strózkiego Wojciecha Mirochnę oraz Jędrzeja Mastelę i Stanisława
Nycha z Pcimia – od ścięcia. Karę śmierci zamieniono im na więzienie: aby przez rok cały
i sześć niedziel więzienie myślenickie aż do przyszłej komisji zasiedli i one (…) kontynuowali
okuci w kajdanach i co ćwierć roku postronkami 30 plag karani byli. Zbiegłych z więzienia
skazańców miał odnaleźć starosta Rogowski i wymierzyć im za ucieczkę nie rózgami
w sądach naszych referndarskich nie praktykowanymi, ale postronkami przez dni 3, każdego
dnia 30 plag in presente urodzonych komisarzów i zwołanych gromad81.

Kilka drobniejszych spraw dekretem z 11 grudnia 1752 r. odłożono z braku
czasu do rozstrzygnięcia w późniejszym terminie. Ostateczny werdykt sądu apro-
bował król August III pismem datowanym 29 stycznia 1753 r. O sprawach mająt-
kowych, dotyczących własności 12 ról w Pcimiu oraz 8 ról i 3 młynów w Stróży
słyszymy jeszcze w roku następnym82.
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nych oficerów. Młody pułkownik osobiście nadzorował prace fortyfikacyjne wokół
zamku lanckorońskiego, gdzie pozostawił 300-osobową załogę pod dowództwem
oficerów Labadie i Laserre. Jeszcze w trakcie trwania prac fortyfikacyjnych na za-
mek natarł z 5-tysięcznym wojskiem rosyjskim słynny generał Michał Suworow.
Wobec silnego oporu musiał się wycofać, tracąc 250 grenadierów.

Po przejściowym pobycie w Preszowie, zimą 1770/1771 r., Dumouriez powró-
cił pod Lanckoronę i 29 kwietnia 1771 r. pod Palczą rozniósł oddział Rosjan, z któ-
rych zabito bądź wzięto do niewoli przeszło setkę. Z tego okresu pochodzi mogiła
dwóch konfederatów na Szklanej Górze, na północny zachód od granic Trzebuni.
Po niepowodzeniu pod Tyńcem, na Lanckoronę zawrócił ze swą 4,5-tysięczną ar-
mią generał Michał Suworow. Spod Suchej na odsiecz twierdzy ruszył regiment
huzarów pułkownika Szyca i oddziały Józefa Miączyńskiego (marszałek wojewódz-
twa bełzkiego). Spod Tyńca pośpieszył ze swymi ludźmi Michał Walewski.

W mieście i na zamku konfederaci mieli 600 piechoty i 30 dział. Główne
starcie rozegrało się 22 czerwca na południe od miasta, na polach na północ od wsi
Skawinka. Dumouriez miał ponad 1000 jazdy, 200 piechoty i 2 działa. Mimo prze-
wagi liczebnej, Suworow miał słabszą artylerię. Okazja do rozbicia Rosjan atakiem
kawalerii nie powiodła się – litewska jazda Orzeszki (marszałka województwa piń-
skiego) wpadła w popłoch na widok szykujących się do szarży Rosjan. Zabito pró-
bującego zaprowadzić porządek księcia Kajetana Sapiehę, który był marszałkiem
województwa połockiego. Podobnież po oddaniu jednej salwy z pola boju uciekli
huzarzy Szyca. Próbował kontratakować ze swą jazdą Miączyński, stracił jednak
kilku ludzi, a sam dostał się do niewoli, podobnie jak marszałek województwa
czerskiego, Lasocki. Rosjanie ścigali wojska konfederatów aż do Palczy. W ucieczce
padło 300 Polaków i Litwinów. Po stronie przeciwnej zginęło ponoć zaledwie
4 Rosjan. Walewski, uporządkowawszy lewe skrzydło obrony, schronił się w twier-
dzy. Dumouriez z pozostałymi ludźmi cofnął się na Podhale, a stąd na Preszów.
Szyc wycofał swych huzarów do Suchej.

W twierdzy zostało 800 piechoty i 500 jazdy. Suworow nie próbował zdobyć
ufortyfikowanego miasta i zamku, lecz po rozbiciu ruchomych sił konfederacji ruszył
z powrotem na Tyniec. Klęska pod Lanckoroną nie załamała konfederatów i dwa
ataki na Tyniec z powodzeniem odparto. Próbowano również zwrotów zaczepnych.
Dnia 3 lutego 1772 r., w związku z opanowaniem przez konfederatów Krakowa
niewielki oddział (250 piechoty, 50 jazdy i 2 działa) powiódł tam z Lanckorony
marszałek łęczycki Drużbicki. Nowym komendantem twierdzy został d’Elliot.

Wkrótce na teren województwa wkroczyły wojska austriackie, w związku z pod-
pisanym I rozbiorem Polski. Od Cieszyna na Lanckoronę i Tyniec maszerowała armia
generała d’Altona. Twierdzę poddano Austriakom 8 czerwca, a 12 dni później to samo
uczyniła załoga Tyńca. Ostatnią twierdzę konfederacji – Częstochowę – oddziały Kazi-
mierza Pułaskiego opuściły 25 czerwca 1772 r. Całą południowa Polska, w tym miej-
scowości tworzące dziś gminę Pcim, znalazła się pod panowaniem Habsburgów84.

z danin w naturze. Jan Starmach z Pcimia płacił 35 tynfów czynszu, pracował na folwar-
ku 2 dni w tygodniu, w żniwa dodatkowo 12 dni, wartę odprawiał co 8 dni, oprawy
(płótna) dawał 6 łokci, chodził łowić ryby i w podróż na odległość 1 mili (ponad 7 km).
Stanisław Koźmicki płacił 12 tynfów czynszu rocznie, ponadto musiał pracować 3 dni
tygodniowo pieszo i na wiosnę 6 dni wołami. Stróżę odprawiał co 2 tygodnie,
wartę 3 razy do roku. Oddawał rocznie 2 kury i 12 łokci oprawy83.

Konfederacja barska

Mimo, że teren obecnej gminy Pcim nie został objęty bezpośrednio działania-
mi konfederacji barskiej, to warto wspomnieć o wydarzeniach, które rozgrywały się
zaledwie kilka kilometrów od granic Trzebuni.  Jeden z mniejszych oddziałów konfe-
deratów obozował krótko pod Śnieżnicą, a że droga stamtąd na Lanckoronę, jedną
z głównych twierdz konfederacji, wiodła przez pcimskie wioski, tak więc konfederaci
mogli penetrować okolice czy to przejazdem, czy w poszukiwaniu zaopatrzenia.

Konfederację zawiązała grupa szlachty pod przewodem księcia Karola Ra-
dziwiłła w twierdzy Bar na Podolu, dnia 29 lutego 1768 r. Celem jej było uwolnie-
nie kraju z wpływów Rosji oraz naprawa ustroju politycznego państwa. Mimo po-
niesionych początkowo klęsk, konfederacja zyskała poparcie licznej grupy szlachty
w całym kraju.

W dniu 17 kwietnia 1769 r. w Muszynie do konfederacji przystąpiła szlachta
województwa krakowskiego, marszałkiem obrano Joachima Schwartzemberg-Czer-
nego. Wśród konfederatów był Maurycy August Beniowski (1741– 1786), postać
niezwykle barwna, utrwalona w literaturze przez Juliusza Słowackiego. Odznaczył
się on w kilku potyczkach z Rosjanami w rejonie Lanckorony, a następnie przecią-
gnął na stronę konfederacji załogę twierdzy. Wkrótce, 20 maja 1769 r. w potyczce
pod Suchą dostał się do niewoli. Zesłany na Syberię, rozkochał w sobie córkę gu-
bernatora, Afanazję, przy pomocy której uciekł przez Japonię, Tajwan, Madagaskar
do Francji. W roku 1774 powrócił na Madagaskar, gdzie po dwóch latach obrany
został przez tubylców królem. Zginął w 1786 r. próbując wyrwać wyspę spod pa-
nowania Francji.

Dwa miesiące później, oddziały rosyjskie dowodzone przez majora Gendre
zwyciężyły konfederatów pod Makowem. W bitwie poległo 200 Polaków, a 130
dostało się do niewoli. Kilka dni później Rosjanie ponownie zwyciężyli w bitwie
pod Koconiem (na trasie Sucha – Żywiec). Zginęło wtedy 70 konfederatów. Nie
wiadomo, jak potoczyłyby się losy twierdzy lanckorońskiej, gdyby nie zwycięstwo
Kazimierza Pułaskiego, późniejszego bohatera walk o wolność Stanów Zjednoczo-
nych, w kolejnej bitwie pod Lanckoroną 1 listopada 1769 r. Konfederaci ścigali
pobite pułki rosyjskie aż do Myślenic. Cztery dni później w Kalwarii odbyły się
uroczystości dziękczynne z udziałem ks. Karola Radziwiłła.

Na początku 1770 r. wspierający początkowo konfederację Francuzi przysła-
li do Polski energicznego pułkownika Charlesa Francois Dumouriez. Stał się on cen-
nym doradcą konfederatów. Za jego namową wojska konfederacji zajęły twierdzę
częstochowską i ufortyfikowały się w Tyńcu. Na prośbę Dumouriez francuski mini-
ster spraw zagranicznych, książę de Choiseul, przysłał do Polski grupę doświadczo-
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W latach 20. XVIII w. Pcim mógł liczyć około 1200 (ok. 32 os./km2), a Stróża
około 900 mieszkańców (ok. 38 os./km2). W 1729 r. liczba mieszkańców Trzebuni
wynosiła około 600 (tj. ok. 26 os./km2). Była to obok Makowa największa spośród
wiosek starostwa lanckorońskiego. Informacje na temat liczby domów (dymów)
w roku 1729 posiadamy z inwentarza tegoż starostwa (tab. 29)

Według spisu przeprowadzonego w 1780 r., liczba mieszkańców Pcimia
wynosiła 1896 osób w 275 domach i 369 rodzinach, co daje 49 os./km2 i 6,9 osoby/
dom. Stróżę zamieszkiwało w tym roku 1391 osób w 272 rodzinach i 222 domach
(57 os./km2 i 6,3 os./dom). W Trzebuni zamieszkiwało w 183 domach 216 rodzin,
liczących łącznie 1203 osoby, co daje gęstość zaludnienia 52 o os./km2 i średnio
6,6 osoby mieszkające pod jednym dachem88.

Rejestry poborowe

Oprócz oficjalnego podatku, tzw. łanowego (podatek uiszczany od każdego
łanu), w sytuacjach tego wymagających sejm uchwalał podatek nadzwyczajny, tzw.
pobór. Znaczące źródło informacji o poziomie rozwoju (a pośrednio także o postę-
pie osadnictwa) ówczesnych wiosek stanowią rejestry poborowe, odnotowujące
ile dana miejscowość odprowadzała do skarbu królewskiego i od czego płacone
były podatki. Rejestry z lat: 1581, 1629 i 1680 zostały opracowane przez historyków.
Miejscowości zestawiano w nich według własności, a następnie według parafii89.

Do parafii w Pcimiu należało w owym czasie pięć wiosek: Pcim (Pczin), Lu-
bień, Tenczyn (Thoporow), Krzeczów (Krzeszow) i Krzczonów (Krczonow). Zbudowa-
ny w 1633 r. kościół w Lubniu był przez jakiś czas filią kościoła pcimskiego. Stróża
(Stroza) należała do parafii w Myślenicach, zaś Trzebunia (Trebonia), własność zam-
ku lanckorońskiego – do parafii sułkowickiej.

Tab. 29. Liczba domów (dymów) i wielkość sołectw w wybranych wsiach starostwa
lanckorońskiego wg inwentarza z 1729 r.Gospodarka do końca

XVIII stulecia

dość licznych, sporządzanych w ciągu XVII i XVIII
stulecia rejestrów i inwentarzy, posiadamy
informacje, pozwalające odtworzyć ówczesne
stosunki gospodarcze na wsi. Wraz z rozrastaniem
się z dawna osiadłych rodów i napływem nowych
osadników wzrastała liczba ludności.

Można przypuszczać, że jeżeli pierwotnie na jednym łanie gospodarzyła
jedna rodzina, to około 1500 r. w każdej z omawianych wiosek mieszkało od 100
do 200 osób. Dawałoby to średnią gęstość zaludnienia od 4 do 8 osób na kilometr
kwadratowy, co jest mniej więcej zgodne ze średnią gęstością zaludnienia połu-
dniowych rubieży Ziemi Myślenickiej w średniowieczu (parafia Sułkowice – 9 osób/
km2, parafia Myślenice - 7 osób/km2, parafia Harbutowice - 4 osoby/km2).

W 1600 r., kiedy wzrósł areał zagospodarowanej ziemi i liczba mieszkań-
ców, na jednym łanie gospodarować mogła już więcej niż jedna rodzina. Wliczając
tę poprawkę, Pcim mógł liczyć około 420 mieszkańców (11 dawnych ról po 1-2
domy, ok. 18 nowo założonych po 1 domu, 15 zagród, 18 komorników i dwór –
ok. 70 rodzin średnio po 6 osób), czyli ok. 25 osób/km2 powierzchni zagospodaro-
wanej. Nieznacznie większą  (więcej założonych nowych ról) Stróżę prawdopodob-
nie zamieszkiwało ok. 450 osób (6 starych ról, 30 nowych, 11 zagród, 16 komor-
ników i dwór – ok. 75 rodzin), tj. również ok. 25 osób/km2. Trzebunię, której regu-
lacja prawna miała miejsce 96 lat wcześniej mogło zamieszkiwać ok. 130 osób (15
ról, 5 komorników i dwór - 21 rodzin). Dawałoby to gęstość zaludnienia powierzchni
zagospodarowanej ok. 20 osób/km2. Dane z inwentarza z 1564 r. mówią jednak,
że miejscowość ta liczyć mogła nawet ponad 200 mieszkańców (10 zarębników,
24 zagrodników i dwór – 35 rodzin). Ogólnie można przyjąć, że na początku XVII
w. na 1 km2 powierzchni zagospodarowanej mieszkało ok. 25 osób85.

O dokładnej liczbie mieszkańców wsi górnych kasztelanii w tych czasach
informuje rachunek pogłównego z 1662 r., a więc po zakończeniu akcji osadniczej
z przełomu XVI i XVII stulecia. W Pcimiu mieszkały wtedy 854 osoby (z czego 238
stanowili poddani sołtysa), w Stróży – 621. Lubień liczył 468, Tenczyn – 316, Krze-
czów – 256 a Krzczonów – 250 mieszkańców. Należy się spodziewać, że w Trzebu-
ni mieszkało w przybliżeniu tyle samo ludzi co w Tenczynie, z którego odprowadza-
no zbliżonej wysokości podatek. Gęstość zaludnienia wynosiła wówczas: ok. 23
osób na km2 ogólnej powierzchni wsi dla Pcimia, ok. 26 os./km2 w Stróży, w pozo-
stałych wsiach górnych 14 os./km2 (Krzczonów) do 22 os./km2 (Krzeczów). Trzebu-
nia miała wtedy gęstość zaludnienia rzędu 14 os./km2 87.
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Liczbę ról, zarębków, zagród i innych własności w miejscowościach obecnej
gminy Pcim, od których odprowadzono pobór w poszczególnych latach przedsta-
wiono w tabeli 30.

W tym okresie relatywnie największy wzrost podatku, a więc – jakbyśmy
powiedzieli dzisiaj – wzrost gospodarczy osiągnęła Stróża (tab. 31)90.

Na podstawie rejestrów poborowych wyliczyć można, jaki był podatek jed-
nostkowy . Wysokość poboru przedstawiono w tabeli poniżej (1 floren = 30 groszy).

Jak widać, w okresie 50 lat kwota podatku wzrosła średnio dziewięciokrotnie.
Wpłynął jednak na to przede wszystkim spadek wartości pieniądza w państwie wy-
niszczonym przez wojny. Najwięcej stracili chłopi posiadający większe nadziały ziemi
- kmiecie i zarębnicy oraz handlarze, którym znacząc podniesiono stawkę poboru.

Wielkość gospodarstw

Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców spadała średnia wielkość gospodarstw,
co doprowadziło do zubożenia społeczeństwa. Zdarzały się w przypadki wspólne-
go używania gospodarstwa (roli) przez kilku gospodarzy – w Trzebuni w 1646 r.
były 4 takie spółki. W 1660 r. przeciętne gospodarstwo w Pcimiu liczyło 3 pręty (ok.
5,5 ha), w Stróży zaledwie 2 (ok. 3,6 ha).

Spis gospodarczy wsi górnych kasztelanii krakowskiej dokonany w 1678 r.
podaje w Pcimiu 41 kmieci na 107,5 prętach (niespełna 9 łanów, 1 łan = 12 prętów,
1 pręt = ok. 1,96 ha), 19 zarębników na 15½ pręta (niespełna 1,3 łana) i 51
komorników. Suma czynszu, podatku od bydła oraz wartości danin w naturze (zbo-
że, oprawa itp.) wynosiła 809 zł 21 gr. W Stróży było 36 kmieci na 48 prętach
(4 łany), 12 zarębników i 27 komorników. Płacono z tej wsi 685 zł 24 gr. Lubień
zamieszkiwało 37 kmieci, którzy mieli łącznie 105,5 pręta ziemi, było tam też 28
komorników. W Tenczynie 31 kmieci obsiewało 64 pręty ziemi, było tam też 18
rodzin nie posiadajàcych ziemi. Najmniejsze spośród wsi górnych – Krzeczów
i Krzczonów – miały odpowiednio 19 kmieci na 31¾  pręta i 20 komorników oraz
15 kmieci na 41 prętach i 21 komorników91.

Tab. 32. Wysokość podatku jednostkowego od podmiotu w latach 1629 i 1680 oraz wzrost
stawki podatku w procentach

Tab. 31. Porównanie wysokości poboru w latach 1629 i 1680 we wsiach górnych kasztelanii
krakowskiej oraz Trzebuni – kasztelania lanckorońska

W rejestrach z 1629 i 1680 r. w przypadku ról kmiecych podawano nie
liczbę dawnych łanów, ale powierzchnię obszaru użytkowanego rolniczo (1 łan =
ok. 50 ha). Ponadto w rejestrze z 1629 r. zapisano nazwiska sołtysów, którzy oddali
pobór. W przypadku Pcimia uczynił to Kasper Majkowski. Podatek ze Stróży uiścił
w imieniu sołtyski Anny Sicińskiej niejaki Jan Iwański, zapewne zarządca folwarku.
Pobór z Trzebuni wpłacił do kasy królewskiej Mikołaj Chruścicki, zapewne również
zarządca folwarku należącego do Otylii Starzalskiej.

Tab. 30. Podmioty, od których odprowadzano pobór w latach 1521 – 1680
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Wydatki: na podstarościego 120 zł, tyleż za najem ludzi do żniwa, 80 zł dla
parobka i wolarza i 30 zł na utrzymanie sprzętu, łącznie – 350 zł. Dochód z mająt-
ku wynosił więc 1074 zł 20 gr. i 13 denarów.

W pełni rozwiniętą wsią była w 2 poł. XVIII w. Trzebunia. Były tu 33 role
kmiece, 10 zarębków, 2 zagrody i aż 5 młynów. Czynsz i opłata w zamian za daniny
w pracy (stróża) lub naturze (drób, jaja i płótno) wynosiły 1.277 zł 11 gr. i 13
denarów. Gromada oddawała także 142 korce owsa.

Sołectwo było od 1750 r. własnością Józefa i Jadwigi Brucknerów. Należały
do niego 2 łany ziemi, młyn i karczma. Sołtys miał w Trzebuni 5 poddanych pracu-
jących wołami 2 dni tygodniowo i 10 pracujących pieszo 3 razy w tygodniu. Łącz-
ny dochód folwarku wynosił 653 zł 1 gr., w tym ze sprzedaży zboża 332 zł 1 gr., za
sprzedaż płótna uzyskano 76 zł 24 gr., za sprzedaż siana 120 zł, czynszu z młyna 60
zł i za dzierżawę karczmy 64 zł 6 gr.

Na utrzymanie sprzętu gospodarskiego przeznaczono w trzebuńskim fol-
warku 20 zł, 80 zł kosztowało utrzymanie gospodarza i fornala. Ponadto odprowa-
dzano 18 gr. mesznego do kościoła parafialnego w Sułkowicach. Wszystkie wydatki
sołectwa wynosiły 109 zł 18 gr., co daje dochód 543 zł 113 gr. rocznie93.

Rolnictwo

O początkach rolnictwa na terenie gminy wiemy niewiele. Z zachowanych
dokumentów możemy jedynie wnioskować, jakie były główne rośliny uprawne
oraz jaka była struktura zasiewów i plonów.

W czasach średniowiecznych wielkość gospodarstwa kmiecego wynosiła 1 łan
frankoński, czyli 22 – 27 ha. Z czasem stare łany uległy rozdrobnieniu, o czym już
była mowa. Zakładane w XVII i XVIII w. role miały większy areał – ok. 50 ha, a trafiały
się również większe, np. rola Jakuba Pabiska (założona na początku XVII w.) miała
powierzchnię ok. 250 ha, z tym że później wydzielono z niej zagrodę Sularzówkę
(Swoce) i zarębek Kołkowski, a na drugim brzegu Raby lokowano odrębną zagrodę
Foliśnikówkę (od stojącego tu folusza). Takich dużych ról nie było jednak wiele.
Przeważnie kmiecie gospodarzyli na ułamku (połowie lub ćwierci) łanu. W związku
ze zmianą jednostki miary powierzchni doszło do tego, że nowo osadzani w doli-
nie Suszanki zagrodnicy otrzymywali gospodarstwa półłanowe (w tym czasie było
to niespełna 25 ha), które były większe od gospodarstw z dawna osiadłych kmieci.

Rozdrobnienie gruntów miało duży wpływ zanczne wylesienie okolic, miej-
scami wycięto las aż po grzbiet, zostawiając go jedynie w wąskich dolinach potoków
(np. w Pcimiu-Krzywicy). Zjawisko to było widoczne aż do początku XX w.

Z dokumentu lokacyjnego Stróży wiadomo, że były tu warunki do uprawy
pszenicy, owsa i żyta. Należy jednak pamiętać, że klimat był wtedy cieplejszy niż
obecnie, a w XV w. przy klasztorze w Szczyrzycu uprawiano winorośl. Generalnie
jednak trudne warunki środowiska nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa na szerszą skalę.

Co do sadownictwa, nie posiadamy zbyt wielu informacji. Jednymi z po-
wszechniejszych owoców były na tym terenie śliwy, sadzono także grusze i jabło-
nie. W protokole z lustracji komisarskiej z 1752 r., na kilkanaście zrewidowanych
zagród. tylko przy jednej zagrodzie Jana Starmacha wymieniono 35 urodzajnych

Wiek później (1780 r.) Stróża miała 192 gospodarzy na 45 prętach, Pcim –
187 gospodarzy na 102½ pręta, Lubień – 169 na 105 prętach, Tenczyn – 142 na
67 prętach, Krzeczów – 120 na 32½ pręta, Krzczonów - 65 na 41 prętach. W ciągu
102 lat wielkość gospodarstw spadła więc od 4 do 6 razy92.

Dane te informują o rozdrobnieniu gospodarstw kmiecych. Największe roz-
drobnienie było w Stróży. W Pcimiu gospodarstwa były dwukrotnie większe. Spo-
śród wsi górnych, najwięcej ziemi posiadali kmiecie z Krzczonowa i Lubnia.

Dochody sołectw w połowie XVIII w.

W połowie XVIII w. przystąpiono do sporządzania szczegółowego inwenta-
rza królewszczyzn województwa krakowskiego, z podaniem wpływów z poszcze-
gólnych majątków. Dzieło zawiera dane o gromadach z 1769 r., ale informacje
o dochodach sołectw są starsze, z lat 1750 (Pcim, Trzebunia) i 1752 (Stróża).

Gromada pcimska liczyła 41 ról kmiecych, 18 zarębników i 2 młyny. Płaciła
czynsz w wysokości 2.300 zł 12 gr., za suche piwo i wódkę (opłata za możliwość
wytwarzania gorzałek na własne potrzeby w domach) – 490 tynfów, czyli 588 zł.
Jako daninę w naturze pobierano od gromady 80 korcy owsa.

Sołectwo we wsi Niedanowa Wola czyli Pcim było w rękach Jana i Brygitty Złoc-
kich, oraz Mikołaja i Wiktoryny Lisickich. Sołectwo miało 49 poddanych, którzy płacili
1338 zł 21 gr. czynszu. Za sprzedaż zebranego w folwarku zboża uzyskano 1.175 zł,
1 grosz i 14½ denara. Łączny dochód sołectwa wynosił 4304 zł, 24 gr. i 14½ denara
(w tym 120 zł za sprzedaż siana i 1671 zł 2 gr. dochodów z karczmy).

Sołtysi pcimscy ponosili następujące wydatki: dla podstarościego 100 zł, gospo-
darzowi i poganiaczowi bydła  85 zł, pogłównego 2 zł 12 gr. i 35 zł na utrzymanie
sprzętu gospodarczego i browarnego. Czysty dochód: 4082 zł, 12 gr. i 14½ denara.

W Stróży było w owym czasie 36 ról kmiecych, 12 zagrodników i 2 młyny.
Gromada płaciła czynszu 1.478 zł, za suche piwo i wódkę domach) – 410 tynfów,
czyli 492 zł, do tego 70 korcy owsa.

Sołtystwo dzierżyli Jan i Joanna Manieccy, którzy przywilejem króla Augusta
III (wydanym 14 września 1752 r.) zastąpili na tym miejscu Jana Mrożka. Mieli oni
28 poddanych i 1 młyn. Chłopi pracowali w majątku po 2 lub 3 dni tygodniowo,
płacąc łącznie 333 zł 6 gr. czynszu. Pozostały dochód strózkiego folwarku stanowi-
ły: sprzedaż zboża (701 zł 14 gr. 13 denarów), sprzedaż siana (80 zł) i dochód z
dzierżawy browaru (310 zł), łącznie 1424 zł 20 gr. i 13 denarów.

Tab. 33. Średnia wielkość gospodarstw chłopskich we wsiach górnych kasztelanii
krakowskiej w latach 1678 i 1780
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Na pastwiska wykorzystywano przede wszystkim miejsca wyżej położone,
lub strome stoki, gdzie warunki naturalne (kamieniste gleby, stromizna) uniemoż-
liwiały orkę. Stało się tak po przyłączeniu do folwarku skotnicy, czyli gromadzkiego
pastwiska, gdyż wcześniej to tam spędzano bydło należące do gromady.

Nie jest do końca pewne, czy wypas dużych stad owiec w Trzebuni ma
związek z osadnictwem wołoskich pasterzy. W każdym razie, tradycja zakładania
pastwisk na polanach, w wyższych partiach gór jest na tym obszarze dość dawna.
Można przypuszczać, że pasterstwo było jednym z głównych zajęć mieszkańców
na początku istnienia tej miejscowości, ale w latach późniejszych ustąpiło miejsca
przetwórstwu drzewa, o czym świadczy drastyczny spadek pogłowia owiec w krót-
kim czasie (500 szt. w 1564 r. i już tylko 150 szt. w 1581 r.)97.

Wypasane na pastwiskach bydło przepędzano następnie na nieużytki, gdzie
trawa była gorsza, aby mogło tam odpocząć i przeżuć pokarm. Takie miejsca noszą
dziś nazwy Mieryjda, Mieryndzysko lub pokrewne.

Nie mamy informacji na temat liczebności krów w wiekach XIV-XVIII, natomiast
w roku 1780 przeprowadzono spis zwierząt pociągowych. W Pcimiu było 40 koni i 131
wołów, w Stróży – 14 koni i 121 wołów a w Trzebuni – 14 koni i 86 wołów. W porów-
naniu do ówczesnej liczby domów otrzymujemy wynik 0,6 zwierzęcia pociągowego
na gospodarstwo w Pcimiu, a w Stróży i Trzebuni odpowiednio 0,6 i 0,5598.

Górnictwo i hutnictwo metali
Z terenem gminy Pcim wiążą się podania o średniowiecznym górnictwie. Nie

wiadomo jednak, czy istniały tu jakiekolwiek kopalnie. Podobno wydobywano żela-
zo, a nawet złoto i srebro. Nazwa góry w centrum Pcimia – Bania – faktycznie znaczy
kopalnia i pochodzi z języka węgierskiego. Tak samo nazywa się las na roli Sularzowej
w Trzebuni. Nazwę tej miejscowości miejscowe podania wywodzą od trzech bani,
które miały niegdyś funkcjonować na Kotuniu. Zastanawiająca jest również występu-
jąca na terenie Trzebuni nazwa Złoty Potok. W żadnym z tych miejsc nie ma dziś
śladów, które wskazywałyby na istnienie tu jakichkolwiek kopalń. Być może słowem
Bania określano niegdyś także kamieniołom.

Wbrew niektórym przekazom, Jan Długosz nic o tutejszym górnictwie nie
wspomina. Jeżeli chodzi o cenniejsze kruszce, to prawie na pewno ich tu nie było.
Wydobywać można było natomiast żelazo (tutejsze skały zawierają do kilkunastu
procent syderytu, mało wartościowej rudy, mogły tu występować również tzw.
rudy darniowe) czy surowce skalne. Jedna z legend dotyczących powstania Stróży
mówi o rycerzu imieniem Gosz, który podczas polowania znalazł tu kamień z za-
wartością rudy żelaza, co było przyczynkiem do założenia hutniczej osady. Także
nazwa przysiółka Pcimia – Łuczan – zapisana w XVII-wiecznej formie Huczanÿ suge-
ruje istnienie tam jakichś hut, o których jednak nic bliżej nie wiemy99.

Z północnymi stokami Kotunia wiąże się ciekawa legenda o istnieniu tam
niegdyś otworu obmurowanego, obecnie zawalonego. Otóż chłopi ze Stróży mieli tu
wydobywać srebro, z którego bili fałszywą monetę. Sprawa się jednak wydała,
zostali oni pojmani i skazani na śmierć. Na torturach zeznali, iż mają na Kotuniu
poukrywane skarby. Później bezskutecznie szukał tych skarbów jeden z krakow-
skich aptekarzy, niejaki Rybakiewicz100.

drzew. Wcześniejsze informacje
dotyczą jedynie transportu
owoców na rynek krakowski.
Pięciokrotnie w latach 1601
– 1607 woził do Krakowa śli-
wy kmieć z Pcimia Stanisław
Kozak. Było tego towaru łącz-
nie 28 wozów, mało więc
prawdopodobne, aby pocho-
dził on z jednego gospodar-
stwa. W latach 1605 –1606
Jakub Godawa wywiózł z Pci-
mia 12 wozów ze śliwami 94.

Dokładniejsze informa-
cje o zasiewach i plonach po-
chodzą dopiero z połowy XVIII
w. W 1750 r. poddani sołtysa Pcimia wysiewali: owsa – 113 korcy, 1 ćwierć i 3
miary, pszenicy – 24 korce, żyta – 15 korcy, 1 ćwierć i 2 miary, jęczmienia – 11 korcy,
1 ćwierć i 3 miary, grochu i bobu – 2 korce i 2 ćwierci. Stanowi to procentowo: owies
68%, pszenica 14,5%, żyto 9,5%, jęczmień 6,5%, strączkowe 1,5%.

W sołectwie strózkim w 1752 r. posiano: owsa – 68 korcy i 3 ćwierci, żyta –
24 korce i 2 miary, pszenicy – 13 korcy, 2 ćwierci i 3 miary, jęczmienia – 12 korcy,
1 ćwierć i 1 miarę, orkiszu (rodzaj pszenicy uprawianej w górach) – 3 ćwierci.
Procentowo zasiewy te wyglądają następująco: 58% owsa, 20% żyta, 12% pszeni-
cy i orkiszu, 10% jęczmienia95.

Tak wyglądała struktura zasiewów na gruntach sołtysich, zajmujących głów-
nie rozległe terasy doliny Raby, a co za tym idzie, najlepsze gleby. Przeciętny
gospodarz nie dysponował urodzajną ziemią, która pozwoliłaby na uprawianie
w tym czasie na szersza skalę jęczmienia czy żyta. Dlatego wydaje się, że gospo-
darstwa kmiece miały zbliżoną strukturę zasiewów do roli sołtysiej w Trzebuni,
gdzie w 1750 r. wysiewano: owsa – 148 korcy i 1 miarę, żyta – 8 korcy, 3 ćwierci
i 2 miary, pszenicy – 5 korcy i 2 ćwierci, jęczmienia – 4 korce, 3 ćwierci i 3 miary,
prosa – 1 miarę. Daje to łącznie następującą strukturę zasiewów: owies 88,5%,
żyto 5%, pszenica 3,5%. jęczmień 3%.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz ówczesne ceny zboża (6 fl. 20 gr. za
korzec pszenicy, 5 fl. 10 gr. – prosa, 5 fl. – strączkowych, 4 fl. 20 gr. – żyta, 3 fl. 10 gr. –
jęczmienia i 2 fl. – owsa), najwyższy dochód ze sprzedaży plonów mieli sołtysi, którzy
dysponując najlepszymi glebami mogli uprawiać bardziej dochodowe gatunki zbóż.

Inne dane na temat zasiewów pochodzą z 1780 r., kiedy to w Pcimiu na
polach folwarcznych wysiewano 11 korcy 16 garcy żyta (9,5%), 8 k. 24 g. pszenicy
(7%), 6 k. 16 g. jęczmienia (5,5%), 93 k. 24 g. owsa (78%), ponadto 20 g. kono-
pi. Zasiew w Stróży wynosił wtedy 24 k. 24 g. żyta (19%), 16 k. 26 g. pszenicy
(13%), 13 k. 16 g. jęczmienia (10%), 75 k. 24 g. owsa (58%), 28 g. lnu oraz 1 k.
10 g. konopi. W Stróży musiała istnieć tradycja uprawy roślin oleistych, skoro już
w 1647 r. wywieziono stąd do Krakowa 150 kwart oleju. Funkcjonowała tu w tym
czasie (XVII i XVIII w.) niewielka olejarnia, w której wyciskano olej96.

Fot. 112.  Pola dworskie w Stróży. Na stokach nad
doliną Raby widoczne rozproszone zagrody Małej
Gromady. Fotografia z 1929 r.  [SL]
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Huta szkła w Trzebuni

O trzebuńskiej hucie szkła wiemy stosunkowo dużo. Znajdowała się ona
w rejonie dzisiejszej zagrody U Szklarza, na gruntach sołtysich. Pierwsze zapiski o hucie
myślenickiej pojawiają się w połowie XV stulecia. W dokumencie z 1452 r. zapisa-
no, że łaskawy Marcin z dawna szklarz czyli hutarz z Myślenic (…) swoją hutę szkła ze
wszystkimi prawami i własnością, z majątkiem, rolą, pobudynkami, łąkami, pastwiskami,
lasami, wodami i wszelkimi przynależnościami (…) Szymonowi ze Stróży za pięć grzy-
wien zwyczajnych brzęczącą monetą przedaje104.

Nie był to więc sam budynek huty, ale raczej zagroda z rolą, przy której
znajdowała się huta. Majątek ten stanowił równowartość ok. 240 g srebra. Szymon
ze Stróży wymieniany jest jako właściciel huty jeszcze w 1479 r. W roku 1522 w Trze-
buni jest szklarz imieniem Jakub. W 1552 r. właścicielem huty staje się Jan Malina.
W tym samym 1552 oraz w 1554 r. skarży on Jana i Zofię Krzywickich, iż nie chcą
oddać należnego mu przywileju królewskiego dotyczącego huty. Być może chodzi-
ło tu o jakieś sprawy spadkowe, w każdym razie Jan Malina był właścicielem huty
aż do początku XVII stulecia.

Hutę wymienia się w inwentarzu z 1564 r. Płacono z niej wtedy 4 flore-
ny rocznego podatku. Wzmiankowani w rejestrze poborowym z 1581 r. dwaj rze-
mieślnicy, to prawdopodobnie szklarze.

Trzebuńska huta działała prężnie. W 1597 r. właściciel huty Malina uży-
wał aż 4 koni aby zawieźć jej wyroby do Krakowa. Myślenickie szklenice zachwalał
nawet sam Mikołaj Rej. Na początku XVII stulecia produkowano tu 6.000 szyb więk-
szych, 5.000 mniejszych, 80 tuzinów szklanek i kieliszków, 240 flaszek oraz 60 sztuk
szkła malowanego i rysowanego. Te ostatnie produkty świadczą o tym, że przy hucie
znajdowała się malarnia i szlifiernia.

Jej historia zakończyła się nagle przed rokiem 1612, kiedy to odnotowano, że
od kilku lat stoi opuszczona i ani mistrz, ani poprzednik jego nią nie kieruje, bo pomarli. Po
śmierci szklarza trzebuńska huta już się nie podźwignęła105. W 1646 r. inwentarze

Fot. 113. Wytopki z huty szkła w Więciórce, od lewej: żużel ze stopionymi kawałkami szkła,
szkło białe, szkło barwione [PS[

Z kolei na południowym skłonie tego masywu, na terenie Zawadki jest zupeł-
nie płaska, podmokła łąka znana jako polana Bania. Podobno  niegdyś wydobywa-
no tu kruszce, ale wskutek zachłanności górników, którzy bardziej dbali o poszerzanie
chodników niż ich umacnianie, sztolnie uległy zawaleniu, grzebiąc kopiących. Inne
legendy mówią o ukrytej w tym miejscu beczce pieniędzy, pilnowanej przez siły
nieczyste. Istnieje też legenda, kóra głosi, że gdzieś na Kotuniu zakopane zostały
skarby z myślenickiego kościółka podczas najazdu tatarskiego (później dóbr tych nie
odnaleziono, gdyż Tatarzy wybili ludzi, którzy je ukryli)101.

Kamieniołomy
Do końca XIX w. kamień nie był na wsi pospolitym budulcem, gdyż wszyst-

kie zabudowania stawiano z drzewa. Jedynie kopane w stoku piwniczki miały ka-
mienne ściany i sklepienie. Niewielkie ilości kamienia używano również do stawia-
nia pecek pod budynki czy jako kamienie do żaren.

W okolicy eksploatowano dwa rodzaje piaskowca. Twarde piaskowce ciężko-
wickie i magurskie stosowano zarówno jako kamienie młyńskie czy do domowych
żaren oraz jako budulec, natomiast miękkie piaskowce warstw inoceramowych były
używane wyłącznie jako materiał budowlany. Poza niewielkimi, używanymi przez
ludność wyrobiskami, na terenie Stróży istniał duży kamieniołom piaskowca ma-
gurskiego na Gruszczynie, zwanym wówczas Kamienną Górą. Należał on do sołec-
twa w Stróży, a wymieniają go źródła z 1647 i 1752 r. Nie wiadomo dokładnie,
kiedy zaprzestano jego eksploatacji, w każdym razie stroma, kilkunastometrowej
wysokości ściana tego kamieniołomu jest widoczna do dziś (miejsce to nosi nazwę
Dziursko). Kamień tu wydobywany transportowano następnie do Krakowa, gdzie
był sprzedawany. W 1647 r. rejestry celne Krakowa wymieniają 4 wozy kamienia
przywiezionego ze Stróży.

Z kamieniołomem tym związane jest piękne podanie, dotyczące dziejów ka-
pliczki u stóp Gruszczyna, wystawionej w 1746 r. Otóż podczas załadunku zsunął się
z wozu obrobiony już, olbrzymi kamień młyński, który potoczył się w dół po stoku.
Po drodze podskoczył na nierówności terenu, przebił na wylot stojącą na jego drodze
chałupę i przeleciał przez izbę tuż nad kołyską z dzieckiem. Stoczył się aż na dno
doliny Raby, a rodzice cudownie ocalonego dziecka wystawili na nim kapliczkę102.

W 1604 r. pięć wozów kamienia przywiózł z Trzebuni do Krakowa kmieć
Kulig. Doskonałej jakości kamienie młyńskie wydobywano tu z co najmniej trzech
sztolni, wykutych w stoku Góry Krzystkowej, na tzw. Cizówce. Oprócz tego mogły
istnieć jakieś inne, nie znane dziś kamieniołomy. Według miejscowego podania,
w sztolniach pracowali robotnicy z Orawy (Dolna Orawa, a szczególnie wieś Biały
Potok słynie z obróbki kamienia), a bloki piaskowca wyciągano wołami. Eksploata-
cji zaprzestano, gdy po dużych ulewach doszło do osunięcia ziemi i zawalenia
części chodników, w wyniku czego część robotników zginęła103.

Nie wiemy, czy obok ówczesnych kamieniołomów na terenie gminy rozwi-
nęło się kamieniarstwo artystyczne. Z miejscowego surowca wydaje się być zrobio-
na prosta w formie kapliczka, fundowana w 1638 r. przez Jakuba Pabiska. W każ-
dym razie dość liczne kapliczki XIX-wieczne znajdujące się na terenie gminy wyko-
nano już w Porębie i Borzęcie, gdzie cech kamieniarski był silnie rozwinięty.
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wspomniany już potaż, używany nie tylko przy produkcji szkła, ale również do biele-
nia płócien. Warsztaty w których dwypalano węgiel drzewny i produkowano smołę
zwano mielerzami lub – gwarowo – limierzami (stąd nazwy miejscowe Limierz czy
Limierzysko), a rzemieślników trudniących się tym zajęciem – smolarzami.

Okolice Trzebuni były do końca XVIII w. jednym z lepiej rozwiniętych ośrod-
ków przemysłu drzewnego w całym województwie krakowskim. Trzebuńscy chłopi
w ramach podatku odprowadzali do zamku lanckorońskiego furę węgla drzewne-
go i smoły rocznie, choć jeszcze w 1670 r. czynili to za zapłatą. Mieszkańcy sąsied-
niej Bieńkówki mieli zaś dostarczanie węgla drzewnego wpisane w wykaz obo-
wiązków pańszczyźnianych107. Węgiel drzewny wypalano również w należącym do
Pcimia przysiółku Kotuń, noszącym wówczas nazwę Popielina. Od smolarzy po-
chodzi także nazwa wsi Węglówka.

Sukiennictwo

W związku z rozwiniętą w XVI w. hodowlą owiec w Trzebuni, mogły tu znaj-
dować się niewielkie zakłady wykorzystujące wełnę do produkcji sukna, jednak nie
mamy o nich żadnych bezpośrednich informacji. Wiemy tylko, że w pobliskich
miejscowościach starostwa lanckorońskiego (Rudnik, Sułkowice) pracowali w 1629 r.
knapi, czyli rzemieślnicy wyrabiający grube sukno108. Prawdopodobnie mieszkali
oni również w Trzebuni.

W wiekach następnych pojawia się natomiast informacja o istnieniu w Pcimiu
folusza, czyli zakładu zajmującego się wytwarzaniem tego materiału. Poddawano go
później folowaniu, czyli ubijaniu drewnianymi stępami napędzanymi kołem wod-
nym z jednoczesnym polewaniem gorącą wodą. Podczas tego procesu sukno się
filcowało. Wytwarzano z niego ubrania, zwłaszcza portki i wierzchnie okrycia.

Folusz w Pcimiu wzmiankowany jest w rejestrach poborowych z lat 1629 –
1712. Dziś miejsce, w którym się znajdował nietrudno zidentyfikować, gdyż jedna
z zagród nosi nazwę Foliśnikówki (od folusznika, tj gwarowo foliśnika). Lokowano ją
na zachodnim końcu roli Pabiskowej, blisko rzeki Krzczonówki, z której doprowa-
dzano wodę do napędzania koła foluszniczego. Nazwa zagrody pochodzi od zaję-
cia jej właściciela. W 1752 r. mieszkał tu Sebastian Lexander. Wówczas zagroda
zwana była Foliśnikówką z dawna, więc zakład zakończył działalność przed tym
rokiem109. Brak jakichkolwiek informacji o sprzedaży jego wyrobów w Krakowie,
świadczy o lokalnym zasięgu produkcji.

Ponadto niewielkie ilości płótna na własne potrzeby tkano w przydomo-
wych warsztatach. Miejsca, gdzie bielono (blechowano) płótno noszą po dziś dzień
nazwę związaną z tą czynnością (Na Blechu itp.).

Browarnictwo i handel

O istnieniu w Pcimiu browaru sołtysiego dowiadujemy się z dokumentów
z poł. XVII w., w których pcimscy chłopi skarżyli się, iż są przymuszani do kupowa-
nia wódek miejscowej produkcji. Sąd komisarski w 1752 r. opisał prawa i przywile-
je gromad wsi górnych, w których jest m.in.: mają to w przywilejach, dekretach i komi-

wymieniają podobną hutę w sąsiedniej Więciórce, na tzw. Hucisku, gdzie do dziś moż-
na odnaleźć stopione kawałki szkła i żużlu.

Może dziwić, skąd brano surowiec do produkcji szkła. Piasku raczej nie spro-
wadzano spoza Trzebuni, a pozyskiwano go ze skał. W okolicy występują gruboziar-
niste piaskowce o spoiwie ilastym, które wietrzejąc dają nieznacznie tylko zanieczysz-
czony piasek. Występują one m.in. w rejonie przełęczy między Bieńkówką a Trzebu-
nią oraz w lesie zwanym Piasek na terenie Pcimia-Krzywicy (Wielkie Ulmany). Drze-
wo do opalania pieca hutniczego brano z lasów Kotunia. W okolicy funkcjonowały
w tym czasie liczne mielerze, w których wypalano smołę i węgiel drzewny, wytwa-
rzano tu również potaż (węglan potasu) używany przy produkcji szkła jako topnik.

Pozostały pamiątki po hucie – wyorywane do niedawna z okolicznych pól
kawałeczki szkła, nazwa zagrody Szklarzówka, nazwy terenowe – Hucisko, Przełęcz
Szklarska (między Bieńkówką a Trzebunią) i Piaskowa Góra.

Z hutnictwem wiąże się również spotykane w okolicy nazwisko Sularz
(w Trzebuni istnieje rola Sularzowa). Powstało ono od słowa sulerz, stanowiącego
spolszczoną formę niemieckiego Schürer, co oznacza palacza w piecu hutniczym.
Nazwa roli Sularzowej nie wiąże się więc – jak głosi miejsowe podanie – bezpo-
średnio z budynkami huty.

Według niektórych źródeł dwie mniejsze huty szkła istniały na terenie Stró-
ży. Jedna z nich znajdowała się na roli Mleczkowej, a druga w Rogowskim Potoku.
Jeszcze niedawno na jednej z łąk znajdowano tu grudki szkła. Brak szerszych infor-
macji o tych hutach może świadczyć o lokalnym zasięgu ich produkcji106.

Przetwórstwo drewna

Las był drugim, po uprawie roli, źródłem utrzymania ówczesnej ludności.
Poza korzyściami, jakie wiązały się z zakazanym kłusownictwem (w gwarze miej-
scowej kłusownika nazywano ropśikiem od niem. Raubschütze) czy zbieractwem,
stosunkowo duże dochody można było osiągnąć ze sprzedaży drewna, które było
używane jako opał i materiał budowlany.

Transporty drewna liczące 2 do 4 wozów szły do Krakowa prawie z każdej
z okolicznych wsi. W rejestrach celnych tego miasta zachowała się wzmianka z roku
1647 o przywiezieniu ze Stróży 4, a z Pcimia 3 wozów drewna na opał.

Na miejscu z drewna wyrabiano różne przedmioty. Trudnili się tym głównie
chłopi z wsi starostwa lanckorońskiego: Jasienicy, Bieńkowki i Trzebuni. Wytwarza-
no tu gonty (według pradawnej tradycji, gonty powinien umieć zrobić każdy po-
rządny gospodarz) oraz beczki. Spośród tych trzech miejscowości przetwórstwo
drewna było najsilniej rozwinięte w Trzebuni. W 1670 r. w całym starostwie na
wyrób gontów i beczek ścięto 300 jodeł. Zajmowano się też cięciem pni na deski
i belki, czego dokonywano w traczach napędzanych wodami Trzebunki.

W tym samym czasie funkcjonowały warsztaty zajmujące się destylacją, czy-
li wypalaniem węgla drzewnego: ułożone na stos belki (najlepiej bukowe) okłada-
no gałęziami i igliwiem, a następnie rozgrzewano do ok. 400°C. Izolacja uniemoż-
liwiała dostęp powietrza i zapobiegała zapłonowi drewna. Innym produktem de-
stylacji była smoła drzewna, którą również sprzedawano. Z popiołu otrzymywano
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Pod panowaniem cesarzy

o zajęciu południowej części Polski przez wojska
austriackie, zlikwidowano dotychczasowe polskie
jednostki administracyjne, m.in. urząd wojewody
krakowskiego, starostwo lanckorońskie i kasz-
telanię krakowską, pozostawiając w dotych-
czasowych strukturach jedynie urzędy skarbowe
i sądownictwo.

Dobra skasowanych jednostek stanowiły odtąd tzw. własność kameralną,
czyli przeszły na własność austriackiego monarchy. Myślenice i wójtostwa kasztela-
nii krakowskiej tworzyły od 1773 r. tzw. cesarsko-królewską ekonomię myślenicką.

Wprowadzono nowy system administracyjny. Wsie tworzące dziś gminę Pcim
należały od 1772 r. do cyrkułu wielickiego. W 1782 r. utworzono na tym terenie
cyrkuł myślenicki, na którego czele stało starostwo. W 1819 r. siedzibę cyrkułu
przeniesiono do Wadowic. Należały do niego wszystkie miejscowości tworzące
dziś gminę Pcim, ale niedaleko na wschód rozpoczynał się już cyrkuł bocheński, do
którego należały m.in. Lipnik, Węglówka i Wiśniowa. Leżąca bardziej na południe
Kasinka Mała należała do cyrkułu sądeckiego. Powiat myślenicki przywrócono do-
piero w roku 1867, w zreformowanych strukturach administracyjnych Galicji114.

W roku 1780 zrewidowano granice miejscowości. Trzebunia pozostała w swych
granicach historycznych, natomiast Stróżę powiększono o 30% przyłączając do
niej powstałą w XVII w. osadę Chełm oraz lasy porastające masywy Chełmu i Uklej-
ny. Z kolei do dominium w Pcimiu przyłączono las pański na Ostryszu, należący
pierwotnie do folwarku krzczonowskiego.

W 1777 r. rząd Austrii sprzedał część dóbr kameralnych (tj. c.k. ekonomię
myślenicką i ziemie starostwa lanckorońskiego) w ręce prywatne. Myślenice i kilka-
naście okolicznych wsi, w tym Stróżę, Trzebunię i Pcim nabyła księżna Franciszka
Krasińska. Jej mężem był królewicz Karol, syna króla polskiego Augusta III Sasa. Po
nim Franciszka nosiła tytuł księżnej Kurlandii, Żmudzi i Semigalii.

W 1788 r. dobra te (za wyjątkiem Myślenic, które zostały przez rząd wyku-
pione) Franciszka przekazała swej córce, Marii Krystynie. Wyszła ona dwukrotnie
za mąż: w 1797 r. za Karola Carignan, księcia sabaudzkiego (zm. w 1800 r.) i w 1816 r.
za Juliusza de Montléart, francuskiego arystokratę. Po śmierci Marii de Montléart
(zmarła w 1851 r.) okolicznymi dobrami zarządzał książę Maurycy de Montléart,
a od 1868 r. – córka Marii, Augusta115.

Augusta de Montléart mieszkała w dworze w Krzyszkowicach. Dbała o los
swoich poddanych i była przez nich nazywana chłopską księżną. We dworze założy-
ła szpital dla chłopów, opiekowała się ubogimi, była matką chrzestną wielu chłop-
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sjach królewskich poddani kasztelańscy, że im wolno każdemu gdyby chciał na wesela,
krzeciny, stypy i wszelkie potrzeby swoje domowe robić piwa i gorzałki. Było to wli-
czone w podatek za tzw. suche piwo i suchą wódkę. Zakazywano natomiast nad-
używania tych praw, tj. produkcji gorzałek w celach handlowych, gdyż mogliby
przeszkodę uczynić karczmom i propinacjom JKMCiom Panom dzierżawcom wójtostw110.

Browary sołtysie znajdowały się przy dworach w Stróży i Pcimiu, gdzie po-
nadto działała niewielka gorzelnia. Ich produkty szynkowano w karczmach sołty-
sich. Wiemy o jednej działającej karczmie dworskiej w Trzebuni, kolejnej w Stróży
(zagroda Karczmarska, w rejonie dzisiejszego centrum miejscowości) i o dwóch
w Pcimiu: jednej pod kościołem i drugiej przy gościńcu, poniżej dzisiejszego cmenta-
rza, która pełniła również funkcję zajazdu dla podróżnych111. Dochody z tego inte-
resu zasilały kasę odpowiednio kasztelanii krakowskiej i starostwa lanckoroń-
skiego, a należyte odsetki trafiały do kieszeni sołtysów.

Własny browar i karczmę posiadał również pleban pcimski. Budynki  znajdo-
wały się w miejscu dzisiejszej piekarni. Propinacja działała tu jeszcze na przełomie XIX
i XX w. Według zachowanych dokumentów, pleban pcimski, ks. Wojciech Aleksy
Łapiński, nadzorował osobiście produkcję piwa, a spirytus (okowit) sprowadzał
z Wieliczki, na miejscu rozcieńczał wodą i sprzedawał. Około 1870 r. karczmę wy-
dzierżawił, a w końcu wykupił rząd austriacki112.

W końcu XVII i przez całe XVIII stulecie Pcim zasłynął w okolicy z targów
bydłem. Odbywały się one na mocy nieznanego nam niestety przywileju i obsługi-
wały głównie 6 wsi górnych kasztelanii. W 1701 r. doszło do porozumienia między
sołtysem Aleksandrem Drzewic-
kim a miejscowym proboszczem
ks. Janem Putowiczem. Odtąd
targi odbywały się na placu wy-
znaczonym na gruntach sołty-
sich. Opłaty targowe ściągała
osoba wyznaczona przez pleba-
na i były one całkowicie obra-
cane na potrzeby probostwa.
Sołtys wyjednał, aby za to pod-
czas targów żadnych likworów
z browaru plebańskiego nie
przedawano, ale tylko z browaru
wójtowskiego113. Umowa ta za-
pewniała zgodny dochód z tar-
gów i sołectwu, i proboszczowi.

Fot. 114.  Wyplatanie koszyków – jeden z tra-
dycyjnych zawodów ludności Pcimia. Fotografia
z okresu międzywojennego  [SL]
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nazw w obrębie ról, nazwy pańskich pól niemal zupełnie zatarły się w ludzkiej
pamięci . W Inwentarzu połacie ziemi są nazywane niwami119.

Karczmarskie Pole (można było tu wysiać 14 korców warszawskich) – ok. 9 ha;
Na Słabiźnie (9 korców) – ok. 6 ha , do tego ok. 3 ha łąki;
Na Skotnicy (7 korców) – ok. 4,5 ha;
Za Ogrodami (12 korców) – ok. 7,5 ha;
Łęg Górny (11 korców) – ok. 7 ha;
Średnie Pole (18 korców) – ok. 11.5 ha;
Bania (90 korców) – ok. 56 ha – niwa ta jest dziś w całości zalesiona;
Między Przykopami (3 korce) – ok. 2 ha.

Na polach tych wysiewano: 11 korców 16 garnców żyta, 8 k. 24 g. pszenicy,
6 k. 16 g. jęczmienia, 93 k. 24 g. owsa, 28 g. grochu, 2 g. prosa, 20 g. konopi. W ma-
jątku hodowano wówczas 33 sztuki bydła: 18 krów, 2 byki, 2 woły, 5 jałówek i 6 ciel-
ców. Dworskie łąki zajmowały tereny podmokłe oraz wszystkie inne nie nadające się
do wysiewania z powodu zbyt wysokiej wilgotności gleby. Nosiły one nazwy:

Staw (łąka ta znajdowała się przy młynie, wywożono stąd 2 czterokonne
wozy siana) – ok. 1 ha120;
Na Słabiźnie (6 wozów) – ok. 3 ha;
Pod Gazdeczką (7 wozów) – ok. 3,5 ha;
Za Mostem (3 wozy) – 1,5 ha;
Przed Karbowym (10 wozów) – ok. 5 ha.

Mapa 25. Rozmieszczenie zagród, łąk i pól dworskich w Pcimiu w 1780 r.skich dzieci, które po osiągnięciu wieku dojrzałego hojnie uposażała. Swym służą-
cym, po zamąpójściu lub ożenku, ofiarowywała po kilka morgów pola oraz drzewo
na budowę domu. Ufundowała również szkoły w Zawadzie, Sieprawiu, Krzyszko-
wicach i Myślenicach. Zmarła w 1885 r.116

W 1874 r. 11 wiosek, w tym Pcim, Stróżę i Trzebunię zakupiła od Augusty
księżna Cecylia Lubomirska, żona księcia Jerzego Lubomirskiego, powiększając tym
samym olbrzymi majątek ziemski tego rodu. Gdy Cecylia zmarła w 1904 r., klucz
ten odziedziczył jej syn, Kazimierz ks. Lubomirski, a po jego śmierci w 1930 r.
sukcesję przejęła córka Cecylia117.

Opis folwarków z 1780 r.

Inwentarz państwa Myślenice, sporządzony w 1780 r. podaje szczegółowy
opis majątku folwarków dawnych posiadłości kasztelanii krakowskiej, włącznie
z folwarkami w Łagiewnikach i Pierzchowcu. Znajdują się tu również opisy wielkich
posiadłości ziemskich w Pcimiu i Stróży118. Opisy takie sporządzano w celu do-
kładnego oszacowania wartości folwarku, zwykle przy jego sprzedaży. Zawierano
w nich nie tylko informacje o zabudowaniach, rodzaju budulca czy stanu obiektu,
ale nawet opis drzwi, okien, pieców czy mebli. Podawano też wielkość pól, infor-
macje o lasach, wysokość zasiewów, spis żywego inwentarza, wymiar pańszczyzny
i wysokość danin w naturze z podziałem na kmieci, zarębników i zagrodników.

W folwarku pcimskim znajdowały się następujące obiekty:
dwór (folwark), a w nim: sień, przysionek, 2 izby (w tym jedna wielka),
kuchnia, piwnica i komora; budynek był drewniany, konstrukcji zrębowej,
kryty gontem;
cztery duże stajnie kryte strzechą i dwie mniejsze stajenki;
dwie wozownie, w tym jedna kryta strzechą, a druga gontem;
obora;
obszerna stodoła o 6 wrotach, tyluż boiskach i 7 sąsiekach, położona na
wschód od dworu;
spichlerz drewniany, piętrowy, zbudowany na zrąb i kryty strzechą, o 9 sąsie-
kach na ziarno;
chlewnia;
gumno (wydzielona część podwórza, otoczona stodołami i spichrzami) o dwo-
istych wrotach;
gorzelnia, położona nad Rabą, murowana z kamienia i kryta gontem, przy
niej stajnia;
browar, również zlokalizowany nad Rabą niedaleko gorzelni, drewniany
i kryty gontem;
suszarnia, która znajdowała się przy browarze, drewniana, kryta okrajkami.

Brama wjazdowa do całego zespołu znajdowała się od strony Myślenic,
w jej pobliżu znajdował się stróżówka (schowanie). Do dworu należał cały szereg
pól, których wielkość podano poprzez wysokość wysiewu (w korcach) oraz łąk, dla
których podano, ile wozów siana można z nich wywieźć w ciągu roku. Wszystkie
pola miały swoje nazwy. Warto je przytoczyć, bo w odróżnieniu od tradycyjnych
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W pobliżu był też pasternik. Jak wspomniano, prócz pasternika pastwisk innych nie
masz, tylko w lesie na Chełmie i nad Rabą. Do majątku należał również las Strózki zwany
jodłowy, w którym kamienie biorą oraz w którym bydło gromady pasione bywa.

Całość zespołu uzupełniała karczma, położona naprzeciw folwarku za Rabą
oraz dwa młyny: jeden na Rabie o dwóch kołach i kamieniach i drugi na Trzebunce
o jednym kole. Przy obu młynach były piły tartaczne.

W Inwentarzu podano również wymiar powinności pańszczyźnianych. Z każ-
dej roli w Stróży i Pcimiu robiono 6 dni pieszo i dalszych 6 dni bydłem (zarębnicy
o połowę mniej). Jeśli kmieć nie chciał pracować, mógł wykupić się płacąc do kasy
dworskiej 12 zł (zarębnicy – 6 zł). Prócz tego płacono roczny czynsz – w Pcimiu 2 zł
15 groszy od pręta, w Stróży – 2 zł od pręta (w miejscowości tej płacono również za
superaty, czyli przymiarki). Za pobieranie drzewa z lasu płacono drwalne w wyso-
kości 24 groszy rocznie (zarębnicy 12 gr.). Z danin w naturze wymienić należy
daninę owsa (ospy owsiane) – 2 korce od łanu (w Stróży ponadto 12 garncy żyta
od łanu) oraz po 1 kurze rocznie (kapłony). Stróżanie mieli oddawać także po 1 gęsi
co 2 lata. Kmiecie nie płacili leśnego ani nie dawali oprawy, lecz mieli obowiązek
powabów – prac przy żniwach 3 dni w roku ponad normalny wymiar pańszczyzny
oraz szarwarków przy naprawie młynów myślenickich tyle razy, ilekroć uszkodziły-
by je wezbrania Raby. Prócz tego kmiecie musieli ściągać drzewo z lasów oraz

Mapa 26. Rozmieszczenie zagród, łąk i pól folwarcznych w Stróży w 1780 r.Przy dworze znajdował się ogród warzywny i dwa sady, w których rosły
jabłonie, grusze i śliwy. Ponadto osobny sad śliwkowy był przy browarze. Pastwiska
znajdowały się nad Rabą w pobliżu dworu i były wikliną i łomżą zarośnięte. Do
folwarku należał również las jodłowy na Bani.

Młyn dworski zasilany był przez młynówkę czerpiącą wodę z Raby. Były w nim
dwa koła i kamienie młyńskie oraz jedno koło do piły (tartaku). Karczm dworskich
było dwie. Pierwsza znajdowała się nad Rabą przy gościńcu węgierskim i pełniła
funkcję hotelu: prócz sieni, stajni, piwniczki i piekarni (tj. kuchni) była tu izba go-
ścinna. Druga karczma położona była pod kościołem. Był to drewniany budynek
kryty strzechą. Prócz sieni, stodółki i piekarni była tu też izba szynkowa. W tej
gospodzie serwowano produkty dworskiej gorzelni i browaru.

Zespół zabudowań folwarcznych w Stróży obejmował następujące obiekty:
dwór zrębowy kryty gontem, w którym były: sień, 2 izby i 2 mniejsze poko-
iki, kuchnia, komora i spiżarnia, budynek posiadał ponadto stryszek i był
podpiwniczony;
dwie stajnie (w tym jedna z komorą) i wołownia;
chlewnia (pusta) z wozownią, postawiona na zrąb, kryta gontem;
obora konstrukcji zrębowo-słupowej, kryta gontem i strzechą, położona na
południe od chlewni;
stodoła o 3 boiskach, 4 sąsiekach i sześciu wrotach, zrębowa, kryta strze-
chą, ale z gontową kalenicą;
szopa zbudowana z okrajków, snopkami poszyta;
piętrowy, zrębowy spichlerz kryty gontem (zaznaczono, że dach wymaga
naprawy) o 7 sąsiekach;
magazyn, tzw. schowanie na narzędzia i naczynia, konstrukcji zrębowej, kry-
ty strzechą;
karmnik do karmienia trzody (na wieprze);
gumno, w obręb którego prowadziły dwoiste wrota i furtka;
studnia z żurawiem, głazami cembrowana;
gorzelnia - budynek drewniany, zrębowy, kryty gontem.

Do dworu należały następujące niwy:
Kowalowska (położona za Rabą, 30 korcy) – ok. 19 ha;
Dolny Łęg (30 korcy) – ok. 19 ha;
Górny Łęg (24 korce) – ok. 15 ha;
Górna (złożona z dwóch mniejszych niw, 21 korcy) – ok. 13 ha.

Na wysiew na dworskich gruntach przeznaczano: 27 k. 24 g. żyta, 16 k. 26
g. pszenicy, 13 k. 16 g. jęczmienia, 75 k. 24 g. owsa, 20 g. grochu, 16 g. bobu, 28
g. lnu i 1 k. 10 g. konopi. Na terenach podmokłych, na skraju niw położonych w
dolinie Raby znajdowały się łąki:

Na Kowalowskim (za Rabą, 5 wozów siana) – ok. 2,5 ha;
Stawiska (przy Dolnym Łęgu, 8 wozów) – ok. 4 ha;
Ogród (na Górnym Łęgu powyżej młyna, 4 wozy) – ok. 2 ha.

Wśród hodowanego inwentarza było 20 sztuk bydła: 14 krów, 2 byki i 4 woły.
Przy dworze znajdował się ogródek, naprzeciw którego jest kompas kamienny rozbity.

– 222 – – 223 –

makieta_historia.p65 03-09-16, 12:21222-223



któremu dwór nie mógł już zagarniać gospodarstw chłopskich. Do usunięcia chłopa
z gruntu mogło dojść jedynie, gdy nie wypełniał on swych obowiązków pańszczyźnia-
nych. Należy zaznaczyć, że przed tą reformą jedynie około 30% włościan w cyrkule
myślenickim dziedziczyło uprawianą ziemię. Te i następne reformy sprawiły, że chłopi
poczęli widzieć w cesarzach swych dobrych panów. Z drugiej strony – pogłębiał się
rozdźwięk pomiędzy ludem a organami administracji123.

Część reform józefińskich zmierzała do uzależnienia kościoła od absoluty-
stycznego państwa, m.in. dążono do uzgodnienia granic diecezji z granicami pań-
stwowymi. W ten sposób dekretem z 20 września 1783 r. utworzono diecezję
tarnowską, obejmującą swym zasięgiem okolice Pcimia124.

Wśród zarządzeń nowych władz były również przykre dla prostego ludu.
W 1774 r. Maria Teresa wprowadziła wysoki podatek rustykalny (wiejski), którego
ściąganie władze nakazały zarządcom dworów, dodatkowo pogłębiając rozdźwięk
między społecznosćią wsi. Czasem – zwłaszcza posiadaczom większych gospodarstw
– udawało się zaniżać wielkość posiadanego areału, a tym samym zafałszowywać
zeznanie podatkowe.

Tragedią dla wielu okazał się obowiązek piętnastoletniej służby wojskowej.
Austria prowadziła w tych latach wojny ze swymi sąsiadami, m.in. Prusami i Turcją.
Na początku XIX w. Europa stała się teatrem wojen napoleońskich. Rekrut był więc
bardzo potrzebny. Bogatsi chłopi, odrabiający pańszczyznę sprzężajną, mogli liczyć
na poparcie dworu – wcześniejsze urlopowanie lub nawet ukrycie przed służbą
wojskową. Synowie chłopów małorolnych tych możliwości nie mieli. Częste były
więc przypadki ukrywania się przed komisją werbunkową lub dezercje z jednostek
wojskowych. Do 1795 r. uciekano najczęściej na drugą stronę Wisły, do Rzeczypo-
spolitej, później na Bukowinę, Węgry, Mołdawię. Rosły szeregi kompanii zbójnic-
kich. W końcu XVIII w. starosta Ludwik Zily skarżył się na liczne bandy grasujące po
okolicznych wsiach. Planowano również  wysiedlenie z tych stron biedoty wiejskiej,
stanowiącej zaplecze dla zbójnictwa.

Znany jest przypadek z 1801 r., kiedy to nocą z 16 na 17 kwietnia z 62 regi-
mentu piechoty, stacjonującego w Krakowie, zbiegło wielu rekrutów, którzy ukryli
się w rejonie Myślenic. Władze starały się tym ucieczkom zapobiegać, W 1797 r.
wyznaczono nagrodę 24 złotych reńskich za każdego schwytanego rekruta. W la-
tach 1802 – 1805 wydano w cyrkule myślenickim kolejne zarządzenia, których
celem było karanie osób ukrywających zbiegów. Ci, którym udało się szczęśliwie
przejść służbę wojskową, wróciwszy do domów, cieszyli się dużym szacunkiem i pia-
stowali niższe funkcje w gminnej społeczności.

W tym czasie cała ludność zobowiązana była do wysokich świadczeń na rzecz
wojska. Należały do nich liwerunki, tj. zsyp zboża, za które tylko czasami płacono
symboliczne kwoty. Odstawiano je na własny koszt do magazynów wojskowych lub
bezpośrednio do jednostek. Komisje wymagały zboża wysokiej jakości, a w wypadku
oporu, dla wyegzekwowania liwerunków przysyłano wojsko i karano chłopów grzyw-
nami. Znane są zapiski z akt cyrkułu myślenickiego, mówiące, że żołnierze na egzeku-
cje wysyłani, przez chłopów źle traktowani, czyli nagabywani i szarpani byli. W 1802 r.
cały cyrkuł miał odstawić do magazynów w Myślenicach, Wadowicach, Kalwarii,
Bochni i Tarnowie 2.000 korcy żyta i 7.500 korcy owsa.

płacić za wódkę i piwo produkowane przy dworze (propinacja usankcjonowana
dokumentem z 1585 r.).

W spisie powinności zaznaczono również, że góry Kamiennej Pcimiowi otwar-
cie z dawna pozwolone. Zapis ten tyczył się prawa do pobierania kamienia z kamie-
niołomu na Gruszczynie przez mieszkańców Pcimia. Kmiecie w obu miejscowo-
ściach nie wykonywali w tym czasie obowiązku stróży (tj. pilnowania zbiorów w polu
czy dworu), lecz opłacali strażnika121.

W odróżnieniu od kmieci, którzy mieli jednakowy wymiar pańszczyzny, za-
grodnicy pracowali w zależności od wielkości zagrody. Z największych zagród (tzw.
zagród kmiecych) pracowano w tygodniu po 2 dni pieszo i do tego ½ do 2½ dnia
czworgiem bydła. Pozostali zagrodnicy pracowali tylko bydłem. Najwyższy wymiar
pańszczyzny, pięć dni w tygodniu, odrabiano z zagrody Flagówka w Pcimiu. Zagród
czterodniowych było w Pcimiu 4, w Stróży 2 (Miszkówka i Koziarzówka). Zagrody
trzy i półdniowe były tylko w Pcimiu (5). Zagród trzydniowych było w Pcimiu 9,
w Stróży – 5. Wszystkie zagrody dwu i półdniowe (w liczbie 6) znajdowały się w Pci-
miu. Spośród zagród dwudniowych 1była w Pcimiu i 9 w Stróży, a 2 zagrody półto-
radniowe – w Pcimiu. Najmniejsze były zagrody jednodniowe: Gracówka i Barna-
siówka w Stróży oraz półdniowa zagroda Kozakówka w Pcimiu. Zagrodnicy mieli
ponadto obowiązek oddawania oprawy z lnu lub konopi zebranych z dworskich
pól. Dzierżawcy karczm oddawali rocznie dodatkowych 50 korcy owsa122.

Nowe reformy, nowe obowiązki

Wraz z wprowadzeniem nowych rządów, przemianom zaczęła ulegać sytu-
acja prawna chłopów. Państwo stopniowo zdejmowało z nich część dawnych po-
winności, nakładając nowe.

W roku 1772 cesarzowa Austrii Maria Teresa (panowała do 1780 r.) wydała
patent, ograniczający sądownictwo w obrębie dominium i zezwalający mieszkań-
com wsi odwoływać się do sądów państwowych (cyrkularnych i gubernialnych).
W ten sposób włościanie otrzymywali opiekę prawną, której dotąd – poza często
iluzorycznymi sądami referendarskimi – byli pozbawieni. W 1775 r. pozbawiono
szlachtę prawa karania chłopów grzywnami i ograniczono stosowanie kar cielesnych.

Liczne reformy przygotował jej następca Józef II (cesarz w latach 1780 – 1790).
Wśród nich była reforma urbarialna z 1789 r., gwarantująca chłopom 70% dochodów
z gospodarstw, podczas gdy pozostałe 30% miało być dzielone między dominium
(dwór) i państwo. Reforma ta nie weszła w życie, poniechano jej po śmierci cesarza.

Udało się natomiast Józefowi II wprowadzić w 1782 r. prawo zezwalające
na migrację chłopów do innych wsi i miast. Nie dotyczył on jednak wszystkich
poddanych, lecz bezrolnych i tych, którzy zostawili na gospodarce następcę (a i to
za okupem). Do 1786 r. nastąpiły również zmiany w sądownictwie i administracji
wiejskiej. Wprowadzono jednowioskowe gminy wiejskie, reprezentowane przez
wójtów. Tereny dominiów zostały wyłączone z obrębu wsi. Dla chłopów najistot-
niejsze jednak były ulgi w świadczeniach na rzecz dworu.

Przede wszystkim ustalono górną granicę pańszczyzny do 3 dni w tygodniu
oraz zniesiono obowiązek stróży. Ustanowiono prawo dziedziczenia ziemi, dzięki
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z Zembrzyc), sprawiono trzeci dzwon i przykryto dach blachą. Jego następcami do
zakończenia II wojny światowej byli: ks. Antoni Opidowicz (do 1876 r.), ks. Jan
Kanty Żygadło (do 1889 r.), ks. Stanisław Hałatek (do 1899 r.), ks. Józef Żeliwski
(do 1921 r.), ks. Jan Orkisz (do 1940 r.) i ks. Mikołaj Żądło (do 1951 r.). Trzebunia
wydała w tym czasie kilku kapłanów, z których najbardziej znanym jest o. Bene-
dykt od św. Brokarda – Wojciech Parszywka, karmelita z Czernej, długoletni pro-
boszcz prowadzonych przez ten zakon parafii w Nowej Górze i Morawicy.

Na przełomie XVIII i XIX w. zaistniała też potrzeba budowy nowego kościoła
w Pcimiu. Stara, XIV-wieczna świątynia, reperowana przez kolejnych proboszczów,
zagrażała wręcz zawaleniem. Opis z wizytacji dokonanej w 1655 r. przez biskupa
Oborskiego podaje, że drewniana, kryta gontem świątynia posiadała trzy ołtarze,
kamienną chrzcielnicę, stalle, ambonę i organy. Przed 1664 r. sprawiono czwarty
ołtarz, wiszący krucyfiks, konfesjonał i lampy.

W następnych latach kościół jednak zaniedbano. Wizytacja biskupa Michała
Kunickiego z 1730 r. wymienia co prawda 5 ołtarzy i chór, ale informuje też o ko-
nieczności odnowienia polichromii i naprawy organów. Gontowe pokrycie dachu
było uszkodzone, a całe otoczenie kościoła – zaniedbane. Remontu świątyni doko-
nał ks. Franciszek Cieniowski, proboszcz w latach 1738 – 1762. Wizytacja z 1747 r.
informuje już, że kościół jest znamienicie w ścianach i fundamentach naprawiony.
Wizytator – biskup Kunicki – poświęcił odnowiony budynek. W tym samym roku
w kościele było 5 ołtarzy: główny – św. Mikołaja, prawy – Ukrzyżowania Pańskie-
go, lewy – również św. Mikołaja, oraz ołtarze św. Antoniego i MB Różańcowej
w nowo wybudowanych bocznych kaplicach. Mimo dokonanych zabiegów, już
w końcu XVIII w. świątynia ponownie wymagała renowacji. Być może stary budy-
nek uległ jakimś uszkodzeniom podczas trzęsienia ziemi w roku 1786, skoro w sześć
lat później biskup Florian Janowski pisał, że kościół nie nadaje się do remontu,
ale trzeba go zbudować od nowa. Rozpoczęto więc zbieranie funduszy i materia-
łów, na co zachowały się dokumenty z 1794 r. Prace prowadzono jednak opiesza-
le i w 1803 r. korzystano jeszcze ze starego kościoła, który – jak pisał proboszcz ks.
Izydor Zwoliński – podpadał upadkiem swoim niebezpieczeństwu. W 1802 r. wysta-
wiono nową, klasycystyczną plebanię z gankiem.

Pracę przy budowie kościoła rozpoczęto około 1810 r. i trwały one do roku
1829. Prawdopodobnie starsze założenia ma wieża kościoła, gdyż na progu I piętra
wyryta jest data 1767. Mogła ona więc stanąć w miejsce wolno stojącej wieży
obok kościoła drewnianego. Do wieży tej dobudowano właściwą bryłę kościoła,
wystawioną w prostym stylu zwanym józefińskim, od norm wprowadzonych przez
cesarza Józefa II. Kościół stanął na miejscu dawnego cmentarza. W 1839 r. jeden ze
starych grobów zapadł się pod ciężarem posadzki i kamiennej chrzcielnicy. Ołtarze
z początku XVIII w. – główny (Matki Bożej i św. Mikołaja) i prawy (Matki Bożej
Różańcowej) przeniesione zostały z kościoła św. Agnieszki w Krakowie na Strado-
miu. Ołtarz lewy (Ukrzyżowania Pańskiego) pochodzi z połowy XVII w. i prawdo-
podobnie stał jeszcze w starym kościele. Z cenniejszego wyposażenie w kościele
znajdowała się XIV-wieczna rzeźba św. Mikołaja. Brakujące wyposażenie uzupeł-
niono w przeciągu XIX stulecia. Przed I wojną światową w wieży kościelnej wisiały
trzy dzwony (w tym dwa zabytkowe, z 1660 i 1739 r.), a w osobnej wieżyczce nad
nawą – sygnaturka. Odbudowany kościół św. Mikołaja konsekrował 5 listopada
1833 r. biskup surfagan tarnowski, Franciszek de Paula Pisztek126.

Do nowych obowiązków należały także podwody dla wojska w celu transportu
zaopatrzenia, tzw. foszpany. Szczególne nasilenie tych żądań przypadło na 1803 r.,
kiedy to przez okolicę przechodziły armie rosyjskie idące przeciw Napoleonowi125.

Budowa kościołów w Trzebuni i Pcimiu

Na początku panowania austriackiego podjęto budowę nowej świątyni
w Trzebuni. Istniejąca bowiem od połowy XVII stulecia drewniana kaplica św. An-
drzeja i św. Marii Magdaleny miała już w tym czasie spróchniałe podwaliny. Pierw-
szy opis tej kaplicy pochodzi z wizytacji z 1684 r. Była to budowla na kamienno-
dębowych fundamentach, konstrukcji zrębowej, o pięciu oknach i trzech ołtarzach:
główny Matki Boskiej, prawy – św. Andrzeja, lewy – św. Marii Magdaleny. W kościele
wisiał też obraz patrona, ufundowany przez prowizora ks. Andrzeja Radowieckiego.
Przy budynku znajdowała się mała zakrystia. Pierwotnie kaplica ta nie posiadała wieży,
a dwa dzwony (jeden z nich odlany w 1699 r.) wisiały na prostym rusztowaniu. Kolejna
wizytacja z 1704 r. wymienia kamienną chrzcielnicę z drewnianą pokrywą.

Opis z roku 1729 informuje, że jest to kościół lub raczej kaplica drewniana,
konsekrowana. W tym czasie boczne drzwi zamurowano, ustawiając w tym miej-
scu czwarty ołtarz z Chrystusem Cierpiącym i MB Bolesną. Przy kaplicy była już
wtedy drewniana dzwonnica kryta gontem. Posadzkę – pierwotnie kamienno-drew-
nianą, wymieniono na kamienną. W 1748 r. wizytator wzmiankuje, że obraz Matki
Bożej w głównym ołtarzu ma przypięte wota. W tym czasie, opiekujący się kaplicą
od 1744 r. do 1773 r., ks. Jakub Lipka założył ewidencję urodzeń, małżeństw i zgo-
nów oraz rozpoczął budowę nowej wieży.

Przez cały ten czas kaplicą opiekowali się księża z parafii w Sułkowicach.
Następca ks. Lipki, ks. Michał Piątkowski, widząc zły stan podwalin kaplicy, starał
się o budowę murowanego kościoła. Prace rozpoczęte w roku 1779 trwały 20 lat.
Po ich zakończeniu starą kaplicę rozebrano, przenosząc całe wyposażenie do nowej
świątyni. Otwarcie miało miejsce w dzień patronki, św. Marii Magdaleny. W 1805 r.
zakupiono trzy ołtarze z początku XVIII w., wyrzucone z rozebranych przez Austria-
ków kościołów krakowskich. Fundusze na ten cel przekazał ks. Piątkowski, już jako
proboszcz w Lanckoronie. Ze starych ołtarzy zachowano tylko ołtarz główny.

Kościół konsekrował biskup Andrzej Gawroński 7 lipca 1808 r.

W latach 1833 - 1848 świątynią opiekował się ks. Andrzej Kowalczyk, rodak
trzebuński. Za jego czasów budynek i otoczenie stale ulepszano: wykonano parkan,
założono cmentarz na roli Ligęzowej i odmalowano świątynię. W tym celu najęto
znanego malarza-kopistę z Myślenic, Sebastiana Stolarskiego, który namalował sta-
cje Drogi Krzyżowej (1843 r.), odnowił, a właściwie przemalował jako obraz Matki
Bożej Myślenickiej, ograbiony z wotów i uszkodzony przez Austriaków wizerunek w ołta-
rzu głównym i przeniósł na strop świątyni słynne Przemienienie Rafaela (1847 r.).
Kolejne remonty i rozbudowy świątyni miały miejsce już w następnym stuleciu, kie-
dy to w latach 1902 – 1903 dobudowano boczne kaplice.

W dniu 19 maja 1849 r. erygowano w Trzebuni osobną parafię. Pierwszym
proboszczem został ks. Józef Hanuszkowski, który pełnił tę funkcję aż do swej śmierci
w 1870 r. Za jego rządów dokończono m.in. malowania kościoła (Szczepan Sitarski
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Fot. 116. Mogiła na cmentarzu
cholerycznym w Trzebuni, 1847 r. [PS]

na cmentarzu na roli Pabiskowej oraz – być
może – pod Banią. Mało znany cmentarz cho-
leryczny z tego okresu znajduje się również na
Jaworzynach, na granicy Zawadki i Trzebuni129.

Poprzednia duża epidemia tej choroby
wystąpiła w 1710 r. i zabrała po kilkadziesiąt
istnień z każdej z interesujących nas miejsco-
wości. Krzyż stojący na roli Sragowej w Pcimiu-
Łuczanach znajduje się właśnie na cmentarzu,
na którym pochowano ofiary zarazy (fot. 115).

Klęska nieurodzaju w roku 1847 była
jedną z największych w historii. Pogłębiła ją to-
warzysząca epidemia tyfusu i duru brzusznego,
a jej skutki odczuwane były jeszcze w roku na-
stępnym. W trzytysięcznej parafii Trzebunia zmar-
ło wówczas 606 osób, czyli co piąty mieszka-
niec tej wsi. Zmarłych pochowano na cmenta-
rzu cholerycznym, który zachował się do dziś
w lesie nad rolą Stopkową (fot. 116).

W Pcimiu, w samym tylko w 1847 r.,
zmarło 538 osób. W trzech czwartych przypadków przyczyną śmierci była epide-
mia lub śmierć głodowa. Prawdopodobnie tak duża liczba zgonów spowodowała
konieczność powiększenia cmentarza parafialnego, który według map z 1913 r.
jest trzykrotnie większy od tego z 1844 r.

Liczne musiały być były również ofiary nieurodzaju w Stróży (ok. 1.500
zmarłych w całej parafii Myślenice). Kolejne lata posuchy wystąpiły na tym ob-
szarze w latach 1871 – 1873 r.  W 1873 r. okolice nawiedziła ponownie epidemia
cholery i czerwonki, było jednak wtedy już znacznie mniej ofiar niż 16 lat wcześniej.

Klęski żywiołowe i epidemie

W końcu XVIII i przez cały wiek XIX Pcim i okolice wielokrotnie nawiedzały
rozmaite klęski żywiołowe i epidemie chorób zakaźnych. Dnia 2 lutego 1786 r. w połu-
dniowej części Polski (od Górnego Śląska po Myślenice) dało się odczuć silne trzę-
sienie ziemi. Wstrząsy doprowadziły do uszkodzenia nawet dość odpornych na
takie kataklizmy drewnianych chałup – zawalały się dachy, pękały szyby, zniszcze-
niu ulegały sprzęty domowe.

Częste były katastrofalne ulewy i powodzie. Wiemy już, że prawdopodob-
nie powódź pięćsetlecia z 1635 r. zabrała pierwszy trzebuński kościółek. W miej-
scowości tej zachowało się podanie, że podczas jednej z późniejszych ulew deszcze
w wielu miejscach zmyły zupełnie wierzchnią, najżyźniejszą warstwę gleby, a dno
doliny Trzebunki zaścielały grube pokłady błota spłukanego ze stoków.

W roku 1813 miał miejsce jeden z największych w historii wylewów Raby.
Woda przykryła niżej położone pola i domy. Później okazało się, że w wielu miej-
scach rzeka płynie zupełnie innym korytem niż dotychczas. W Dolnej Wsi Raba
przesunęła swe koryto spod Uklejny aż o 600 – 800 m w kierunku zachodnim.
W ten sposób w ciągu jednej nocy powstał teren, na którym dziś znajduje się
myślenickie Zarabie.

W XIX w. powodzie miały miejsce dość często, historia notuje takie wyda-
rzenia w latach: 1826, 1830, 1834, 1839, 1843 – 1845, 1867, 1877, 1884 –
1886, 1894 i 1899. Ulewom często towarzyszyły gradobicia. Dla odmiany, po-
między rokiem 1846 a 1866 zdarzały się katastrofalne susze127.

Wzrastająca gęstość zaludnienia, braki żywnościowe i zły stan sanitarny go-
spodarstw wiejskich owocowały licznymi epidemiami chorób zakaźnych. Pierwsze
takie zjawiska w XIX w. zaistniały w okolicy w 1806 r. Wskutek nieurodzaju i epide-
mii zgniłej gorączki cesarz Franciszek I zwolnił okoliczną ludność z liwerunków, a do-
miniom zaliczył w ramach świadczeń zboże, które przekazano armii rosyjskiej.

Wcześniej, w 1801 r. chłopi z dawnych wsi górnych kasztelanii wystosowali do
cyrkułu prośbę o przydział 600 cetnarów mąki z magazynów państwowych na okres
przednówka, jako pożyczkę, którą zwrócą po okresie żniw. Prośba spowodowana
była zniszczeniem plonów
przez Rabę i wysokimi świad-
czeniami na rzecz wojska128.

W 1831 r. region
nawiedziła epidemia chole-
ry, która szczególnie dotknę-
ła parafię Myślenice (zmar-
ło tam ok. 600 osób). W ca-
łym cyrkule wadowickim za-
brała ona 1891 ofiar. W Pci-
miu z powodu epidemii
zmarło tylko kilkunastu
mieszkańców. Zmarłych
grzebano prawdopodobnie

Fot. 115. Krzyz na cmentarzu cholerycznym z 1710 r. na
roli Sragowej (Pcim-Łuczany) [PS]
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Ryc. 9. Liczba zgonów w parafii Pcim w okresie lipiec 1846 – grydzień 1848
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Kataster sporządzano w skali 1:2 880. Niety-
powa skala opracowań wynikła stąd, że 1 cal
wiedeński (26,3 mm) na mapie odpowiadał
40 sążniom wiedeńskim (75,859 m) w tere-
nie.

Dwór w Pcimiu (mapa 27) położony
był nad Rabą, w odległości ok. 50 m od brze-
gu rzeki. Składał się nań właściwy budynek
dworu oraz trzy zabudowania gospodarcze,
stojące wokół czworokątnego dziedzińca. Na
ich zapleczu znajdował się niewielki (ok. 20
arów) sad. Do dworu prowadziła droga z cen-
trum Pcimia, od gościńca, przechodząca Rabę

mostkiem na wysokości dzisiejszego cmentarza133.

Na polach dworskich przeważały w 1844 r. grunty orne, jedynie podmokłe
obszary u podnóży Bani wykorzystywane były jako łąki, a 300 m na północ od
dworu, w miejscu, gdzie przed powodzią z 1813 r. znajdowało się koryto Raby, teren
był zakrzaczony. Jedyny drzewostan w najbliższym otoczeniu dworu stanowiły Lipi-
ny. Las na Bani był mniejszy niż obecnie – rósł jedynie w części położonej na północ
od zagrody Leśniakówka (dziś Pod Lasem), pozostały fragment stoku użytkowano
jako pole, a zalesiono go dopiero ok. 1850 r.

W bezpośrednim sąsiedztwie folwarku, tj. na terenie obecnych Chałupników,
stały następujące zagrody:

Łysorówka (nr domu 211) – Marcin Czernecki;
Zduniówka I (nr d. 212) – Jakub Zduń;
Zduniówka II (nr d. 213) – Jan Dziadkowiec;
Zduniówka III (nr d. 214) – Kazimierz Zduń;
Ciurówka (nr d. 215) – Adam Kałafut;
Młynówka (nr d. 216) – Jędrzej Kałafut;
Krupówka (nr d. 217) – Józef Gazdecki;
Leśniakówka (nr d. 218) – Wojciech Zduń;
Szarkówka (nr d. 219) – Sebastian Szarek;
Kowalczykowa (nr d. 2) – Błażej Pietrzak;
Ślusarzówka (nr d. 3) – Walenty Szarek;

Karczma dworska (nr d. 105) znajdowała się pod kościołem, z drugiej strony
Raby, a prowadził ją Marcin Druzgała.

Układ podobny do dworskiego posiadało również ówczesne probostwo pcim-
skie, liczące zgodnie z nadaniem kazimierzowskim ok. 50 ha ziemi (mapa 28). Na prze-
łomie XVIII i XIX w. proboszczowie poczęli osadzać w pobliżu kościoła członków swych
rodzin, służących i parobków, tworząc osiedle zwane dziś Zarębkiem Plebańskim.

W sąsiedztwie kościoła znajdowała się plebania (nr d. 101), postawiona
w 1802 r. i stojąca do dziś, a także stajnie i stodoły plebańskie, budynek szkoły
parafialnej i browaru. Karczmę probostwa (nr d. 99) prowadził Jan Janicki. Na
Zarębku Plebańskim mieszkali wówczas:

Numeracja domów Pcimia
Wraz z wprowadzeniem rządów austriackich podjęto cały szereg czynności

w celu uporządkowania wsi. Jedną z nich było wprowadzenie numeracji domów.
Numery nadawano począwszy od dworu, w kierunku zgodnym z ruchem wskazó-
wek zegara, tj. po kolei przez Górzany, Krzczonówkę, Madoń, Kąt, Kotuń, Łuczany,
Nadrabie, Krzywicę, Działy, Korzeniówkę, Chałupniki, Wielką, Średnią i Małą Su-
chą. Wszystkich gospodarstw ponumerowanych w pierwszej kolejności było 270,
później dodawano nowe numery, a stare przenoszono na inne miejsca, tak że w roku
1844, z którego pochodzi spis, numeracja była już nieco wymieszana. Kolejną
numerację – w przypadku starych numerów zachowaną do dziś – przeprowadzono
około 1900 r., kiedy liczba domów w Pcimiu wzrosła do 443.

Liczbę gospodarstw w poszczególnych przysiółkach Pcimia około roku 1775
(przy pierwszej numeracji domów) oraz wg spisu katastralnego z 1844 r. przedsta-
wiono w tabeli 34.Największymi osiedlami Pcimia w 2 połowie XVIII w. były: rola
Wielkie Ulmany, na której stało 10 domów, rola Godawowa (9, z zagrodami na
Madoniu 11) oraz role Kubonie, Świątki i Obajtki (po 7 domów).

W okresie 70 lat po I rozbiorze Polski intensywnie rozbudowały się wszystkie
przysiółki Pcimia za wyjątkiem Madonia i Krzczonówki, w których zaznaczył się
nieznaczny spadek liczby zagród. Pewna stagnacja występowała również na Cha-
łupnikach, gdzie przybyła tylko jedna zagroda (Łysorówka). W pozostałych przy-
padkach liczba domów wzrosła średnio dwukrotnie.

Tereny dworskie w połowie XIX w.

Mapy katastralne z lat 1844 – 1845 dają pełny obraz rozmieszczenia zabu-
dowy na terenach dworskich w połowie XIX stulecia. Jak to bywało w przypadku
nazw miejscowych zapisywanych przez kartografów austriackich, są one często
przekręcone, a w przypadku map Trzebuni – w ogóle brak nazw ról czy zagród.

Tab. 34. Liczba domów w poszczególnych przysiółkach Pcimia ok. 1775 r.  i w r. 1844132

Mapa 27. Dwór w Pcimiu przedsta-
wiony na mapie katastralnej z 1844 r.
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gły dziedziniec. na połu-
dnie od dworu stał młyn
(ślady młynówki widoczne
się do dziś wzdłuż ogrodze-
nia szkoły). Z drugiej stro-
ny Raby, przy gościńcu sta-
ła karczma (zagroda
Karczmarska). Podobnie jak
w Pcimiu, większość ziemi
była użytkowana jako grunt
orny, a tylko na terenach
najbardziej podmokłych
znajdowały się łąki.

Na terenie dworskim
stało 21 zagród, niestety brak
spisów katastralnych unie-
możliwia podanie nazwisk
ich właścicieli. Na lewym
brzegu Raby: Zawale (1
dom), na Trzebunce: Bonio-
rówka (młyn i 1 dom), Le-
śniakówka (1 dom), Smo-
łówka (2), na Miłogoszczy:
Nychówka (3), Proszkówka
(1), Szuflitówka (1), Krzecza-
kówka (1), Pałkoszówka (1),
Proszkówka II (1), Kurkówka
(2), Płaczkówka (1), Firków-
ka (1), Klaprówka (1), Śliwia-
kówka (1), Chmielówka (1),
Barnasiówka (1), Polakówka
(2), Proszkówka III (2), Wro-
nówka (1), Malakówka (1).

Skromny zespół za-
budowań folwarku w Trzebuni tworzył dwór, stajnia i duża stodoła. W jego pobli-
żu, na podmokłych źródliskach znajdowały się obszary łąkowe, a na łagodnych
stokach nad dworem – pola uprawne. Pozostała część gruntów dworskich pozosta-
wała w użytkowaniu zagrodników i chałupników.

Mapa katastralna Trzebuni z 1845 r. niestety nie podaje nazw zagród, ale w
większości są one używane współcześnie. W Trzebuni dawne zagrody dworskie
dzielą się tradycyjne według stron doliny na Zagrody Słoneczne i Zapaczne. Do
tych pierwszych należały zagrody: Zanadrówka (1 dom), Sochówka (1), Jesiurówka
(1), Dziadówka (1), Świerkówka (1), Maciejówka alias Dularówka (1), Bukówka (1)
oraz Młynówka (młyn dworski i 1 dom).  Ponadto w użytkowaniu dworu było
Sołtystwo, na którym również stało jedno gospodarstwo.

Zagrody Zapaczne, leżące po tej samej stronie doliny co dwór, noszą do dziś
nazwy: U Pacha (w 1845 r. – 1 dom), U Szklarza (1), U Corbla (1), U Ptaka (1),

Mapa 29. Okolice dworu w Stróży wg katastru z 1845 r.

Tomasz Konarski – nr
domu 95
Tomasz Paś – nr d. 96
Michał Konarski, młynarz
– nr d. 100
Wojciech Oboński – nr
d. 102
Józef Starmach – nr d. 103
(zagroda Wróblówka)
Michał Sabała – nr d. 104

Dalsze domostwa
poddanych plebańskich cią-
gnęły się pod brzegiem od
cmentarza w stronę Łuczan:

Michał Róg – nr d. 106
Wojciech Chmielowski –
nr d. 107
Wojciech Guśpiel – nr d. 109

Jak wynika z dokumen-
tu z 1848 r., spośród mieszkań-
ców Zarębka Plebańskiego je-
dynie Jan Janicki umiał pisać,
pozostali bowiem sygnowali
trzema znakami krzyża nazwi-
sko zapisane przez pisarza gromadzkiego134.

Cmentarz parafialny do końca XVIII w. znajdował się przy kościele. Praw-
dopodobnie nowy cmentarz urządzono przed budową nowej świątyni, tj. przed
1810 r. Znajduje się on do
dziś przy dawnym trakcie,
w odległości 250 m na północ
od kościoła. W 1844 r. miał
powierzchnię ok. 25 arów.

Dzięki mapom kata-
stralnym zachowały się rów-
nież nazwy zagród dworskich
w Stróży. Według map od
drogi w dzisiejszym centrum
miejscowości do dworu nie
prowadził żaden most – być
może został on zniszczony
przez powódź i dlatego go
nie zaznaczono. W grupie za-
budowań dworskich znajdo-
wały się liczne budynki go-
spodarcze, otaczające rozle-

Mapa 28. Centrum Pcimia – Zarębek Plebański, role
Godawowa i Rejestrowa wg mapy katastralnej z 1844 r.
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Mapa 31. Kościół w Trzebuni i jego otoczenie –  role Malinowa,
Leśniowa i Łatasowa na mapie katastralnej z 1845

Mapa 30. Teren dworski w Trzebuni  –  fr. katastru z 1845 r.
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Mapa 32. Rozmieszczenie wybranych nazwisk pcimian na terenie miejscowości w połowie XIX w.U Bargła (1), W Potoku (1), U Oboni (1), była też jedna zagroda nie znana z nazwy,
położona pod lasem w dolinie Złotego Potoku. W lesie stała już w tym czasie ga-
jówka, znana jako zagroda Paryłówka (dawniej – U Gałgana)135.

Pcimianie połowy XIX w.

Do map katastralnych dołączano księgi, zawierające dane o gospodarzach
i posiadanym przez nich areale. Stanowią one cenne źródło informacji o ówcze-
snych mieszkańcach wsi, rozmieszczeniu ludności itp.

W 1844 r. największymi pod względem liczby zamieszkujących rodzin rola-
mi Pcimia były: Kuboniowa (14), Świątkowa (13), Godawowa, Słowiakowa, Mize-
rowa i Wielkie Ulmany (12), Strączkowa (10), Pabiskowa, Rogowa, Ziębowa na
Krzywicy i Korzeniowska (9). Na przeciwnym biegunie stoi rola Druzgałowa na
Nadrabiu zamieszkiwana w 1844 r. przez 3 rodziny.

Zarębki zamieszkiwało od 2 do 10 rodzin. Największym pod tym względem
był zarębek Łężniakowski na Małej Suchej, najmniejszym – Pod Stosem (Płoszczy-
ce) na Kotouniu. Z zagród największa była Więciakówka (dziś Wicanty) na Średniej
Suchej – 6 rodzin. Wiele było zagród liczących 1 lub 2 rodziny.

Łącznie Pcim zamieszkiwało 467 rodzin. Poniżej przedstawiono pełny wy-
kaz ówczesnych 124 nazwisk pcimian z podaniem liczby noszących je rodzin. Dru-
kiem pogrubionym wyróżniono nazwiska najstarsze, wzmiankowane w dokumen-
tach z początku XVII w (mapa 32)136.

Dziadkowiec (35 rodzin), Zięba (27), Kozak (23), Muniak (18), Ulman
(16), Sraga (14), Kolbiarz (13), Koźmic (11), Starmach (10), Druzgała, Spórna
(po 8 rodzin), Depta, Kubic, Kudłacz, Róg (po 7), Dyrda, Leksander, Obajtek,
Stanek, Trojan, Ulmaniec (po 6), Bzowski, Konarski, Marszalik, Strączek, Szarek
(po 5), Bodzioch, Chmielowski, Figuła, Filipiec, Flazik, Gracz, Guśpiel, Kałafut,
Kotoński, Łopata, Mastela, Pieron, Prośniak, Zdun (po 4), Banek, Brzeziński, Gro-
mek, Habieda, Jakubiak, Jędrzejak, Kaliszowski, Marszałek, Olszowski, Paś, Piwo-
warczyk, Raźniak, Serafin, Skalski, Słowik, Tupta, Tyrpuła, Uchacz (po 3), Bartosik,
Bednarczyk, Brzana, Czernecki, Dróżak, Gazdecki, Godawa, Górecki, Kaczmarczyk,
Klakurka, Oboński, Pandyra, Pietrzak, Piętka, Pilsak, Różanecki, Sabała, Ślusarczyk,
Węgrecki (po 2), Biedroń, Biela, Bierówka, Buksiak, Burdelik, Bylica, Ciapała, Fu-
dalej, Galas, Janicki, Jąkała, Kluska, Kniarz, Kowalczyk, Koźmik, Kuboń, Majchrzak,
Mizera, Nawara, Nizielski, Ornat, Pachura, Pawlik, Pawlikowski, Pilch, Piszczek,
Proszek, Saletra, Senderek, Słowiak, Stożek, Sularczyk, Sularz, Szczepaniak, Świą-
tek, Świętek, Tajs, Talaga, Telczyński, Walasik, Wątor, Więciak, Wincenciak, Wójto-
wiec, Wróbel, Żyła (po 1).

Nie było już wśród ówczesnych mieszkańców Pcimia przedstawicieli starych
rodów kmiecych: Nychów, Pabisków, Kusiów, Bartków, Kumosiów, Burzów, Kol-
bów, Trzysków, Kaniów, Liszków, Salawów, Dupaków, Korzeniowskich oraz Łężnia-
ków vel Leśniaków i innych. Większość z nich mieszkała tu jeszcze w roku 1780137.
Jedne nazwiska wygasały, inne stopniowo pojawiały się we wsi. Największą karierę
zrobił ród Dziadkowców, po raz pierwszy wzmiankowany w XVIII stuleciu, a obec-
nie będący najliczniejszym rodem w Pcimiu. Nazwisko to wywodzi się od nazwiska
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stracje, a co najwyżej napady połączone z rabunkiem i niszczeniem mienia. Nie
wiadomo, czy ktoś z mieszkańców folwarków ucierpiał przy tych zajściach. Praw-
dopodobnie nie doszło do napadu na pcimską plebanię, ale chłopi mieszkający
blisko kościoła zawłaszczyli kilka należących do probostwa działek. W sąsiednich miej-
scowościach cyrkułu wadowickiego – w Chrobaczem k. Jordanowa, Łętowni, Krze-
czowie, Tenczynie, Lubniu, Skomielnej Czarnej i Tokarni – chłopi również poprzestali
na nachodzeniu dworów. Rabacja nie sięgnęła daleko na zachód od Pcimia.

Do daleko poważniejszych zajść doszło natomiast w cyrkule bocheńskim,
gdzie np. podczas ataku na dwór w Raciechowicach zginęło 6 osób: dziedzic Kac-
per Biliński, jego syn Kazimierz, rotmistrz wojsk austriackich, mandatariusz Müller,
Henryk Milh i dwóch policjantów. Napadnięto również okoliczne dwory w Komor-
nikach, Lipniku, Wiśniowej, Górnych i Dolnych Poznachowicach, a także w Jawor-
niku (cyrkuł wadowicki) oraz Kasinie i Kasince (cyrkuł sądecki). Ponadto w Racie-
chowicach splądrowaniu uległa również plebania140.

 Likwidacja pańszczyzny

Wbrew obietnicom, chłopi galicyjscy nie uzyskali zniesienia pańszczyzny w za-
mian za pomoc w likwidacji powstania krakowskiego, a jedynie ulgi w drugorzędnych
powinnościach. Już w marcu do tłumienia zajść chłopskich skierowano wojsko. Jedno-
cześnie starano się wystąpienia załagodzić przez wprowadzanie pewnych reform ko-
rzystnych dla plebsu. Pierwszą oznaką zmian był patent cesarski z 13 kwietnia 1846 r.,
mocą którego zniesiono dodatkowe dni pańszczyźniane i obowiązek podwodów.

W międzyczasie Galicję dotknęła klęska nieurodzaju połączona z epidemia-
mi. Była to zdaniem wielu Boża kara za rabację, podczas której ucierpiał również
kler. Wzrosły ceny żywności i pogłębiło się ubóstwo niższych warstw społeczeń-
stwa. W pierwszych miesiącach 1848 r. nadeszły informacje o przewrocie – Wio-
śnie Ludów – na Węgrzech, które wchodziły w skład monarchii Habsburgów. Wo-
bec rosnącego niezadowolenia poddanych i w obawie przed podobnymi wyda-
rzeniami w Galicji, gubernator Franciszek Stadion ogłosił 24 kwietnia 1848 r.
zniesienie pańszczyzny i nadanie chłopom uprawianej ziemi na własność z dniem
15 maja. W ten sposób pod naciskiem kół demokratycznych nastąpiła likwidacja
systemu feudalnego, panującego od pięciu stuleci. W zamian za straty spowodo-
wane likwidacją pańszczyzny właściciele ziemscy otrzymali odszkodowania. Kasa
krajowa (tj. galicyjska) nie miała wystarczającej ilości funduszy na ten cel, podnie-
siono więc podatki i opłaty skarbowe.

Uwłaszczenie nie zlikwidowało wszystkich trosk chłopów. Reformę rolną
wprowadzano bardzo powoli. Ustawa nie regulowała spraw serwitutów, czyli
wolnego korzystania z lasów i pastwisk. Tereny te w większości pozostały przy
dworach, więc na ich używanie należało mieć pozwolenie. Pozostawiono też
dworom przywilej propinacji, czyli szynkowania gorzałek własnej produkcji141.
W Pcimiu kwitła działalność browaru przy probostwie. Funkcjonowała też karczma
plebańska, którą rząd austriacki wykupił dopiero w latach 70. XIX w.

Wszelkimi sprawami dotyczącymi likwidacji pańszczyzny zajmowała się ko-
misja indemnizacyjna z siedzibą w stolicy Galicji – Lwowie. Odszkodowania dla
wielkiej własności wymagały dokładnego oszacowania wartości pracy pańszczyź-

Dziadek, istniejącego dziś w Pcimiu, ale nie wymienianego w spisach z 1844 i 1854 r.
(Dziadkowiec = syn Dziadka).

Rabacja galicyjska

W latach poprzedzających rok 1846 sytuacja wewnętrzna w Galicji była
bardzo napięta. Chcąc wykorzystać nastroje społeczne, emigracja paryska z Ludwi-
kiem Mierosławskim na czele opracowała plan powstania narodowego, którego
pierwszymi ośrodkami miały być Wielkopolska i Galicja. Datę wybuchu powstania
określono na 21 lutego 1846 r.

Policja pruska i austriacka wnet dowiedziały się o zamysłach spiskowców – 12
lutego w Poznaniu aresztowano Mierosławskiego i innych przywódców, zaś w Galicji
instytucje rządowe, świetnie wykorzystując nastroje społeczne, agitowały chłopów
do wystąpień przeciw szlachcie. Głównym informatorem o przygotowaniach do po-
wstania był tu książę Władysław Sanguszko, który słał listy do kanclerza Austrii, słyn-
nego jeszcze z czasów napoleońskich Klemensa Lothara von Metternicha.

Najszerszy posłuch wśród chłopów agitacja antypowstańcza miała w cyrku-
łach tarnowskim, jasielskim i bocheńskim. Zbrojne watahy chłopskie rozbiły 19
lutego pod Tarnowem oddział powstańczy mjr Leona Czechowskiego, który widząc
co się święci, postanowił przyspieszyć atak powstańców na miasto. Tak więc chłopi,
którym rząd obiecał zniesienie pańszczyzny, wbrew oczekiwaniom przywódców
powstania, stanęli po stronie zaborcy.

W dniu 21 lutego powstańcy opanowali Kraków, zmuszając do wycofania
się na Wadowice liczący 1.800 żołnierzy garnizon austriacki, dowodzony przez
gen. Ludwiga Collina von Colstein. Na odsiecz miastu ciągnął od Tarnowa płk Lu-
dwig von Benedek, z oddziałem 440 żołnierzy i kilkuset chłopów. Naprzeciw wyru-
szył 600-osobowy oddział powstańczy płk Adama Suchorzewskiego. Do starcia
doszło 26 lutego 1846 r. pod Gdowem, gdzie zaskoczeni powstańcy zostali zupeł-
nie rozbici, tracąc 154 ludzi.

Przywódcy powstania mimo to wciąż myśleli o przeciągnięciu na swą stronę
chłopów z podkrakowskich wsi – w tym celu 27 lutego wyruszyła z miasta religijno-
patriotyczna procesja, którą prowadził dyktator Edward Dembowski. Jej uczestnicy
zostali ostrzelani przez wojsko austriackie, a sam Dembowski zginął. Kilka dni póź-
niej, 2 marca, miasto wpadło w ręce wojsk austriackich138.

W międzyczasie chłopi nachodzili na dwory, dając upust wzrastającej od lat
nienawiści do szlachty. W niektórych miejscowościach napadano również na ple-
banie. Jedyny przypadek, gdzie 22 lutego chłopi stanęli jak jeden mąż po stronie
powstania, miał miejsce w Chochołowie, gdzie za zrywem agitowali ks. Leopold
Kmietowicz i organista Jan Kanty Andrusikiewicz. Chochołowskie poruseństwo zosta-
ło jednak już na drugi dzień rozpędzone przez straż graniczną i grupę chłopów
z sąsiedniego Czarnego Dunajca139.

W okolicach Pcimia, podobnie jak w całym cyrkule wadowickim, nie docho-
dziło do poważniejszych wystąpień. W Pcimiu i Stróży miały jedynie miejsce naj-
ścia na dwory, pozostające we władaniu księżnej Marii Montléart. Nie zachowały
się bliższe informacje na temat ich przebiegu.. Być może były to jedynie demon-
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1810 r. wójt Tomasz Skalski, przysiężny – Piotr Godawa;
1813 r. wójt Wojciech Mizera, przysiężni – Walenty Dziad-
kowiec, Piotr Godawa, Antoni Muniak i Szczepan Wątor;
1815 r. wójt Michał Gracz, przysiężni – Andrzej Bzowski,
Walenty Dziadkowiec;
1827 r. wójt Jacenty Kudłacz, przysiężni – Andrzej Banek,
Wojciech Dziadek, Antoni Kozak i Wojciech Zięba;
1839 r. wójt Szymon Marszalik, przysiężni – MIchał Gracz,
Maciej Kolbiarz;
1854 r. wójt Marcin Konarski, przysiężni – Jan Kozak, Woj-
ciech Kozak, Antoni Piętka i Michał Zięba.

Funkcję pisarza gromadzkiego pełnili: w 1809 r. or-
ganista Walenty Maciejowski, w 1827 r. Szymon Wątorek,
a w 1854 r. – Jan Kanty Pawlikowski144.

Po uwłaszczeniu chłopów wzrosła ranga samorządu
wiejskiego. Wpłynęły na to ustawy sejmu galicyjskiego
z 1862 r. W ich świetle majątki dworskie zostały oderwane
od reszty wsi tworząc tzw. większą posiadłość ziemską. Po-
została część – tzw. mniejsza posiadłość ziemska – tworzyła
w obrębie danej  miejscowości gminę. Na czele gminy stały
rady gminne jako organy ustawodawcze i nadzorujące, wy-
bierane przez płatników podatku bezpośredniego i miesz-
kańców gminy posiadających średnie bądź wyższe wykształ-
cenie. Władza wykonawcza leżała w zakresie zadań zwierzch-
ności gminnej, na czele której stał wójt.

Radnymi zostawali ludzie cieszący się dużym autory-
tetem, jak zamożni gospodarze, wojskowi, kombatanci, księ-
ża, organiści, nauczyciele, urzędnicy. Zwykle były to osoby
posiadające jakieś wykształcenie, niepiśmienni radni i wójto-
wie zdarzali się wyjątkowo.Podobnie jak wczesniej, dokumen-
ty uwierzytelniano pieczęcią gromadzką (ryc. 10 do 13).

W zakresie zadań samorządu gminnego było zarzą-
dzanie majątkiem gminnym, podległymi instytucjami (w tym
szkoły ludowe), miejscową policją i opieką społeczną. Do
zadań powierzonych przez organy władzy wyższych instan-
cji należały: ogłaszanie ustaw, sprawy wojskowe i podatko-
we, sądownictwo gminne i ściganie przestępstw145.

Oświata w XIX i na początku XX w.

Po uzyskaniu autonomii przez Galicję w 1867 r. szkol-
nictwo przeszło w ręce gmin. Utrzymanie szkół było trud-
nym zadaniem dla samorządów, jako że wymagało spo-
rych nakładów. Nic więc dziwnego, że pierwsze szkoły gmin-
ne były zazwyczaj ubogie, nie miały własnych budynków

Ryc. 10. Pieczęć
gromadzka Pcimia –
wzór obowiazujący
do poł  XIX w.
Przed 1803 r. lew
przedstawiany był
w koronie [AMR]

Ryc. 11. Pieczęć
gromadzka Pcimia.
Wzór obowiązujacy
od 2 poł. XIX w. [AMR]

Ryc. 12.  XIX-wieczna
pieczęć gromadzka
Stróży [AMR]

nianej i danin. Sprawy te ciągnęły się nieraz latami. Na podstawie zachowanych
ksiąg likwidacyjnych stwierdzić można, że w Pcimiu czynności te były dalekie od fina-
lizacji w 1854 r., a więc w osiem lat po wprowadzeniu zmian.

Zachował się dokument z 27 października tego roku szacujący wartość
mesznego, pisany przez samorząd gromady pcimskiej: Stosownie do wydanego
Ediktu od Wysokiego C.K. Komissyi Ministeryialney Indemnizacyiney dla Obwodu
Administracyiney de data Kraków 10. Maja 1854 do liczby 1145. My niżey podpisa-
ni w pokorze w Imięniu Gminy Pcim pod dominium Landskorona i Myślenice Cyrku-
le Wadoskim, która gmina składa co rocznie w naturze meszne Kościołowi Pcimskie-
mu załączaią poniżey wykaz która Rola, Zagroda i Zarębek składa. Wnoszemy na
zasadzie wsponianego Ediktu w naygłębszey pokorze swą naypokornieyszą proźbę
o wykupno tej daniny w naturze. Dalej następuje spis 41 ról, 19 zarębków i 45
zagród z podaniem rocznej wartości mesznego142.

Komisja likwidowała również szkody wskutek odłączenia od gruntów dwor-
skich działek przy zagrodach, a więc sprawy nieruchomości. Narosło wokół tego
wiele sporów o granice, często kończących się procesami. Jeden z nich – o granicę
między gruntami plebańskimi w Pcimiu a Zarębkiem Plebańskim – zakończono
dopiero ponad 40 lat po uwłaszczeniu!

Rozwiązania powyższe, chociaż nie satysfakcjonowały chłopów do końca
sprawiły, że przeciętny mieszkaniec wsi pogłębił w sobie obraz dobrego cesarza
i jego rządu. Jednak koszt pospiesznie wprowadzonej reformy był ogromny – za-
płaciła za nią Galicja zacofaniem przemysłowym i ogromnym zadłużeniem wobec
rządu, które skasowano dopiero w 1890 r.

Samorząd wiejski pod panowaniem austriackim

Wraz z nastaniem nowych rządów system samorządu gromadzkiego w zasa-
dzie nie uległ zmianie. Urząd zajmował się dalej sprawami majątkowymi leżącymi
w zakresie jego kompetencji oraz występował na zewnątrz w imieniu całej gromady.

Przykładem dokumentów z tego okresu, spisywanych w obecności urzędników
są kontrakty ślubne. Były to dokumenty regulujące stan majątkowy nowożeńców, wkład
rodzin każdej ze stron oraz sprawy spadkowe w razie bezpotomnej śmierci któregoś
ze współmałżonków. Do dziś zachowało się kilkanaście takich dokumentów, w tym
dwa spisane przy okazji małżeństwa Walentego Konarskiego z Zofią Chorak w 1815 r.
oraz Michała Konarskiego (syna Wojciecha) z Zofią Sraga z 1839 r.143

Na licznych dokumentach z pierwszej połowy XIX w., przechowywanych
w archiwum parafialnym w Pcimiu, zachowały się nazwiska wójtów i przysiężnych
z Pcimia, pozwalające ustalić skład ówczesnego organu samorządowego. Doku-
menty te związane są m.in. z budową nowego kościoła. Niestety, nie podano na-
zwisk wszystkich przysiężnych sprawujących urząd w danym roku.
1798 r. wójt Pcimia Jan Chmielowski, przysiężni – Kazimierz Jędrzejak, Wojciech
Mizera, Józef Pitala;
1799 r. wójt Jan Chmielowski, przysiężni – Józef Pitala i Kazimierz Raźniak;
1808 r. wójt Piotr Godawa;
1809 r. wójt Tomasz Skalski, przysiężny – Jan Ornat;
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Pod koniec XIX w. poziom kultury wiejskiej poprawił się także wskutek roz-
woju czytelnictwa. W 1861 r. powstała czytelnia w Myślenicach, założona przez
inicjatorkę krzewienia kultury na wsi Ludwikę Leśniowską, autorkę książek o te-
matyce historycznej przeznaczonych dla odbiorcy wiejskiego. Wkrótce czytelnię w Krze-
czowie założył wójt tamtejszej gminy Jan Kośmider. W latach 80. i 90. XIX w.
organizacją bibliotek wiejskich zajęły się Towarzystwa Kółek Rolniczych. W 1892 r.
bogatym jak na owe czasy zbiorem 130 książek mogła poszczycić się biblioteka
TKR w Trzebuni. Był to trzeci co do wielkości księgozbiór w powiecie. Istniały także
w tym czasie wypożyczanie w Pcimiu oraz – prawdopodobnie – w Stróży. Organi-
zowali je miejscowi nauczyciele oraz księża151.

Początki orkiestry dętej w Trzebuni

Niegdyś w każdej wiosce istniały zespoły ludowe, które zamawiano na wese-
la czy inne uroczystości. Od czasów austriackich, obok tradycyjnych instrumentów
smyczkowych, jak skrzypce i basy, zaczęły pojawiać się instrumenty dęte i perkusyj-
ne. Wzorując się na orkiestrach wojskowych armii austriackiej, zaczęły powstawać
orkiestry wiejskie, często parafialne. Najdłuższą tradycją spośród tego typu zespo-
łów w powiecie myślenickim ma orkiestra z Trzebuni.

Według tradycji jej początki sięgają 1852 r., kiedy to powstała 16-osobowa
grupa grajków koncertujących podczas uroczystości kościelnych i grywających na
weselach. Pierwszym instruktorem zespołu był organista z Rabki, Józef Flauda,
u którego muzykanci pobierali lekcje dwa razy w tygodniu. Za lekcje płacono
z własnych oszczędności po 30 centów. Organista rozpisywał też nuty, biorąc opła-
tę w wysokości 2 koron za marsza i 1 korony za pieśni. W 1864 r. orkiestra miała już
komplet instrumentów, zakupionych za zarobione przez siebie pieniądze.

Reorganizacją zespołu zajął się w 1876 r. nowy proboszcz trzebuński, ks. Jan
Kanty Żygadło. Sprowadził on w tym celu na kilka dni kapelmistrza wojskowego
kpt. Kohuta (sam był niegdyś kapelanem). Członkowie orkiestry obrazili się na tę
próbę reorganizacji i większość z nich nie przyszła. Ks. Żygadło przeprowadził więc
nabór uzdolnionych muzycznie chłopców ze szkoły i utworzono nowy zespół skła-
dający się z 18 młodych i 4 starszych muzykantów. Dzięki posiadanym kontaktom,
proboszcz i kapelmistrz Kohut załatwili młodzieży lekcje gry u Jana Kawalera, pro-
wadzącego orkiestrę przyklasztorną w Kalwarii. Dzięki życzliwości Kawalera, mło-
dzi trzebunianie mogli korzystać z instrumentów orkiestry klasztornej do czasu za-
kupu własnych. Koszt edukacji pokrywał częściowo ks. Żygadło, resztę odrabiano
najmując się do prac przy klasztorze.

Po przejściu w 1889 r. na parafię do Skawiny,  ks. Żygadło nadal interesował
sie zespołem i wspierał go finansowo.  Również spore fundusze na rozwój zespołu
wyłożył jego następca ks. Stanisław Hałatek, który przed 1892 r. zakupił brakujące
do kompletu instrumenty, tj. bas, baryton, tenor i dwa klarnety. W tym czasie naro-
dziła się tradycja wspólnego koncertowania orkiestr trzebuńskiej i kalwaryjskiej pod-
czas uroczystości w Sanktuarium, która trwa do dziś. Po wyjeździe Jana Kawalera do
Sosnowca (około 1895 r.) obie orkiestry prowadził sam kapelmistrz Kohut, będący
już na wojskowej emeryturze. Po jego śmierci, w 1902 r. kapelmistrzem orkiestry
z Kalwarii został Józef Gasiński, który mniej zajmował się grupą trzebunian.

a sale lekcyjne znajdowały się
w wynajętych izbach. Rów-
nież niskie zarobki i skrom-
ne warunki lokalowe znie-
chęcały lepiej wykwalifiko-
wanych nauczycieli.

Wpłynęło to nieko-
rzystnie na poziom nauki.
Szkoły wiejskie i małomia-
steczkowe miały węższy
program nauczania niż
szkoły miejskie. Obejmo-
wał on naukę czytania, pi-
sania i rachowania. Zdarza-
ło się jednak, że nauczycie-
le organizowali zajęcia praktyczne, potrzebne uczniom w dorosłym życiu, obej-
mujące zagadnienia z zakresu rolnictwa (dla chłopców) czy krawiectwa (dla dziew-
cząt). Miało to miejsce m.in. w Stróży, gdzie zajęcia takie organizował po lekcjach
nauczyciel Adam Pitala wraz z żoną146.

Dostęp do nauki był dość mocno ograniczony. Nie wszyscy gospodarze chcieli
posyłać dzieci do szkół, zwłaszcza w czasie prac polowych. Nauka odbywała się
więc głównie zimą. Dopiero w 1872 r. Sejm Krajowy wprowadził ustawę o obo-
wiązku szkolnym i bezpłatnym nauczaniu. W następnych latach powstały szkoły
w tych gminach, w których ich dotąd nie było. W 18 lat po wejściu w życie ustawy,
w każdej miejscowości powiatu myślenickiego liczącej powyżej 1000 mieszkań-
ców istniała szkoła147.

W Pcimiu szkoła parafialna została reaktywowana jeszcze w dobie oświece-
nia, w roku 1776. Po wejściu w życie ustaw z 1867 r. przeszła ona w ręce gminy.
Budynek starej szkoły (fot. 117) był jednak niewystarczający dla potrzeb dużej
miejscowości, więc na przełomie XIX i XX w. postawiono nowy, duży budynek
szkolny na Madoniu. W późniejszym czasie powstały również szkoły w przysiół-
kach Pcimia – na Suchej i na Krzywicy (1915 r.), w których nauka odbywała się w
wynajętych izbach. Szkoła w Pcimiu była początkowo dwuklasowa i  realizowała
trzyletni program nauczania148.

Mieszkańcy Stróży mogli początkowo kształcić swe dzieci w szkole w Myśle-
nicach, otwartej w 1785 r. Po upowszechnieniu przez Sejm szkolnictwa ludowego
powstała w tej miejscowości szkoła gminna, dla potrzeb której wynajmowano po-
czątkowo izby w prywatnych chałupach. W 1875 r. staraniem grupy gospodarzy
wybudowano nowy budynek szkolny na roli Mądrowej, przy którym znajdowało
się mieszkanie dla nauczyciela. Jak wiemy ze spisu przeprowadzonego w 1900 r.,
szkoła w Stróży była jednoklasowa149.

Dwuklasowa była natomiast szkoła w Trzebuni, wybudowana z inicjatywy
proboszcza ks. Antoniego Opidowicza w latach 1875 – 1876. Koszt jej budowy
wyniósł 15.000 koron. Pierwszym nauczycielem i kierownikiem został Maksymi-
lian Chodyński. Dalsza rozbudowa tej szkoły miała miejsce w 1894 r. W 1900 r.
w szkole w Trzebuni pracowało dwóch nauczycieli, w tym kierownik150.

Fot. 117. Dawna szkoła parafialna w Pcimiu – budynek
wystawiony w XVIII w., wygląd z okredu okupacji [arch.]

– 240 – – 241 –

makieta_historia.p65 03-09-16, 12:22240-241



miejscowości, czyli zaledwie
2, najwyżej 3 rodziny. Mniej
zamożnych było 1900, ubo-
gich – 858. Chłopstwo stano-
wiło wówczas 96,7% ogółu
mieszkańców miejscowości155.

Władze krajowe i po-
wiatowe czyniły starania aby
powstrzymać postępujące
ubożenie mieszkańców i  emi-
grację za chlebem. Od 1882 r.
powstawały Towarzystwa Kó-
łek Rolniczych, których zada-
niem był rozwój kultury rol-

nej i mechanizacja rolnictwa wiejskiego. Jednym z pierwszych w regionie było
założone w 1884 r. kółko w pobliskim Lubniu, które działało do 1900 r. Już w 1891 r.
powiat myślenicki był przodującym w Galicji pod względem ich ilości. Kółka Rolni-
cze sprowadzały maszyny do prac polowych oraz nasiona (głównie lnu i konopi),
które następnie dystrybuowano wśród chłopów. Sporo nasion udało się pozyskać
do Stróży. W niektórych latach wartość sprowadzonego materiału siewnego prze-
kraczała 1000 koron. Pod koniec XIX w. popularyzowano stosowanie nawozów.
Jednym z pionierów nawożenia pól był proboszcz lubieński ks. Dziubek, który
sprowadził do swej parafii nawóz (tłuczone kości) ze Spiszu. Kółka dbały również
o poziom oświaty na wsi, m.in. prowadząc biblioteki wiejskie. W 1900 r. Kółka
Rolnicze w Pcimiu (reaktywowane po krótkiej przerwie w roku 1912) i Trzebuni
posiadały już własne budynki156.

Począwszy od lat 80. XIX w. rolnictwo regionu powoli zaczęło dźwigać się
z kryzysu, choć lokalne warunki nie pozwalały na wiele. Dodatkowym utrudnie-
niem były klęski żywiołowe nawiedzające co kilka lat dolinę Raby – w latach 1884
– 1886 wystąpiły powodzie, które doprowadziły do zniszczenia plonów, a w 1892 r.
miała miejsce kolejna klęska nieurodzaju.

W tym czasie planową gospodarkę rozszerzono na wody Raby. W 1882 r.
powstał w Myślenicach oddział Krajowego Towarzystwa Rybackiego, którym kie-
rował baron Franciszek Lewartowski. Oddział skupiał ponad 20 osób, rekrutują-
cych się głównie z miejscowej inteligencji. W 1883 r. rozpoczęto akcję zarybiania
Raby, wpuszczając do rzeki 5000 szt. narybku łososia, 10.000 pstrąga i 40.000
lipienia. W 1896 r. oddział uruchomił własną wylęgarnię ryb w Myślenicach. Pod-
jęto walkę z kłusownictwem, co rzecz jasna nie było chłopom na rękę. Aktywnym
działaczem na tym polu był ówczesny proboszcz lubieński ks. Solak, który zobo-
wiązał się do ochrony i utrzymania 4-milowego odcinka rzeki.

Drobny przemysł, funkcjonujacy na terenie obecnej gminy Pcim w miarę
dobrze do XVIII w. (hutnictwo szkła, tkactwo, sukiennictwo), podupadł zupełnie.
Regres tkactwa zaznaczył się w całym regionie myślenickim od połowy XIX w. We
wsiach górskich, głównie w Trzebuni i Pcimiu, rozwinęła się natomiast działalność
związana z pozyskiwaniem i przetwórstwem drewna. Obrót tym surowcem utrzy-
mywał się z powodzeniem do czasów II wojny światowej. W 1906 r. w Trzebuni

Nieformalne kierownictwo zespołu przejął Michał Bieniek z roli Jaroszowej.
Przy jego domu, z drewna podarowanego prze księżną Cecylię Lubomirską, wznie-
siona została altana, w której latem raz w tygodniu odbywały się próby. Zimą
spotykano się dwa razy tygodniowo w domu Michała Bieńka. Podczas I Wojny
Światowej większość członków zespołu została powołana do wojska. Orkiestra za-
przestała działalności do 1918 r., kiedy to zebrało się początkowo siedmiu muzy-
ków. Na frontach zginęli Stanisław Ostafin, Stanisław Wnęk i Michał Ostafin. Nie-
długo po wojnie zmarł Jan Stopka. Dzięki zaangażowaniu Michała Bieńka zespół
przetrwał. Za czasów jego kierownictwa orkiestra trzykrotnie dostąpiła zaszczytu
koncertowania podczas dożynek państwowych (ostatni raz w 1923 r.).Po śmierci
Michała (1925 r.) przewodnicztwo objął jego syn, Jan, 20-letni młodzieniec, który
pełnił tę funkcję przez sześćdziesiąt lat.  Podczas okupacji niemieckiej jej członko-
wie spotykali się w konspiracji, w tym też okresie orkiestra przybrała używaną do
dziś nazwę Orzeł153.

Rozwój gospodarczy

Wkrótce po uwłaszczeniu chłopów i zniesieniu pańszczyzny zaznaczył się
kryzys gospodarki rolnej w folwarkach i gospodarstwach indywidualnych. W ma-
jątkach dworskich brakowało zarówno rąk do pracy, jak i narzędzi do prac polo-
wych, gdyż chłopi odrabiający pańszczyznę przynosili własne. Brak funduszy na
pokrycie odszkodowań indemnizacyjnych spowodował, że były one wypłacane
właścicielom ziemskim zwykle poprzez papiery wartościowe, które rząd stopnio-
wo wykupywał. Wobec tego jedynym źródłem zysku folwarków pozostawała go-
spodarka rolna. Aby zachęcić chłopów do pracy na folwarku oferowano wynagro-
dzenie w naturze w postaci trzeciej części zebranych plonów bądź rozparcelowy-
wanych skrawków gruntów dworskich.

Kryzys dotknął również gospodarstwa chłopskie, które były zbyt małe aby
mogły przynosić dochód. Spotęgował go spadek cen zboża i ziemi w latach 70. XIX
stulecia oraz kolejne lata nieurodzaju (1871 – 1873). Z konieczności podejmowa-
no więc pracę zarobkową na folwarkach bądź szukano szczęścia poza granicami
Galicji – na Litwie, Węgrzech,
a także w Niemczech (Sakso-
nia i Prusy), Francji i za oce-
anem. W 1900 r. powiat my-
ślenicki był drugim w Galicji
pod wzgledem liczby emi-
grantów. W latach 60. i 70.
XIX wieku spadło również po-
głowie bydła. Ludność wiejska
stawała się coraz uboższa154.

Według badań Napo-
leona Cybulskiego w 1890 r.
w Pcimiu do warstwy chło-
pów zamożnych zaliczyć moż-
na było 12 mieszkańców

Fot. 118. Pierwsze zdjecie orkiestry dętej z Trzebuni –
1901 r. [arch.]

Fot. 119. Orkiestra dęta z Trzebuni – pocztówka
z 1927 r., drugi od prawej siedzi Jan Bieniek [arch.]
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Żydzi prowadzili w owym czasie większość wiejskich karczm i zajazdów. Według
posiadanych informacji, w końcu XIX w. w Pcimiu istniały trzy lub cztery karczmy:

dawna karczma plebańska pod kościołem, w latach 70. wykupiona przez
rząd, a następnie dzierżawiona prawdopodobnieprzez gminę; budynek za-
znaczony jest jeszcze na mapie z 1913 r., dziś na jej  miejscu stoi piekarnia;

dawna karczma dworska pod cmentarzem, prowadzona przez Druzgałów;

karczma żydowska na Madoniu zw. Natanówką, prowadzona przez Blattów;
zaznaczona już na mapie z 1894 r., w 1913 r stały tu dwa osobne budynki –
karczma (z pokojami gościnnymi), przy której znajdowała się niewielka drew-
niana bożnica na podmurówce i stajnie;

prawdopodobnie istniała już w tym czasie druga karczma żydowska zw.
Pinkasówką, położona naprzeciw karczmy Druzgałów (dziś w tym miejscu
stoi ośrodek zdrowia), bezpośrednio przed II Wojną Światową prowadził
ją Józef Krygier.

W Stróży istniała od dawna karczma dworska przy gościńcu, którą dzierża-
wiła w końcu XIX w. żydowska rodzina Scheinów. Prawdopodobnie działała też
w tej miejscowości druga karczma, w rejonie dzisiejszego kościoła. Karczma żydow-
ska istniała również w Trzebuni, w murowanym budynku wystawionym w 1853 r.
przez księżną Montléart. Warto dodać, że w budynku tym przez jakiś czas, przed
postawieniem szkoły, odbywały się lekcje158.

Inwestycje komunikacyjne

Po nastaniu rządów austriackich pojawiła się pilna potrzeba poprawy wa-
runków komunikacyjnych wzdłuż ważnego traktu, jakim był dawny szlak handlo-
wy wiodący doliną Raby. W 1786 r., rozporządzeniem władz cyrkularnych, przy-
stąpiono do remontu drogi wiodącej z miasta Myślenic przez Stróżę, Pcim, Krzeczów.
Drogą tą przewożono wówczas głównie wina węgierskie, produkty propinacji (go-
rzałki) i sukna. Koszt inwestycji spoczął na ludności miejscowej, gdyż – jak stwier-
dzono – Najjaśniejszy Monarcha w czasie teraźniejszej, tak długo trwającej i kosztownej
wojny, z przyczyny wycieńczonych skarbów do kosztów tejże drogi dołożyć nie może.

Nic dziwnego, że przebudowana skromnymi nakładami droga odbiegała
od ideału159. Poprowadzoną ją w zasadzie wzdłuż dawnego szlaku, z tym wyjąt-
kiem, że w Pcimiu trakt ten nie przechodził przez teren przykościelny, lecz z Łuczan
kierował się koło karczmy dworskiej, pod brzegiem, na którym stoi kościół ku Ką-
czance i dalej zgodnie z przebiegiem szlaku średniowiecznego. Przed 1819 r. po-
prawiono stan odcinka Myślenice – Stróża, ale dalej przedstawiał on wiele do
życzenia. Prawdopodobnie wymusiły to zmiany przebiegu koryta Raby po powo-
dzi z 1813 r. Nowa droga biegła od Myślenic cały czas lewym brzegiem rzeki.

O marnym stanie drogi świadczą relacje podróżnych. Pastor Samuel Ber-
deczky, zdążający do Krakowa w 1805 r., skarżył się na mordercze błoto i brak
mostów. Geolog Jan Pusch, który przejeżdżał tędy w 1821 r. odradzał podróżnym
jazdę po deszczach, gdyż droga była błotnista i zawalona głazami naniesionymi z gór.
Mosty były bardzo słabe, zrywane przy każdym wezbraniu, często przypięte do
brzegu łańcuchami, co chroniło je przed zupełnym zabraniem.

Tab. 35. Liczba ludności żydowskiej we wsiach obecnej gminy Pcim i sąsiednich w końcu XIX w.

były trzy tartaki wodne, na-
leżące do Józefa Balinki, Mi-
chała Bystronia i Józefa Raka.
Podobne zakłady istniały
również w Pcimiu. W drugiej
połowie XIX w. miejscowość
ta zasłynęła w regionie z pro-
dukcji drewnianych, malo-
wanych skrzyń oraz innych
prostych mebli. Najsłynniej-
szymi producentami skrzyń
posażnych, stanowiących nie-
odłączny element wyposaże-
nia kliszczackich chałup, byli
Józef Jąkała i Józef Depta. Po-
zyskiwano także drzewo opałowe, które transportowano do miast.

W każdej miejscowości działało po kilka kuźni, ale ich działalność nastawio-
na była na zaspokojenie lokalnych potrzeb. Zresztą w latach 70. XIX w. nastąpił
upadek kowalstwa na większą skalę w związku z postępującą mechanizacją pro-
dukcji przemysłowej (np. kute dotychczas gwoździe były znacznie droższe od wy-
twarzanych w fabrykach). Na lokalny rynek nastawione były również niewielkie,
przeważnie wodne młyny. W roku 1884 w Stróży były trzy młyny (dworski na
Rabie i dwa na Trzebunce). Oprócz nich funkcjonował tu drewniany młyn amery-
kański, tj. walcowy, zbudowany w Miłogoszczy w 1855 r., dzierżawiony przez ro-
dzinę Hodurków, a od początku XX w. przez Żyda Hermana Schörnsteina. Na ma-
pie topograficznej z 1894 r. zaznaczono również młyn w Pcimiu na Kączance (poni-
żej roli Góreckowej) i tartak na Marchówce (należącej wówczas do Krzczonowa),
oraz w Trzebuni na roli Dziobkowej, Młynarczykowej i dwa na terenie dworskim.
Przy młynach tych mogły znajdować się piły tartaczne157.

Powoli rozwijał się handel. Na wsiach powstawać zaczęły sklepy wiejskie w któ-
rych można było kupić podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe. Handlem
zajmowały się spółdzielnie i Kółka Rolnicze oraz Żydzi, którzy – jak się wydaje –
pojawili się tutaj dopiero w połowie XIX w. Pierwsza wzmianka o prowadzeniu
przez Żydów karczmy na tym terenie pochodzi z Trzebuni z roku 1843. Liczbę osób
wyznania mojżeszowego w wybranych wsiach kliszczackich w końcu XIX w. przed-
stawiono w tabeli 35.

Fot. 120. Leśniczówka Lubomirskich w Trzebuni,
wybudowana ok. 1880 r.  [PS]
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Węgier). Budowa i utrzymanie dróg cesarskich finansowane były z budżetu pań-
stwa. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego w 1886 r. określa gościniec jako wzo-
rowy, a nieoficjalna nazwa (wojskowy) wskazuje na jego strategiczne znaczenie161.

Przebieg nowej drogi różnił się nieco od tej zbudowanej w końcu XVIII stulecia
i od dawnego taktu królewskiego. W Stróży był on zgodny ze szlakiem wybudowanym
przed 1819 r., a więc od Myślenic cały czas lewym brzegiem Raby do dzisiejszego
centrum i dalej na południe (fot. 121). Za rolą Mądrową szlak wychodził na krótko na
zbocze, następnie wiódł przez Łuczany równolegle (nieco na zachód) do dzisiejszej
zakopianki. Po przekroczeniu Kączanki nie wspinał się już na zbocze pod rolą Godawo-
wą, lecz wiódł dnem doliny, przed dzisiejszym sklepem GS, na Madoń. Stąd biegł
blisko stromego zbocza Godawowej Góry, przekraczał Krzczonówkę (odcinek zachowa-
ny poniżej nasypu zakopianki) i biegł poniżej roli Spórny do Lubnia, również dość
blisko zbocza. Na wszystkich potokach zbudowane były drewniane mosty.

Po 1884 r. przystąpiono do budowy nowej drogi powiatowej Pcim – Jorda-
nów. O jej modernizację starał się m.in. proboszcz z Łętowni, ks. Jakub Wolny.
Kierownikiem robót był Bolesław Targowski, dziedzic z Tokarni, absolwent szkoły
budowlanej. Po ukończeniu, droga ta posiadała bitą nawierzchnię. Stan innych
dróg – powiatowych i gminnych przedstawiał wiele do życzenia. Doliną Trzebunki
wiodła zwykła, błotnista droga (fot. 122). Jej przebieg znamy z mapy katastral-
nej z 1845 r. Wiodła ona przez Stróżę, tak jak dzisiejsza droga asfaltowa, jedynie za
Klaklinem przecinała zakole Trzebunki (stał tu młyn), a przy granicy Trzebuni szła
przez Niedźwiedziowo. Przy ujściu Potoku Dziobkowego przekraczała Trzebunkę
brodem i szła przez rolę Dziobkową, poniżej Wronowej ponownie przekraczała
rzekę, wiodąc przez rolę Sularzową i popod rolę Młynarczykową. Dalej przechodzi-
ła na rolę Kuligową i teren dworski. Od zagrody U Szklarza droga ta biegła ściśle
korytem Trzebunki aby wyjść na jej lewy brzeg na wysokości młyna dworskiego
pod rolą Gorylową. Dalej przecinała młynówkę, zakręcała na krótko na północ i wzdłuż
potoku wychodziła na rolę Jaroszową, skąd prowadziła po terasie prosto pod rolę
Błachutową i dalej przez teren przykościelny, ku roli Ligęzowej. Przekroczywszy

ponownie Trzebunkę wychodziła pod
rolę Francuzową, ale już za rolą Boch-
niową przechodziła na lewy brzeg, pro-
wadząc koło znajdującego się w tym
miejscu stawu i młyna. Od roli Skrzecz-
kowej aż po Sufletową z jej przebiegiem
pokrywa się dzisiejsza droga. Powyżej
roli Rydzowej stara droga biegła nieco
na północ od obecnej, bez serpentyn,
przechodząc na Bieńkówkę162.

Władze austriackie planowały
również uruchomienie w Dolinie Raby
połaczenia kolejowego. W 1884 r. rząd
rozpoczął budowy linii kolejowej prowa-
dzącej przez Karpaty, z Żywca do Dro-
hobycza. Najbliższymi stacjami kolejo-
wymi stały się Mszana Dolna, odległa
od Pcimia o 14 km i Jordanów, odległy

Fot. 121. Droga Kraków – Zakopane w Stró-ży.
Zdjęcie sprzed przebudowy w l. 30. XX w. [SL]

Przejeżdżający nadrabskim gościńcem w 1827 r. Albrecht Sydow opisuje, że
między Stróżą a Pcimiem droga wiodła doliną Raby, zaś między Pcimiem a Lubniem
– lewym zboczem i dnem doliny, przy czym dwukrotnie przecinała rzekę w bród.
Była tak wąska, że dwa powozy miejscami nie mogły się wyminąć. Miejscami na
drodze nie było bruku, lecz jechało się po nagiej skale (zwłaszcza na odcinku Myśle-
nice – Stróża). Urwiste zbocza zabezpieczone były drewnianymi barierkami.

Przez kolejne lata sytuacja się nie zmieniła. W 1834 r. przejeżdżający tędy
Wincenty Pol stwierdza zupełny brak mostów na potokach. Nie całkiem miał chy-
ba rację, gdyż na mapie katastralnej z 1844 r. zaznaczono mosty na Trzebunce
i Kączance, a także most na Rabie prowadzący do pcimskiego dworu (do folwarku
w Stróży przejeżdżało się rzekę w bród). Nie było natomiast mostów na Krzczo-
nówce i Rogowskim Potoku. W 1843 r. ciekawą przygodę przeżył Ludwik Pietrusiń-
ski, który przejeżdżając przez Pcim napotkał jadący z naprzeciwka powóz z dama-
mi. Prawdopodobnie było to pod rolą Godawową, gdzie droga prowadziła stro-
mym zboczem. Woźnica Aaron musiał wyprzęgać konie, przepychać wóz górą,
a jego samego przenosić na plecach z powodu dużego błota160.

Z 1853 r. pochodzi opis ówczesnej drogi w krakowskim Czasie, w którym
stwierdzono że droga wydaje się (…) gładką, a tymczasem jest tak chropowata, że
zdolna połamać kości ciekawych podróżnych. Było więc drodze tej daleko od standar-
dów wytyczonych przez barona Antona Johanna Grossa, dyrektora budowy dróg
i mostów w Galicji. Postulował on budowę brukowanych dróg na których mogły
się swobodnie minąć dwa powozy, tj. o szerokości 30 stóp wiedeńskich (9,48 m).
W swoim atlasie drogowym z 1803 r. zawarł plan budowy drogi biegnącej z Myśle-
nic przez Stróżę, Pcim, Lubień, Krzeczów do Skomielnej Białej i stąd przez górę
Piątkową do wsi Klikuszowa.Jjak dotąd podróżni zmierzający na południe korzysta-
li jeszcze ze starego szlaku przechodzącego przez Mszanę Dolną i grzbiet Gorców.
O przebudowie drogi w dolinie Raby było głośno już w latach 20. XIX w., kiedy to
budowano odcinek z Lubnia przez Krzeczów do Skomielnej Białej. O planowanej
budowie gościńca cesarskiego wspominał też Albrecht Sydow.

Minęło jednak ponad 40 lat,
i dopiero w 1865 r. w zajeździe w Lub-
niu zakwaterowała się grupa austriackich
inżynierów. Trzeba zaznaczyć, że Lubień
był w tym czasie centrum komunikacyj-
nym ważniejszym od Pcimia. Znajdował
się tu węzeł drogowy (drogi na Mszanę
Dolną i Nowy Targ), trzy wygodne zajaz-
dy i urząd pocztowy. W tym samym roku
rozpoczęto inwestycję począwszy od My-
ślenic. W 1869 r. przebudowywano już
odcinek drogi w Krzeczowie. Prace trwały
do początku lat 70. W ich wyniku po-
wstał szeroki jak na ówczesne warunki,
brukowany gościniec – według oficjal-
nej nomenklatury droga cesarska nr 12
– z Myślenic do granicy Galicji w Spyt-
kowicach (Orawa należała już do Austro-
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Fot. 122. Droga do Trzebuni na wysokości
roli Klaklino w Stróży [SL]
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Ze Stróży wyjechało w ciągu tych 40 lat ok. 500 osób Przez cały ten okres
emigracja z tej wsi utrzymywała się na równym poziomie (kilkanaście osób rocz-
nie). Według szacunków, Trzebunię opuścić mogło na stałe ok. 350 jej mieszkań-
ców. Prawdopodobnie największa fala emigracji wyszła z tej miejscowości w latach
1880 – 1990 (około 200 osób), później zaznaczył się wyraźny spadek i tak na
początku XX w. na dłużej wyjeżdżało już najwyżej kilka osób rocznie.

Według powyższych szacunków miejscowości tworzące dziś gminę Pcim
opuścić mogło na stałe ponad 1.600 osób, co stanowiło ponad 18% ogółu miesz-
kańców. Przedstawione wyżej dane za poszczególne dziesięciolecia nie odzwiercie-
dlają oczywiście skali faktycznych migracji w poszukiwaniu pracy, ponieważ część
emigrantów (zwłaszcza z Niemiec) wróciła już po kilku latach. Często były to mi-
gracje sezonowe. Do II wojny światowej w Trzebuni utrzymywał się zwyczaj odpra-
wiania mszy św. dziękczynnych za szczęśliwy powrót parafian z robót w Prusach.

Część emigrantów przyjeżdżała do domu z niczym, zniechęcona trudnymi
warunkami. Inni powracali dopiero po kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu
latach, dorobiwszy się sum, które w Polsce stanowiły niezły majątek. Niektórzy
z nich inwestowali z rozmysłem, kupując ziemię i budując nowe domy. To oni
stawiali pierwsze we wsi bogate chałupy z kominami i kryte dachówką. Inni mają-
tek przepijali bądź przegrywali w karty. Byli i tacy, co zarobione pieniądze chowali
na czarną godzinę. Po wojnie niejeden znalazł w skrytce na strychu rozbieranej
starej chałupy schowane przez dziadków skarby w postaci zwitków banknotów ty-
siącmarkowych (fot. 123), które po I Wojnie Światowej nie były nic warte.

Początki krajoznawstwa i turystyki
Pierwsze wzmianki świadczące o odwiedzaniu tych okolic pochodzą z końca

XVIII w. Przejeżdżał tędy m.in. Stanisław Staszic, który prowadził badania geologiczne,
podsumowane w wydanym w 1815 r. dziele O ziemiorództwie Karpatów i innych gór
i nizin Polski. W pracy tej zawarty jest przekrój geologiczny przez Kotuń, świadczą-
cy o przeprowadzeniu dokładniejszych badań masywu od strony północnej. W pierwszej
polowie XIX w. badania przyrodnicze prowadził w okolicy również Ludwik Zejszner165.

W 1813 r. zwiedzał okolicę między Myślenicami a Limanową podróżnik Jan
Nepomucen Rostworowski. W swym dzienniku zawarł on opis panoramy z Łysiny
podając, że na bezleśnym szczycie znajdowały się trzy kamienne kopce (był to znak
graniczny między Pcimiem, Lipnikiem a Węglówką). Rozkwit turystyki przypada
na połowę XIX w. Większość ówczesnych gości, to byli turyści zatrzymujący się w tych
okolicach po drodze do coraz bardziej znanych Tatr.

Jednym z ówczesnych podróżników był Ludwik Pietrusiński, wspominany w lite-
raturze już przed rokiem 1843. Podróżowano również pieszo – w 1846 z Krakowa
w Tatry podążał tędy Eugeniusz Janota, jeden z pionierów krajoznastwa i autor

Tab. 36. Przyrost naturalny (PN, w osobach) i saldo migracji (M, w osobach) w miejscowości
obecnej gminy Pcim w latach 1890 – 1909

o 21 km. W roku 1899 poprowadzono z Chabówki linię kolejową do Zakopanego.
W 1901 r. do sejmu krajowego trafił projekt budowy kolejki wąskotorowej z Pod-
górza przez Myślenice do Mszany Dolnej. Włączono go nawet do planu rozbu-
dowy kolei. W 1908 r. zdecydowano że będzie to normalna linia kolejowa, ale
przed wybuchem wojny nie rozpoczęto żadnych prac i pomysł upadł163. Były jesz-
cze później podobne koncepcje pod koniec lat trzydziestych, stąd zrodziło się ludo-
we powiedzenie, że jak w Myślenicach budują kolej, to będzie wojna. Dziś powiat
myślenicki jest jednym z nielicznych w Małopolsce nie posiadających linii kolejo-
wej. Wpłynęło to hamująco na gospodarczy rozwój okolicy.

Emigracja

Trudna sytuacja materialna mieszkańców wsi, brak możliwości zarobkowa-
nia i kolejne lata posuchy (1871 – 1873) spowodowały, że musieli oni szukać pracy
w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo. Dwadzieścia lat później (1892 r.)
na terenie tym wystąpiła kolejna klęska nieurodzaju.

Po likwidacji pańszczyzny chłopi nie byli już przywiązani do miejsca zamieszka-
nia. Notowano więc stały ich odpływ w poszukiwaniu zarobku, na tzw. saksy. Najczę-
ściej emigrowano do południowych Niemiec (Saksonia, Bawaria), na Litwę i Węgry, ale
także do Francji, Stanów Zjednoczonych i krajów Ameryki Południowej (Brazylii i Ar-
gentyny). Zakładając, że przyrost naturalny wynosił w tym czasie średnio 10‰ można
wyliczyć, ile osób z gminy Pcim wyemigrowało za granicę w latach 1871– 1914164.

Najsilniejsza była emigracja z samego Pcimia, skąd w tym okresie wyjechało
ok. 800 osób, co oznacza, że z przeciętnej rodziny kraj opuściła jedna, czasem dwie
osoby. Najwięcej osób wyemigrowało w latach 70. i 80. (ponad 25 na rok), póź-
niej zaznaczył się pewien spadek. Prawdopodobnie wiązał się on z faktem, że część
wyjeżdżających wróciła po kilku latach pracy za granicą, co nieco kompensowało
ujemne saldo migracji.
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Fot. 123. Banknot tysiącmarkowy przywieziony z saksów
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Długa siedmiomiesięczna zima, chłodna i
mokra wiosna, dżdżyste lato, pogodna jesień jest
cechą całej téj krainy górskiej. Mgły jesienne poczy-
nają się tu zaraz po ś. Janie, a na ostatnich dwóch
łańcuchach gór, najbliżej granicznego działu od
Węgier leżących, trwa nieprzerwanie prawie od mie-
sięcy 5 – 6 sanna; różnice wszelkie pogody jaremi
zbiorami, jakie zachodzą względem poniżej poło-
żonych równych krain, a tą krainą górzystą, dają się
redukować na trzy do pięciu tygodni w miarę dal-
szego posunięcia onych ku południowi lub półno-
cy, lub w miarę suchego lub mokrego lata.

Do drugiego działu krain górskich będą
należały porzecza i doliny rzek znaczniejszych wśród
gór, tak zwane ciepłe doły i okolice między-gór-
skie. Poziome ich położenie, ocieplenie miejscowe
z powodu osłonięcia; stosunkowo większa urodzaj-
ność od właściwie górskiej, roślinność rozmaitsza
od tamtéj; będzie główną cechą tego oddziału: ocie-
plonych dołów leżących jeszcze wśród gór. Roślin-
ność górska: świerk, jodła, buk zostaje tu na dzia-

łach, a okrajki dolin i zabrzeża całych porzeczy okrywa roślinność zwana uwrociem w języku
ludu, nacechowana wielką rozmaitością, wśród której człowiek swoją siedzibę rozłożył; tu
już jasion, dąb, brzost i wiąz, leszczyna obok pierwszych brzóz i topoli, co jeszcze są gościem
około kościołów i cerkwi, obok sadów owocowych żyją pospołu. Brzegi potoków i rzek bra-
muje z razu olcha, opleciona dzikim chmielem, poniżéj zajmuje jéj miejsce łoza, a jeszcze
niżej gające się wikliny i całe lasy jarząbów, po kępach i ostrowach rzecznych. (…)

Jędrny chłód powiewa i tu jeszcze od gór, rosy są bogate, suche mgły grają
często, a zieloność łąk i pagórków jest świeża do późnej jesieni. Kędy rzeki spławne być
poczynają, rozszerza się zwykle kraina tych ciepłych dołów, i tam zalatuje wiosną słowik
do wikliny, które późniéj ożywiają nieprzejrzane stada szpaków. Tam taż poczynają się
i pierwsze znaczniejsze siewy jęczmienia wśród gór, jak to uczy odwieczne przysłowie
ludu: Kędy słowik nie śpiewa, tam się jęczmień nie siewa.

Śród tych ciepłych dołów zaczynają się z sobą równać więcéj pojedyncze pory roku:
o trzy tygodnie wcześniej tu wiosna, o pięć tygodni później śnieg, niż na powyższych
działach górzystych, w których ostępie legły tu krainy. Lato jest tu gorące, zboże dojrzewa
wcześnie, jesień pogodna, zima srokata, dżdżysta, zimna, podobnie jak wiosna.

Żyzne porzecza idą pod oziminy, namulisty bujny grunt porzeczny daje lepszy zbiór
na słomę niż ziarno; łąki są najwyborniejsze, gdzie takowych niezaniedbano, dają zbiór siana,
jakiego nigdzie niema. Do tych krain należy włącznie policzyć ciepłe doły wśród gór za bie-
giem rzek i całe podgórze; na północy połozy kres tej krainie linia gniazd bocianich i bocia-
nów, trzymających się chłodnych północnych równin, lub krain stepowych. (…)

Takie tedy będą miejscowe stosunki krainy górzystej w prowincyi naszéj, pod wzglę-
dem jéj przyrodzonych własności produkcyj i zarobków ludu, które w różnych miejscach
różne są: jedna cecha wszakże będzie wspólna dla calych gór i górali, a tą jest wyższa
miejscowa cywilizacja od ludu zamieszkałego w równinach, przez zgromadzenie małych

Fot. 124. Kapliczka na roli Klaklino
w Stróży, ufundowana w 1909 r. przez
ks. Józefa Wątorka [PS]

jednego z pierwszych przewodników turystycznych Przewodnik w wycieczkach na
Babią Górę, do Tatr i Pienin. Oto jak opisał Janota w swym przewodniku gminę Pcim:

Pół mili za Myślenicami leży nad Rabą niemal ¾ mili długa wieś Stróża. W jéj
obrębie wpada do Raby od zachodu potok Trzebuńka, tworzący milę długą dolinę po-
dłużną. W niéj wieś Trzebunia.

Najwyższy punkt działu między Bysinką, Rabą a Trzebuńką jest miejsce Sularzową
zwane (1954 st.). Na przeciwnym (wschodnim) brzegu Raby leży góra Chełm, a najwyż-
szy w tej grupie punkt jest Stróża (2048 st.).

Na południe od Stróży wznosi się góra Kotuń. Z jéj szczytu piękny widok na
Podgórze Karpackie, dolinę Wisły i Kraków. Najwyższy punkt Pękalówka 2656 st.

Na wschodnim brzegu ¾ mili od Raby wznosi się góra Kamiennik 2815 st.

Z Stróżą styka się wieś Pcim, od Myślenic odległa o 1½  mili. Kościół parafialny
fundowany w 1338 r. Wzniesienie (poniżej kościoła) n.p.m. 1076 st. Ma tu być źródło słone.

Ćwierć mili za kościołem przejeżdża się potok Łętówkę, płynący od wsi Łętowni,
tworzący dość znaczną dolinę boczną. W niéj wioski Krzeczonów, Tokarnia, Więcier-
ża i Łętownia. W czasie nawalniejszych deszczów zalewa ten potok dość obszerne kamie-
niste błonie rozciągające się na południe od jego ujścia nad Rabą166.

Po rabacji galicyjskiej liczba odwiedzających góry na kilka lat spadła, pod-
różni obawiali się bowiem napadów ze strony band chłopskich. Wincenty Pol,
ojciec polskiej geografii, który wyniki swych spostrzeżeń z całych Beskidów i Tatr
podsumował poetyckim stylem w dziele Rzut oka na północne stoki Karpat, tak opi-
suje swój pobyt w Dolinie Raby:

Do drugiego oddziału okolic górskich, będą należały wszystkie działy i góry lesi-
ste od alpejskich niższe, tak zwane krainy górzyste średniej wysokości. Jest to kraina
właściwa źródłowisk, mchu i lasu, jagód północnych i goryczki, przegrodzone miejscami
pasznistemi polanami i niższemi połoninami, kraina jelenia, dzika, niedźwiedzia, samot-
nego głuszca, jarząbka, ptaków drapieżnych i pstrąga. Gdy bogactwem przyrodzonem
krainy téj jest las i pasza, człowiek, na korzyści z drugiéj zaprawiony, zostawszy w całém
znaczeniu słowa pastuchem, jest tutaj za pomocą ognia potężnym niszczycielem lasów,
które się wszakże jeszcze, mając mchowe podsłanie, odsiewają i odradzają siłą olbrzymią.
W miarę tego, jak się zniżają góry lub łagodniej pochylają, staje się pastuch półrolnikiem,
żyjąc jednakowoż głównie z chowu bydła i owiec. Ztąd téż jest przemyślnym, kupcząc
bydłem, lubiący lekki zarobek; a trzymając owce żyjąc w kraju chłodnym, wszystek odziany
wełną, nie wyjąwszy i białéj czeladzi, która ją przędzie i wyrabia. Do téj okolicy należy
właściwie cała kraina górska tak daleko, jak ją osiadły rody góralskie. (…)

Góral w Wadowickiem, Sandeckiem, Jasielskiem i Sanockiem nie hoduje, ale ra-
czej podchowuje bydło, owce, kozy i konie, skupując owce i kozy w Czarnym-lesie i za
Czarnym-lasem ku wiośnie, woły z Węgier i równin polskich, a konie do roboty wiosennej
z podgórza i równin, wybierając co najepsze, tak, że tylko krowę ma domowego chowu,
krowę nie wielką, po której nie każde cielę przysadza. (…)

Daléj posunięte jest na zachodnim obszarze rolnictwo, biorąc przestrzeń od źró-
deł Wisły aż do źródeł Sanu, mianowicie zaś tam, gdzie się w Jasielskiem i Sanockiem
zniża grzbiet. Wadowicki, Sandecki i Jasielski góral niezdoła się wyżywić zbożem, które
rodzi jego ziemia, żyje w części zbożem zakupném; (…).
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Raby stała się ważnym ośrodkiem tury-
styki typu letniskowego. W 1933 r. Stróżę
odwiedziło 141 letników, Lubień – 179,
a Myślenice – 1.153. Po 1935 r. do my-
ślenickiego Zarabia przyjeżdżało od 4 do
ponad 7 tysięcy letników rocznie. Drugim
pod tym względem ośrodkiem był Lubień
(3 tys. odwiedzjących), dalej Pcim i Stróża
(2 tys. letników rocznie)171.

Przyjazdy letników dawały dochód
tubylcom, nie tylko poprzez wynajem izb,
ale także wskutek sprzedaży żywności. Już
pod koniec XIX w. wystąpiło zjawisko od-
dawania do punktu skupu zlokalizowa-
nego w Lubniu artykułów żywnościowych:
serów czy jaj, zaopatrywano też zdążają-
cych w Tatry. Wzrost ruchu turystycznego

w latach trzydziestych pozwolił w nieznacznym stopniu na poprawę sytuacji mate-
rialnej wielu rodzin chłopskich w przededniu drugiej wojny światowej.

Nieco statystyk
Austriacy byli skrupulatnymi urzędnikami – co 10 lat przeprowadzali spis

ludności krain im podległych. Dzięki temu dysponujemy danymi dotyczącymi licz-
by ludności gminy w końcu XVIII i XIX w. Są one dokładniejsze od informacji
zawartych w inwentarzach czy rejestrach poborowych Rzeczypospolitej, mówią
bowiem wprost o liczbie mieszkańców, gospodarstw czy wielkości inwentarza. Analiza
tych materiałów ukazuje, w jakim tempie rozwijały się ówczesne wsie.

1870 rok. W Pcimiu mieszkało 2809 osób (70 os./km2), w Stróży (razem
z Chełmem) – 1781 (53,6 os./km2), w Trzebuni – 1581 (66,5 os./km2). W kolejnych
latach zaznaczają się pewne wahania liczby ludności, związane z masową emigracją.

1880 rok. Liczba mieszkańców poszczególnych wsi wynosiła: w Pcimiu 2.839
(1.404 mężczyzn i 1.435 kobiet), z czego 11 we dworze (5 m., 6 k.), w Stróży –
1.811, w Trzebuni – 1.664 (789 m., 825 k.). Podano również strukturę wyznaniową
mieszkańców: w Pcimiu było 2.800 katolików i 28 Żydów (1,0%), w Stróży – 1.781
katolików i 30 Żydów (1,7%), w Trzebuni – 1.659 katolików i 5 Żydów (0,3%).
Liczba domów wynosiła odpowiednio 481 (Pcim), 325 (Stróża) i 287 (Trzebunia).
Przyrost liczby ludności w ciągu 10 lat wyniósł w Pcimiu 0,6%, w Stróży – 5,2%,
w Trzebuni – 4,9%. Powierzchnię w morgach i strukturę użytkowania ziemi w rozbi-
ciu na małą i wielką posiadłość ziemską podano w tabeli 36 (1 morga = 0,59 ha)

W Pcimiu dwór razem z parafią posiadał 733 morgi ziemi (czyli 11,0%
powierzchni wsi), w Stróży – 867 mr. (15,8%), a Trzebuni – 619 mr. (15,4%).
W gospodarstwach dworskich przeważały kompleksy leśne. Ogółem lesistość Pci-
mia wynosiła w tym czasie 36,3%, Stróży – 55,2% (głównie ze względu na duże
kompleksy leśne na Chełmie i Uklejnie, dziś znajdujące się w granicach Myślenic),
najsilniej wylesionej Trzebuni – tylko 28,7%.

Fot. 125. Widok ze stoków Kotunia nad
Stróżą w stronę Łysiny – początek lat
30. XX w. [SL]

kapitałów w ich ręku, co ich niezawisłemi od wpływu żydów robi w ich handlowych stosun-
kach; a w końcu, spław drzewa na rzekach, które jest głównym bogactwem téj krainy167.

W 1863 r. Józef Łepkowski opublikował rozprawę o zabytkach okolic Krako-
wa, spisaną na podstawie własnych badań i podróży. Pod hasłem Pcim stwierdza
on że istnienie tutaj probostwa datuje się od r. 1338. Lubień należał ongi jako filia.
Dzisiejszy kościół murowany długi z pułapem, nowo bezkształtnie postawiony. Wieża ma
charakter XVIIgo wieku168.

Powstawały w XIX w. również takie przewodniki, których autorzy opisywali
walory danego obszaru w sposób mniej naukowy, a bardziej osobisty. Jednym z nich
jest przewodnik Lato pod Pieninami i w Tatrach Kazimierza Łapczyńskiego z 1866 roku:

Niedaleko za Myślenicami dojechaliśmy do Raby i odtąd droga trzymała się rzeki.
Jechaliśmy ku południowi w kierunku przeciwnym biegowi wody, dźwigając się po trosze
wyżej i wyżéj. Aż mi serce radośnie zabiło kiedym spostrzegł że kończyły się podgórza,
a zaczął się świat górski; bo chociaż przy drodze nad rzeką szumiały jeszcze sosny, równin
i podgórzy towarzyszki, jednak na górach bardzo już okazałych, otaczających z obu stron
wązką dolinę Raby, świerki już panowały samowłądnie – świerki, to hasło Karpat. Chaty jak
na podgórzach kryte jeszcze słomą, ale już po górsku rozrzucone nad rzeką, po uboczach
gór, po lasach i polanach. Między ludem wielu jeszcze jasnookich blondynów; ale niskie
czarne kapelusze z szérokiemi brzegami, guńki a głównie lekkie ruchy i wysmukłe postacie
mówiły, że to górale. Raba w szérokiém łożysku grubo zawaloném kamieniami, zapieniona
i szumiąca po wczorajszéj ulewie, wyglądała jak czystéj krwi górska rzeka. Gdzieniegdzie
niewielki obnażony kawał skały wychylał się jako pierwsza Tatrów przepowiednia. Ale naj-
lepsze świadectwo że jestem już w Karpatach, dawały mi własne piersi, za każdym ode-
tchnięciem pojone i głaskane orzeźwiającém powietrzem. (…) Napis na słupie zapowie-
dział, że skończyła się Stróża i zaczął Pcim. Bez słupa trudno znaleźć granicę, bo dolina
Raby i brzegi gór wciąż jednakowo góralskiémi zagrodami zasiane169.

Na przełomie XIX i XX w. rejon Pcimia traktowany był jednak jako obszar
tranzytowy, przez który przejeżdżali kierujący się ku Tatrom.

Sytuacja zaczęła zmieniać się dopiero w latach 20. W 1928 r. z inicjatywy dr
Tadeusza Prus-Wiśniowskiego, Emila Kubali, Stefana Bałuka i Marii Osobliwej
w Myślenicach powstał oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W 1930 r.
były już w okolicy dwa znakowane szlaki turystyczne:

czerwony (zw. harcerskim) z Myślenic przez Łysinę, Lubogoszcz i Luboń
Wielki do Rabki;
żółty z Łysiny do Lubnia i dalej do Rabki.

Oba szlaki wyznakowali działacze Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z
Rabki: Stanisław Borkowski, Jerzy Czoponowski i Władysław Grochal. Wkrótce, jesz-
cze przed 1934 rokiem, powstały w okolicy dalsze szlaki znakowane:

żółty z Makowa Podhalańskiego przez Koskową Górę, Kotoń, Pcim-Łuczany,
Górę Krzywicką  na Działek;

zielony z Myślenic przez Sularzową, Trzebunię, Jaworzyny, Skomielną Czar-
ną do Osielca170.

Poprawa infrastruktury i szeroko zakrojona akcja propagująca walory regionu
(literatura, prelekcje) zaowocowały już na początku w latach 30., kiedy to dolina

– 252 – – 253 –

makieta_historia.p65 03-09-16, 12:22252-253



2.011 ha. Trzebunianie hodowali 121 koni (71/1000 mk.), 737 krów (430/1000
mk.), 25 owiec (15/1000 mk.) i 89 świń (52/1000 mk.). We wsi był kościół para-
fialny, szkoła II stopnia i farmaceuta.

Pod opieką dworu – leśniczówki było 366 ha ziemi. W trzech budynkach
mieszkalnych przebywało tu 18 osób (9 m., 9 k.), w tym 7 Żydów. Zarządca mająt-
ku posiadał 9 krów.

Łączna powierzchnia miejscowości wynosiła 2.377 ha, z czego 1.083 ha
stanowiły gruntu orne (46,3%), 87 ha - łąki (3,8%), 5 ha – ogrody i sady (0,2%),
507 ha pastwiska i nieużytki (21,8%), 653 ha – lasy (27,9%).

1910 rok. Był to ostatni spis przeprowadzony przez c.k. Centralną Komisję
Statystyczną. Informuje on o 3.108 osobach mieszkających w Pcimiu (przyrost 6% w
ciągu 10 lat), 2.013 – w Stróży (przyrost 5,8%) i 1.892 – w Trzebuni (przyrost 9,5%)172.

Budowa kościoła w Stróży
W 1904 r. ks. dr Józef Wątorek, rodem ze Stróży, rozpoczął starania o budowę

kościoła w tej miejscowości. Parcelę wydzieloną z obszaru dworskiego podarował na ten
cel Kazimierz książę Lubomirski, jednak kościół postanowiono zbudować na gruntach
gminnych, na zagrodzie Kaczmarskiej. W działania na rzecz budowy świątyni zaangażo-
wali się także wójt Wojciech Mleczek i kierownik szkoły Józef Pitala. Jeszcze w tym samym
roku rozpoczęto przygotowania do budowy, aby w następnym do niej przystąpić. Neo-
gotycki budynek projektu Jana Hołuja z Myślenic ukończono w 1907 r., a w 1911 r. ks.
Wątorek, z pieniędzy zgromadzonych ze składek, zakupił dzwony do wybudowanej dwa
lata wcześniej dzwonnicy.

Świątynia, konsekrowana w 1908 r., stanowiła ekspozyturę parafii w Myśleni-
cach. Pierwszym ekspozytem został ks. Stanis-ław Cholewka (do 1914 r.), po nim
ks. Jan Korcz (do 1916 r.) i ks. Lew Drozdowski (do 1921 r.). Ustanowienie parafii

w Stróży nastąpiło w 1922 r., a pierwszym jej
proboszczem został ks. Jakub Fijałek, po nim
funkcję tę pełnił ks. Edward Węźlewicz173.

Nieco wcześniej, w 1902 r. przystąpio-
no do remontu kościoła  w Trzebuni, podczas
którego dobudowano boczne kaplice. Kolej-
na rozbudowa tej świątyni miała miejsce w la-
tach trzydziestych, kierował nią znany w po-
wiecie architekt z Myślenic, Jan Hołuj. Ołta-
rze odnowił i pozłocił miejscowy stolarz, Jó-
zef Tekieli (nota bene wykonawca ołtarza do
kaplicy św. Anny na Polanie).

W 1905 r. kosztem 13.490 koron także
w kościele w Pcimiu przeprowadzono remont,
podczas którego podniesiono wieżę, wybudo-
wano nową sygnaturkę, zmieniono więźbę
dachową, położono dachówkę, a malarze Hi-
roń i Palka pomalowali wnętrze wg projektu
artysty malarza Giebułtowskiego174.

1890 rok. W Pcimiu mieszkało 2.866 osób (z czego 32 w obrębie wielkiej
posiadłości), było tu 440 domów mieszkalnych (trzy z nich tworzyły zabudowania
dworu, a jeden plebania). Stróża liczyła 1.920 mieszkańców (z tego 30 we dworze
i 226 w Podchełmiu) oraz 323 domy, w tym 4 należące do dworu i 41 w Podcheł-
miu. W Trzebuni mieszkały 1.632 osoby (w dworze 13), było tu 300 domów
(w tym 2 budynki należące do dworu – leśniczówka i karczma dzierżawiona przez
Żyda). W ciągu 10 lat liczba mieszkańców wzrosła w Pcimiu o 1,3%, w Stróży
o 6,0%, w Trzebuni zaś spadła o 1,6%.

1900 rok. W gminie Pcim mieszkały 2.932 osoby (1.462 m., 1.470 k.),
w tym 2.917 katolików i 17 Żydów. Liczba domów wynosiła 448, łączny areał
gospodarstw wynosił 3.623 ha. We wsi znajdował się kościół parafialny i szkoła II
stopnia. Gospodarze posiadali 195 koni, 1.544 krowy, 285 owiec i 325 świń (na
1.000 mieszkańców: 67 koni, 527 krów, 97 owiec i 111 świń).

W granicach wielkiej posiadłości ziemskiej (Großgrundbesitzung) w Pcimiu
było 420 ha ziemi. We dworze i na plebani mieszkało 7 osób (3 m., 4 k.). Oba te
gospodarstwa posiadały 4 konie, tyleż świń i 37 krów.

Obszar katastralny Pcimia wynosił łącznie 4.043 ha. Z tych gruntów 1.629 ha
stanowiły uprawy (42,6%), 109 ha - łąki (2,8%), 31 ha – sady i ogrody (0,8%),
710 ha – pastwiska i nieużytki (18,5%), 1354 ha – lasy (35,3%).

Gmina Stróża liczyła 1.895 głów (940 m., 955 k.), z czego 267 w przysiółku
Podchełmie. Do tego dochodził w owym czasie Chełm z 324 mieszkańcami (164
m., 160 k.). Wszyscy mieszkający poza wielką posiadłością stróżanie byli wyznania
rzymskokatolickiego. Wieś liczyła 381 domów (z tego 50 w Podchełmiu i 56 na
Chełmie). Powierzchnia gminy wraz z Chełmem wynosiła 2.779 ha. Były tu 134
konie (60 na 1.000 mieszkańców), 1.142 krowy (515/1000 mk.), 6 owiec i 179
świń (81/1.000 mk.). We wsi była jednoklasowa szkoła.

W posiadaniu księżnej Lubomirskiej było 538 ha ziemi. W budynkach dwor-
skich (5 domów mieszkalnych) przebywało 35 osób (17 m., 18 k.), w tym cztero-
osobowa rodzina żydowska, zapewne dzierżawcy karczmy. Inwentarz dworu sta-
nowiło 5 koni, 30 krów i 2 świnie.

W granicach katastralnych Stróży znajdowało się 3.317 ha. Użytkowa-
nie ziemi wyglądało następująco: grunty orne 1.054 ha (33,1%), łąki 115 ha
(3,6%), sady i ogrody 17 ha (0,5%), pastwiska i nieużytki 282 ha (8,8%),
lasy 1.724 ha (54,0%).

Gmina Trzebunia liczyła w 1900 r. 1.712 mieszkańców (821 m., 891 k.,
sami katolicy). Były tu 323 domy. Łączna powierzchnia użytków gminy wynosiła

Tab. 37. Struktura użytkowania ziemi we wsiach obecnej gminy Pcim w r. 1880
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Fot. 126. Kościół w Stróży [PS]
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ralny dużych sił w rejon na północ od Krakowa
uchroniło tę twierdzę przed oblężeniem. Walec
parowy został powstrzymany. Na krótko jednak
– nowe niebezpieczeństwo zagrażało grodowi
Kraka od południowego wschodu.

Na południe od Wisły zwycięstwo za zwy-
cięstwem odnosiły dwie carskie armie: 3 Armia
gen. piechoty Radko Dmitriewa (4 korpusy, łącz-
nie 9 dywizji piechoty i 4 dywizje kawalerii)
oraz 8 Armia gen. piech. Alieksieja Brusiłowa
(4 korpusy w sile 11 dywizji piechoty i 3 dywi-
zji kawalerii). Pierwsza z nich spychała na zachód
jednostki 4 Armii austro-węgierskiej arcyksięcia
Józefa Ferdynanda (3 korpusy w sile 9 dywizji
piechoty i 2 dywizji kawalerii), druga – bijąc 3
Armię gen. piech. Svetozara Borevi�ia (4 korpusy
– 11 dywizji piechoty i 3 dywizje kawalerii) wdarła
się do północno-wschodniej Słowacji.

Po odwołaniu większości sił 4 Armii na
północ od Wisły, na linii Raby pozostał jedynie zmęczony ciągłym odwrotem XI
Korpus Lwowski gen. zbrojmistrza Stefana Ljubi�icia. Było to o wiele za mało, aby
powstrzymać napór dwóch korpusów armii Dmitriewa. Dodatkowo, pomiędzy 4
Armią a cofającą się na południe Armią Borevi�ia powstała 100-kilometrowa luka,
w której operowały jedynie 2 dywizje kawalerii, kilka batalionów Landwehry oraz 1
Brygada Legionów pod łącznym dowództwem gen. mjr Juliusa Nagy von Töbör-
Ethe177.

Generał Ljubi�i� miał trudne zadanie – w rękach jego XI Korpusu (11 i 30 lwow-
ska DP oraz kilka mniejszych jednostek) był być może los twierdzy Kraków, której
upadek otwierał Rosjanom drogę na Śląsk. Lwowiacy bili się dzielnie, jednak 28
listopada oddali Dobczyce. Nietrudno wyobrazić sobie, co działo się w tym czasie
w Myślenicach czy Pcimiu – gorączkowe narady dowódców, pośpieszna budowa
fortyfikacji, przemarsze wojsk. Jednak obrona austriacka krzepła – Armia Dmitriewa
została powstrzymana na linii umocnień Borzęta – Osieczany – Trzemeśnia. Według
tradycji dochodzacym do Myślenic wojskom rosyjskim ukazała się nad miastem
Matka Boska Myślenickaosłaniająca miasto swoim płaszczem. Najeźdźcy potrak-
towali to widzenie jako wyraźny znak Boży i uciekli. Wydarzenie to nazywane jest
w lokalnych przekazach Cudem nad Rabą.

Na północ od Borzęty broniła się 11 DP. Odcinek od Osieczan po Pcim i Węglówkę
obsadzała 30 DP, zaś rejonu Skrzydlnej i Kasiny Wielkiej broniła 6 Dywizja Kawalerii
i 10 Dywizja Kawalerii Honvedu z grupy gen. Nagy. Legiony pod dowództwem bryga-
diera Piłsudskiego staczały potyczki w rejonie między rzekami Łososiną i Dunajcem178.

Napotkawszy na opór pod Myślenicami, Rosjanie zbudowali linie okopów na
wzgórzach na zachód i południe od Kornatki (rejon wzgórza Trupielec) oraz umocnili
się w rejonie Lipnik – Wiśniowa. Na linię frontu ściągnęły od wschodu 18, 124, 164,
165, 166 i 168 pułk piechoty – łącznie 2 dywizje z IX Korpusu. Posiadający liczniejszą
artylerię (4 pułki artylerii stały w rejonie Glichowa, jeden w Stojowicach), Dmitriew

Fot. 127. Jedno z pierwszych zdjęć strażaków z Pcimia
wykonane w okresie międzywojennym [arch.]

Powstanie Ochotniczych Straży Pożarnych
W końcu XIX w. za-

częły w okolicy powstawać
zawiązki ochotniczych stra-
ży pożarnych. W 1873 r. za-
łożone zostało Towarzystwo
Straży Ogniowej Ochotniczej
w Myślenicach, a w 10 lat
później w Sułkowicach.
Ochotnicza jednostka w Stró-
ży powstała w 1910 r. Czte-
ry lata później miała ona 26
członków i majątek warto-
ści 770 koron. Nie było jed-
nak na wyposażeniu poważ-
niejszego sprzętu gaśnicze-
go, jedynie wiadra. Prezesem straży ogniowej został ks. Stanisław Cholewka. Pierwszym
naczelnikiem straży był Adam Muniak, zastępcą – Michał Hodurek, sekretarzem – Miko-
łaj Żądło. Funkcję wykwalifikowanego instruktora pełnił Józef Górski175.

Jednostka Straży Ogniowej w Pcimiu powstała z inicjatywy ks. proboszcza
Stanisława Łopatowskiego w 1914 r. Utworzono ją przy reaktywowanym w 1912 r.
Kółku Rolniczym, a pierwszym komendantem został Józef Pieron z roli Godawo-
wej. W 1924 r. na jego następcę obrano sołtysa Józefa Pietrzaka z roli Kumosie,
który pełnił tę funkcję do zakończenia II wojny światowej. Początkowo jedynym
wyposażeniem była przenośna, ręczna sikawka. Spełniała ona swe zadania do
1942 r., kiedy to strażacy z Pcimia za zwycięstwo w zawodach strażackich (wyści-
gach sikawek) w Myślenicach otrzymali motopompę Magirus.

Dzięki darowiznom mieszkańców Pcimia, w latach 30. XX wieku straża-
cy mieli już własne mundury, uszyte przez Jakuba Trojana, a w 1938 r. ko-
mendant Józef Pietrzak ufundował sztandar176.

Jednostki strażackie były we wsiach bardzo potrzebne, gdyż ówczesne bu-
downictwo było szczególnie narażone na pożary. Zdarzało się, że w jednym
pożarze płonęły całe osiedla, gdyż domy zapalały się jeden od drugiego. Tak
stało się w Pcimiu na roli Godawowej w 1910 r. i na roli Ziębowej w 1929 r.

Wielka Wojna 1914 r.
Wielka Wojna w mentalności Polaków ustępuje w sławie II wojnie światowej,

a przecież z każdej wioski dzisiejszej gminy Pcim do wojska powołano kilkudziesięciu
mężczyzn. Dziś już niemal niemożliwe jest ustalenie list walczących na frontach pierwszej
wojny. Wyobrażenie, że działania wojenne toczyły się gdzieś pod Sommą, Verdun czy
Przemyślem i nie dotknęły naszych okolic, jest zupełnie niesłuszne. To właśnie w połu-
dniowej Polsce, najpierw pod Krakowem, a później między Myślenicami a Limanową,
ważyły się późną jesienią 1914 r. losy frontu wschodniego, a kto wie, może losy wojny.

Potężna ofensywa rosyjska, słynny walec parowy, rozpoczęta latem 1914 r.,
spychała na zachód austro-węgierskie wojska. Przerzucenie przez c.k. Sztab Gene-
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Fot. 128. Cesarz Franciszek Józef I [PS]
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kanaście tysięcy. Takie siły nie były angażowane w tej okolicy nawet we wrześniu
1939 r. Dowództwo operacji objął gen. Roth.

Uderzenie rozpoczęło się 2 grudnia 1914 r. jednocześnie na linii Kasina Wielka
– Tymbark oraz z rejonu Myślenic w kierunku Bochni. Ponadto część wojsk (w tym
Legiony) zabezpieczała skrzydło operacji atakując na Limanową – Nowy Sącz. Cztery
dywizje idące na północ od karpackiej linii kolejowej, spychały Rosjan. Dłużej trwało
jedynie zdobycie ufortyfikowanej Góry św. Jana (do 6 grudnia). Tymczasem natar-
cie XI Korpusu, prowadzone od Myślenic, utknęło pod fortyfikacjach pod Trupiel-
cem, które udało się zdobyć zaciekłym szturmem 5 grudnia. Przy udziale atakują-
cego od strony Kasiny 14 pułku strzelców Landwehry, wyparto Rosjan z Wiśniowej,
oddalając na dobre zagrożenie od granic Pcimia. Cofający się żołnierze carskiej
armii dostali się w ogień własnej artylerii. Zabitych liczono na setki181.

Stopniowo jednak gen. Dmitriew rzucał do walki dalsze siły. Ciężkie i nie-
zwykle krwawe walki toczyły od 8 grudnia się w rejonie Sobolowa, Łapanowa,
Muchówki i Rajbrotu. Jednocześnie rosyjska 10 Dywizja Kawalerii oraz 14 DP i 15 DP
zaatakowały prawe skrzydło grupy Rotha w rejonie Limanowej. Przysłane na po-
moc dalsze dywizje austriackie po ciężkich walkach (m.in. o wzgórza Kobyła nad
Rajbrotem i Jabłoniec nad Limanową) opanowały sytuację. Ostatecznie niebezpie-
czeństwo zażegnała ofensywa 3 Armii Borevicia przez przełęcze karpackie, zagraża-

szykował się do następnego skoku179. Nie próżnowali i Austriacy – umacniano okopy,
rozlokowywano artylerię – jedno działo 105 mm wciągnięto aż pod szczyt Uklejny,
stanowiska artylerii były również na granicy Pcimia i Poręby.

Z tamtych lat pozostało wspomnienie jakiegoś oddziału austriackiego (być
może z wojsk inżynieryjnych), który przez kilka dni stacjonował w Pcimiu na Dzia-
łach. Do dziś czytelnym śladem tamtych wydarzeń są regularne linie austriackich
okopów na Łysinie (Trzech Kopcach) czy nad rolą Obajtki. Stąd bronili przejścia na
Pcim okopani żołnierze 30 pp z Lwowa lub 80 pp ze Złoczowa. Zachowały się rów-
nież rozbudowane fortyfikacje na Babicy, które ciągły się dalej aż po Harbutowice.
Wykonywała je ludność Trzebuni, zapędzona do tej ciężkiej pracy przez Austriaków,
którzy w ten sposób szykowali kolejne linie obrany na wypadek upadku Myślenic180.

Po opanowaniu sytuacji na północ od Krakowa, szef C.K. sztabu generalne-
go gen. piech. Franz Conrad von Hötzendorf zdecydował się wykonać uderzenie
na słabe, południowe skrzydło armii Dmitriewa. Zza Wisły przerzucono w ciągu
kilku dni w rejon Mszany Dolnej XVI Korpus gen. dyw. Josepha Rotha (3 DP, 8 DP
i 13 DP Landwehry), wsparty niemiecką 47 rezerwową DP gen. dyw. Alfreda von
Bessera. Ta mała armia liczyła 82 tysiące ludzi, dywizje XI Korpusu – dalszych kil-
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Mapa 33. Działania wojenne na przełomie listopada i grudnia 1914 r.  w okolicach Pcimia

Mapa 34. Linie austriackich okopów z 1914 r. na Łysinie – Trzech Kopcach
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Okres międzywojenny

dzyskanie przez Polskę niepodległości zostało
przyjęte przez prostych mieszkańców wsi dość
spokojnie. Wpłynęło na to kilka czynników,
m.in. dość liberalne rządy w Galicji oraz
czteroletnie działania wojenne, które pogrążyły
wieś w ubóstwie.

Wielu spośród powołanych w 1914 r. do wojska nie powróciło do domów,
inni wrócili jako inwalidzi. Podniosłość wydarzenia dostrzegła natomiast wiejska
inteligencja – księża czy nauczyciele, którzy zorganizowali w szkołach uroczystości
patriotyczne. Ówczesne nastroje oddaje dobrze cytat z trzebuńskiej kroniki szkol-
nej: w dniu 7 października 1918 stanęła znów w szeregu państw europejskich Polska
zjednoczona, wolna i niepodległa185.

Epidemie chorób zakaźnych
W październiku 1918 r. okolicę nawiedziła epidemia grypy zwanej hiszpan-

ką, która pochłonęła sporą liczbę ofiar śmiertelnych. Uboga ludność wiejska, nie-
dożywiona wskutek nakładanych przez wojsko kontyngentów, była szczególnie na-
rażona na różnego rodzaju epidemie. Zdarzały się one i wcześniej, w latach po-
przedzających I Wojnę Światową, a szczególnie tragiczne żniwo zbierały najczęściej
koklusz i szkarlatyna. Na tą ostatnią chorobę w 1903 r. zmarło w Pcimiu 13 osób,
a w 1913 r. – 11 mieszkańców Stróży i 6 pcimian186.

Mimo to epidemia hiszpanki wywarła duże wrażenie. W trzebuńskiej kroni-
ce szkolnej zapisano: Od dnia 13 X 1918 do dnia 11 XI zamknięta była szkoła tutejsza
z powodu panującej w gminie epidemii pewnego rodzaju influenzy zwanej „chorobą
hiszpańską”. W chorobie tej zawitał gość groźny o czem świadczy gęsty pokłos śmierci.
W Trzebuni zmarło wówczas na tę chorobę 12 osób. W pozostałych miejscowo-
ściach gminy ofiar śmiertelnych nie było.

Znamienna jest nieufność chłopów do nielicznych jeszcze wówczas lekarzy
pracujących na tym terenie. Kiedy próbowali oni walczyć z epidemią hiszpanki
aplikując chorym medykamenty, ci niekoniecznie stosowali się do ich zaleceń. Kie-
rownik szkoły w Trzemeśni Franciszek Łątka zgłaszał do władz iż ludzie w razie
przepisania leków przez lekarza, lekarstw tych chorym nie dają, lecz robią doświad-
czenia na kotach. Gdy w jednym wypadku kot po spożyciu proszków zdechł, puszczono
w obieg plotkę, że „doktory trują chorych na zaraźliwą chorobę”187.

Jeszcze więcej istnień zabrała w roku 1919 epidemia czerwonki, największa
od kilkudziesięciu lat. W Trzebuni nauka w szkole [w roku szkolnym] 1919/20 roz-
poczęta została dopiero z dniem 23 X 1919 a to z powodu epidemii czerwonki, która
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Mapa 35. Rozmieszczenie fortyfikacji polowych z
czasów I wojny swiatowej nad rolą Obajtki w Pcimiu

jąca Rosjanom okrążeniem. Kolej-
ne uderzenie wojsk sprzymierzo-
nych – w maju 1915 r. pod Gorlica-
mi – przełamało front rosyjski i po-
zwoliło na odzyskanie przez Habs-
burgów całej Galicji Zachodniej182.

Tzw. operacja łapanowsko-
limanowska skończyła się sukce-
sem Austro-Węgier. Generał Roth
za ciężko wywalczone zwycięstwo
otrzymał zaszczytny tytuł von Li-
manowa. Straty były jednak dotki-
liwe. Już od 1915 r. rozpoczęto
budowę cmentarzy wojennych –
od małych po gigantyczne, od mo-
numentalnych arcydzieł po skrom-
ne, malownicze, zagubione wśród
leśnych polan cmentarzyki. W całym krakowskim okręgu wojskowym powstało ich
378, z czego trzy niedaleko granic gminy Pcim: w Drogini-Banowicach i dwa mniej-
sze w Wiśniowej.

Ciężar wojny ponosiła również ludność cywilna. W Pcimiu, jak i w innych
wioskach brakowało rąk do pracy, bo mężczyźni poszli do wojska. Rozkaz mobili-
zacji ogłoszono w okolicy 2 sierpnia 1914 r. Obejmował on wszystkich żołnierzy
przebywających na urlopach i rezerwistów do lat 45. Tych ostatnich wcielano do
jednostek Landwehry (obrony krajowej) zwykle do 16 krakowskiego pp Landweh-
ry, Pozostali służyli przeważnie w 56 wadowickim pułku piechoty księcia Thiano,
2 krakowskim pułku ułanów ksiecia Schwarzemberga lub 1 galicyjskim pułku ar-
tylerii polowej. Ogółem z każdej wioski do wojska powołano kilkudziesięciu, a z Pcimia
z pewnością ponad 100 mężczyzn – dokładną liczbę trudno dziś ustalić. Wyobraże-
nie o liczbie poborowych w tym czasie dają statystyki z terenu Skomielnej Czarnej,
gdzie na ok. 950 mieszkańców w armii służyło przynajmniej 40 mężczyzn, a z Bog-
danówki (ok. 530 mieszkańców) – 14. Z samej Stróży z frontu nie wróciło 67 osób,
a 16 powróciło jako inwalidzi183.

Rekwirowano także konie, a w późniejszym okresie wozy i wszystko, co mogło
przydać się wojsku. Obowiązek zbierania różnych rzeczy dla potrzeb armii spoczął
również na szkołach. Na ludność nałożono kontyngenty. Jesienią 1914 r. w kościo-
łach rozpoczęto rekwizycje dzwonów, które następnie przetapiano na działa. Trwa-
ły one przez cały rok 1915. Wcześniej inwentaryzację dzwonów prowadziła komi-
sja wojskowa, decyzją której zachowywano egzemplarze zabytkowe. W Pcimiu ostał
się tylko dzwon z 1739 r., dwa pozostałe i sygnaturka były zabrane. Wielki dzwon
o średnicy 104 cm z 1660 r., mimo że również został przez komisję uznany za
zabytek, nie został na czas odebrany ze stacji w Mszanie Dolnej i także przepadł.
Na potrzeby produkcji wojskowej przeznaczone też zostały dzwony ze Stróży i Trze-
buni (oprócz zabytkowych). Nowe dzwony do kościołów ufundowano dopiero przed
samym wybuchem II wojny światowej184.
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W wyborach parlamentarnych ludowcy uzyskiwali w naszych stronach zde-
cydowaną większość głosów. W pierwszych wyborach 1919 r. w powiecie myśle-
nickim zwycięstwo odniosło PSL „Piast” Wincentego Witosa, za nim uplasowały się
PSL „Lewica” Jana Stapińskiego, Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe i par-
tia katolicko-ludowa. Kolejne wybory 1922 r. to znów walka o głosy pomiędzy
ludowcami – PSL „Piast” a PSL „Wyzwolenie” Józefa Putka. Pomniejszą rolę odgry-
wały stronnictwa: narodowo-chrześcijańskie i ludowo-katolickie, W Trzebuni nato-
miast sporo głosów wśród robotników Zarządu Lasów rodziny Lubomirskich zdo-
była Polska Partia Socjalistyczna.

Wybory w roku 1928 odbyły się po zamachu stanu Józefa Piłsudskiego (maj
1926 r.). Na naszym terenie głosy rozbiły się, głównie pomiędzy PSL „Piast”, Stron-
nictwo Chrześcijańsko-Ludowe (zwyciężyło ono m.in. w Lubniu) i Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem (BBWR), który w tych wyborach uzyskał w kraju 27,5%
miejsc w parlamencie.

Przewodniczącym PSL „Piast” w powiecie był Andrzej Średniawski. Stron-
nictwo posiadało liczne placówki terenowe, powstałe głównie po warszawskim
kongresie ludowców z 1925 r. Rozkwit ruchu ludowego nastąpił po 1931 r., kiedy
to po przegranych wyborach 1930 r., w połączeniu z innymi odłamami partii ludo-
wych PSL „Wyzwolenie” utworzyło Stronnictwo Ludowe. W Stróży koło SL liczyło
już pod koniec lat dwudziestych około 200 członków. Jego prezes Władysław Żądło
został w 1929 r. wybrany wójtem Stróży. Po kilkuset członków liczyły również
koła SL w Pcimiu (główni działacze -  bracia Jan i Michał Róg) i Trzebuni. Także
koło w Lubniu w 1939 r. skupiało ponad 300 rolników. W tym czasie Stronnictwo
Ludowe poczęło szerzej dopuszczać do władz swych młodych, aktywnych człon-
ków zrzeszonych w Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”.

Kierownikiem SL w powiecie był Franciszek Syrek z Myślenic. Poświęcenie
sztandaru powiatowego SL miało miejsce w Myślenicach w 1937 r. Podczas uro-

czystości prezentowała się
m.in. orkiestra wiejska z Pci-
mia, a także orkiestry z Kasin-
ki Małej i Węglówki.

Stronnictwo w obronie
praw chłopa sięgało do środ-
ków radykalnych – strajków
i demonstracji. Jego działal-
ność była przy tym bojkoto-
wana przez ugrupowania rzą-
dzące, zaś wszelkie próby opo-
ru likwidowano siłą. W dniu
5 czerwca 1932 r. w Łapano-
wie, przy rozpędzaniu demon-
stracji chłopskiej przez policję,
zginęło dwóch rolników. Ce-
lem trzydniowego strajku
chłopskiego, zorganizowany
w końcu września 1933 r., było

Fot. 130. Górale z Pcimia w strojach codziennych,
ok. 1920 r. [arch.]

grasowała w tutejszej gminie przez całą lato i je-
sień i pochłonęła wiele ofiar, najwięcej z pomię-
dzy dzieci. W czasie tej epidemii umarło na czer-
wonkę dziewięcioro dzieci szkolnych. Również ta
klęska najbardziej dotknęła Trzebunię – zmar-
ło tu 46 osób, podczas gdy w Stróży 30,
a w Pcimiu 22. Jeszcze w 1920 r. notowano
przypadki hiszpanki w Stróży (5 ofiar) i Trze-
bunki (2 ofiary). W tym też roku wystąpiła
w Stróży epidemia tyfusu i ponownie czerwon-
ki (łącznie 33 zmarłych na te choroby)188.

Pierwsze lata po wojnie

W latach dwudziestych i na początku
trzydziestych na szczeblu gminnym w dalszym
ciągu obowiązywał poaustriacki podział ad-
ministracyjny na gminy jednowioskowe. Jedy-
ną zmianą, dokonaną w 1919 r. było oddzie-
lenie od Stróży osady Chełm, a następnie przy-
łączenie jej do Myślenic. W ówczesnych dokumentach wspominane jest nazwisko
wójta Pcimia z połowy lat 20. – Andrzeja Filipca i wójta Stróży z tego okresu –
Michała Muniaka.

Na początku lat 20. doszło do częściowej parcelacji majątku dworskiego
w Stróży. Większość gruntów rozsprzedano, pozostawiając przy dworze jedynie 20 ha
ziemi ornej i lasy. Podobną politykę prowadzili Lubomirscy w innych miejscowo-
ściach, np. w Bieńkówce, gdzie zostawili sobie jedynie 92 ha lasu pod Koskową Gorą.
Z własnych leśnictw od Wierzbanowej, przez Węglówkę, Lubień, Tenczyn, Pcim, Stró-
żę, Trzebunię, Bogdanówkę i Bieńkówkę utworzyli oni nadleśnictwo z siedzibą w Stró-
ży. W leśniczówce w Trzebuni umieścili siedzibę Zarządu Lasów. Nadleśniczym został
Stanisław Ganczarski. Zarządcą nadleśnictwa był Henryk Klebert, mieszkający w wy-
budowanej w 1923 r. na lewym brzegu Raby willi, zwanej po dziś dzień Klebertów-
ką189. Funkcję leśniczego w Pcimiu pełnił od 1935 r. Hugo Göllner.

Wzrost świadomości politycznej chłopów

W 1861 r. posłem na sejm galicyjski wybrano szanowanego wójta Lubnia –
Michała Leśniaka (wybory odbywały się wtedy systemem pośrednim, poprzez dele-
gatów). Wskutek działań lobby ziemiańskiego, został on wkrótce pozbawiony man-
datu, dopatrzono się rzekomych nieprawidłowości przy wyborach. Region myśle-
nicki stał się wkrótce silnym centrum ruchu ludowego. W 1895 r. powstało Stron-
nictwo Ludowe, które zyskało na tym terenie wielu zwolenników. Członek SL, Jan
Burtan z Lubnia został nawet wiceprzewodniczącym powiatowej komisji wybor-
czej. Najbardziej znanym działaczem ludowym w regionie był Andrzej Średniawski
z Górnej Wsi, od 1907 r. poseł ludowy do parlamentu wiedeńskiego, a później (od
1919 r.) poseł i senator II Rzeczypospolitej.

Fot. 129. Pcimscy żołnierze z wojny
bolszewickiej 1920 r. [zb. Z. Bochenek]
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Leszczycki analizował rozmieszcze-
nie zabudowy w zależności od cech śro-
dowiska przyrodniczego (położenie, wy-
sokość, dostępność wody), a także typy
zagród i rozmieszczenie ludności. Jego
praca jest cenna nie tylko pod względem
geograficznym, ale też etnograficznym i
historycznym.

Według badań, w 1930 r. w Pci-
miu było 506 domów, w Stróży (już bez
Chełmu) – 362, w Trzebuni – 343. Z tego
tylko niewielki odsetek stanowiły budyn-
ki murowane, których najwięcej było
w Trzebuni – 17 (5,0%). Budynków
murowanych w Pcimiu było 14 (2,8%),
w Stróży 8 (2,2%). Do tej grupy wlicza-
no nie tylko chałupy chłopskie, ale też
dwory, plebanie, szkoły czy kościoły.

Duży był również odsetek chałup
dymnych (kurnych). W Stróży stanowiły
one aż 70,1% wszystkich domostw (254
obiekty), w Trzebuni – 63,5% (218), w
Pcimiu – 50,4% (255). Najwięcej cha-
łup z kominami (ponad 75% wszystkich
chałup na danej roli) było w następują-
cych osiedlach:

Pcim: Kolbiarze, Kozaki (Łuczany),
Zarębek Plebański, Pierony, Godawy
(Kąt), Muniaki (Kotuń), Madoń, Spórny
(Krzczonówka), Kozaki Górne, Krawcy,
Kolbiarze, Gancarze, Pieruniaki (Górza-
ny), Chałupniki, Zięby (Krzywica), Flazi-
ki, Pietry, Olejarze (Wielka Sucha), Kołki,
Zięby (Mała Sucha). Stróża: Klaklino, Śli-
wiakowo, Pod Nychówką. Trzebunia:
Pabisowo, Skrzeczkowo, Malinowo.

Zdarzały się również przysiółki,
w których na przełomie lat 20. i 30. XX w.
nie było jeszcze ani jednego domu z ko-
minem. W Pcimiu były to role i zagrody:
Jantosy (Kotuń), Foliśnikówka (Krzczo-
nówka), Ciapały (Krzywica), Dupaki
(Działy), Przezdupy, Wielka Bania, Sragi,
Kubose, Uchacze, Gojsce (Wielka Sucha),
Wicanty, Podłaty, Olejarze, Itkowce, Ko-
cury, Bryle (Średnia Sucha). W Stróży

Fot. 133. Dom drewniany na podmrówce –
Pcim, 1930 r. [SL]

Fot. 131. Kryty gontem dom w Trzebuni,
1930 rok [SL]

Fot. 132. Jednoizbowy dom w Stróży [SL]

niedopuszczenie na jarmarki handlarzy żywnością. Na terenie całego powiatu my-
ślenickiego, m.in. w Pcimiu, zorganizowano blokady dróg. Był to wstep do wielkie-
go, dziesięciodniowego strajku cztery lata później190.

Astronomy na Łysinie

W 1921 r. Lubomirscy przekazali 10 ha lasów wraz z polaną na Łysinie Uni-
wersytetowi Jagiellońskiemu, w celu budowy stacji astronomicznej. Budowę ob-
serwatorium rozpoczęto w 1922 r., a jej inicjatorem był światowej sławy matema-
tyk i astronom, prof. Tadeusz Banachiewicz. Dnia 5 czerwca tegoż roku na Lubomir
dotarł od strony Pcimia personel obserwatorium wraz z jego wyposażeniem. Na
kompleks budynków składały się: pawilon lunet, budynek mieszkalny (dawna le-
śniczówka Lubomirskich, przeniesiona na szczyt) i klatka meteorologiczna. Później,
po przebudowie pawilonu lunet, zbudowano glorietkę - taras do obserwacji obiek-
tów położonych nisko nad horyzontem. Podczas obserwacji (głównie gwiazd zmien-
nych) korzystano z lunet o średnicy 76 i 102 mm.

Kolejnymi kierownikami placówki byli: Jan Gadomski (1922 – 1924), Lu-
cjan Orkisz (1924-27), Jan Mergentaler (1927 – 1934), Rozalia Szafraniec (1934 –
1935), Maria Makowiecka (1935 – 1936) i Władysław Tęcza (1936 – 1944). Oprócz
tego w stacji przebywali okresowo różni astronomowie, prowadzący tu swe bada-
nia. Obiekt wkrótce stał się znanym w świecie wskutek odkrycia komety przez
Lucjana Orkisza, 2 kwietnia 1925 r. Odkrycia tego rodzaju zdarzały się wówczas
najwyżej pięć razy w roku i przynosiły odkrywcy dużą sławę. Najwybitniejszym
polskim łowcą komet tego okresu był Wilk, odkrywca czterech obiektów w latach
(1925 – 1937). Druga kometa, odkryta 10 lipca 1936 r. przypadła zatrudnionemu
w stacji pomocnikowi, Władysławowi Lisowi z Węglówki, który podczas swej pracy
zainteresował się astronomią i często pomagał w obserwacjach gwiazd zmiennych,
a w wolnych chwilach samodzielnie spoglądał na niebo.

W dziesięciolecie istnienia placówki (1932 r.), na cześć rodziny Lubomir-
skich najwyższy z wierzchołków Łysiny, na którym stanęło obserwatorium (904 m
n.p.m.), nazwano Lubomirem. Warto tu wspomnieć, że mieszkańcy Węglówki i oko-
licznych wsi przez pierwsze lata uważali astronomów za płanetników, oskarżali ich
o sprowadzenie niepogody, a nawet... grozili ich wyrzuceniem, gdyby rok 1923
okazał się również słotny191.

Badania nad osadnictwem

W latach 1929 – 1930 teren wsi: Pcim, Stróża, Trzebunia, Krzczonów, Zawadka,
Tokarnia, Więcierża i Więciórka stał się polem badań prowadzonych przez geogra-
fa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisława Leszczyckiego w ramach pracy doktor-
skiej. W ich rezultacie powstała praca Badania geograficzne nad osadnictwem w Beskidzie
Wyspowym (w myśl ówczesnych podziałów cały ten obszar zaliczano do Beskidu Wy-
spowego, który dzielił się na Beskid Myślenicki i Beskid Limanowski). W późniejszym
okresie dr Leszczycki został twórcą Studium Turyzmu przy Instytucie Geografii UJ
i profesorem tej uczelni. Tak oto jeden z najsłynniejszych polskich geografów w historii
pierwsze swoje kroki naukowe stawiał w interesującym nas regionie.
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same kurne chałupy były w rolach: Men-
telowo, Kowalowo, Jamrozówka, Ziębo-
wo, Hajdukowo, Mirkowo, Talagowo, Cu-
pino, Górniakowo, Klimasowo, Kozia-
rzówka, Żabowo Dolne, Firkowo, Jopko-
wo, Jeleniowo, Nychówka. W Trzebuni
analogiczna sytuacja była jedynie na roli
Ziajowej, Krzystkowej, Grabkowej i Mły-
narczykowej oraz za Działem192.

Trzebunia wiodła prym jeżeli cho-
dzi o ogniotrwałe przykrycie dachu.
Domy kryte dachówką lub eternitem sta-
nowiły tu 26,5%, podczas gdy w Pcimiu
22,9%, a w Stróży 25,1%. W znanej
z przetwórstwa drzewa Trzebuni jeszcze
16 domów było krytych całkowicie gon-
tem, a aż 98 – częściowo. W przypadku
Stróży wielkości te wynosiły 3 i 68, w Pci-
miu zaś nie było domów krytych gon-
tem w całości i jedynie 11 przykrytych
nim częściowo (tab. 38).

Leszczycki zauważył również cieka-
wą zależność regionalną – w przypadku
drewnianych domów Stróży i Trzebuni,
w większości cały zrąb był bielony, pod-
czas gdy w Pcimiu i pozostałych wsiach
badanego przezeń obszaru bielono zwy-
kle tylko szpary pomiędzy belkami. Naj-
starszym wówczas domem w okolicy był
obiekt znajdujący się w Pcimiu, wybudo-
wany w 1808 r. Zróżnicowanie domostw

pod względem planu poziomego zestawiono w tabeli 39.

Liczba mieszkańców przypadających na jedną izbę wynosiła dla Pcimia 3,15
oraz odpowiednio 2,40 i 2,78 dla Stróży i Trzebuni. Oprócz budynków mieszkal-
nych w miejscowościach tych znajdowały się także inne budynki.

Do grupy budynków gospodarczych zaliczyć można wolno stojące stodoły
(w Pcimiu – 252, w Stróży – 96, w Trzebuni – 91) oraz stajnie (Pcim – 16, Stróża –

Fot. 134. Zagroda na Kotuniu - Pcim [SL]

Tab. 38. Typy prokrycia dachów - ilość domów w poszczególnych wsiach (Leszczycki 1932)

Fot. 135. Rola Figułowa w Pcimiu [SL]
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wiony w końcu lat 20.), mniejszymi wil-
lami drewnianymi przeznaczonymi w ca-
łości dla letników, jak i domami chłopski-
mi zaadaptowanymi do przyjmowania
gości np. poprzez dobudowanie pięterka.

Placówki handlowo-gastronomicz-
ne były w owym czasie obiektami o dość
zróżnicowanym wyborze towarów. Naj-
skromniejsze były małe sklepiki, oferu-
jące jedynie tytoń, zwane trafikami. Kon-
cesje na sprzedaż tytoniu otrzymywali
najczęściej kombatanci z I wojny świa-
towej. Szerszy wybór oferowały kliento-
wi kramy usytuowane w przydomowych
komorach i większe sklepy, zajmujące
w domach całe izby. Karczmy dzieliły się
na takie, w których serwowano jedynie
piwo i na takie, w których prowadzono
również sprzedaż innych towarów.

Karczm w Pcimiu było w owym cza-
sie trzy: dwie żydowskie Natana Blatta na
Madoniu i Józefa Krygiera w centrum oraz
karczma Druzgałów (również w centrum).
Dwa spośród pięciu sklepów wiejskich mie-
ściły się pod kościołem (sklep Kółka Rol-
niczego), na roli Kozakowej na Górzanach
i na roli Kubose na Suchej (sklep i zajazd
Jakuba Dziadka). W Stróży były karczmy
koło kościoła i na roli Bąkowej (żydowska)
oraz 6 sklepów położonych m.in. na roli
Szustkowej, Mirkowej (2), Mądrowej. W Trze-
buni była jedna karczma koło dworu oraz

5 sklepów, z których trzy stały na rolach Kowalowej, Ligęzowej i Oskwarkowej.

Kolejną grupą zabudowań były wiejskie młyny i tartaki. W Pcimiu Leszczycki
zinwentaryzował 2 młynki wodne na roli Góreckowej (na Kączance) i na Zagrodzie
(na Krzywiczance). Nie odnotował natomiast młyna na Średniej Suszance pod rolą
Olejarze, który zaznaczony jest na mapie topograficznej z tego okresu. Na roli Mi-
zerowej stał tartak wodny. W Stróży funkcjonowały młyny na Trzebunce, na roli
Protasowej i naprzeciw roli Klubowej, a w miejscu dawnego młyna Boniorowskie-
go stał tartak. W Trzebuni były młyny pod rolą Młynarczykową (wodny) i dawny
młyn dworski (parowy) oraz wodny tartak na Dziobkowie. Wszystkie tartaki wy-
mieniane są jako obiekty nie działające.

Ciekawie przedstawia się statystyka źródeł zaopatrzenia gospodarstw w wodę.
Okazuje się, że w owym czasie w studnie wyposażonych było tylko 26,7% zagród
Pcimia, 7,1% w Stróży i 6,4% w Trzebuni. Pozostałe gospodarstwa zaopatrywały
się w wodę ze źródeł bądź wprost z najbliższej rzeki.

Fot. 138. Widok centrum Stróży znad roli
Balowej - lato 1930 r. [SL]

Fot. 137. Dom drewniany w Pcimiu [SL]

4, Trzebunia - 6). Budynki te, a w szczególności stajnie, były jednak najczęściej sta-
wiane pod jednym dachem z pomieszczeniami mieszkalnymi. Szopa zdefiniowana
jako budynek do przechowywania sprzętów gospodarskich również występowałą
najczęściej w połączeniu z domami mieszkalnymi. wolno stojące szopy zanotowano
w 54 przypadkach w Pcimiu, 23 w Stróży i 12 w Trzebuni.

Na podstawie załączonych do pracy map odczytać można lokalizację kuźni.
W Pcimiu stały one na rolach: Sabałówka (Pod Kotuniem), Rejesty (Kąt), Mizery, Kolby,
Kubice, Zięby, Wielkie Ulmany (Krzywica) i Solawy (Działy). W Stróży kuźnie stały na
Marytowie, Kowalowie, Swachtowie, Ba-
lowie i Protasowie oraz na Kurkówce (Mała
Gromada). Trzy spośród sześciu trzebuń-
skich kuźni znajdowały się na rolach Mali-
nowej, Oskwarkowej i Grabkowej.

Do osobnej grupy budynków za-
liczono wille – domy z pokojami prze-
znaczonymi dla letników. W Pcimiu było
ich sześć, na rolach Kozaki (Łuczany), Ku-
mosie i Gromki. W Stróży było sześć tego
typu budynków (m.in. Na Kępie – 2 tj.
pensjonat i dom Stanisława Firka oraz na
roli Rogowej), podobnie w Trzebuni. Wille
te mogły być zarówno obiektami muro-
wanymi o kilkunastu pokojach gościnnych
(np. dzisiejszy pensjonat Zagroda, posta- Fot. 136. Tradycyjna agroda w Pcimiu [SL]

Tab. 39. Zestawienie typów domów wg miejscowości wg klasyfikacji Leszczyckiego (1932)
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siębiorczości. Lubień, Krze-
czów, Tenczyn, Krzczonów ra-
tował się przed biedą sprze-
dażą belek, desek przeważnie
z własnych lasów. W dni tar-
gowe szły do Krakowa, Wie-
liczki, Gdowa sznury furma-
nek z drzewem196. Fury z bel-
kami były nieraz tak ob-
ciążone, że para koni nie mo-
gła wyciągnąć ich na Mogi-
lany. W tym celu doprzęga-
no konie tamtejszych gospo-
darzy, którzy czuwali z nimi
przed podjazdem do wsi.

Mieszkańcy Pcimia i Stróży wyspecjalizowali się w dostarczaniu do Krakowa cho-
inek na święta. Wiele drzewek z tutejszych lasów szło również na eksport. Stróżanie
handlowali także drobnymi szczapami na podpałkę i wyrabiali z brzozowych gałą-
zek miotły. Wyrabiano w okolicy również wiklinowe koszyki.

Jak już wspomniano, w XIX w. upadła większość warsztatów rzemieślni-
czych, które nie wytrzymały konkurencji z zakładami przemysłowymi, oferującymi
te same wyroby po znacznie niższej cenie. Małe ilości mąki przetwarzano jak daw-
niej w przydomowych młynkach. Większy młyn, walcowy (tzw. amerykański) zbu-
dowany w 1855 r. znajdował się w Miłogoszczy, w granicach administracyjnych
Myślenic, ale tradycyjnie uznawany był za strózki. W okresie międzywojennym
dzierżawili go Żydzi, Hermann i Albert Schörnsteinowie.

W tym czasie we wsiach obecnej gminy Pcim rozwinął się handel, i to nie
tylko za sprawą dostarczania artykułów spożywczych, głównie nabiału, na jarmarki
ale za sprawą sklepów powstających w poszczególnych wsiach. Były to sklepy różnego
rodzaju, o których wspomniano wyżej. W 1929 r. spis adresowy wymienia 5 skle-
pów z towarami mieszanymi w Pcimiu, z których największym był sklep kółka
rolniczego w centrum, połączony z wyszynkiem, 2 handlarzy bydłem (Żydów Blat-
ta i Kriegera) oraz jednego handlarza trzodą (Józef Depta).

W Stróży działały 3 wyszynki, zwane dumnie restauracjami. Jedną z nich była
dawna karczma dworska, o którą starania czyniła w latach 20. gmina. Korzystając
z prawa pierwokupu budynek nabył dzierżawiący go od dawna Żyd Samuel Schein.
Mieszkańcy wsi, bojkotując tą karczmę, doprowadzili Żydów do bankructwa. Następ-
nie obiekt stał się własnością Józefa Poradzisza, który wkrótce roztrwonił cały zapraco-
wany za oceanem majątek. Kiedy i on splajtował – budynek wykupili za 12.000 zł
członkowie wspólnoty leśnej. Wynikły przy tym perypetie, wskutek których w 1929 r.
z urzędem rozstał się wójt gromady Michał Muniak. Sprawę sfinalizowano w 1931 r.,
a w następnych latach w miejscu karczmy uruchomiono piekarnię wiejską. Czyniono
także starania o budowę na przyległym, 8-morgowym gruncie szkoły.

Ówczesne sklepy prowadziły przeważnie Kółka Rolnicze. Wiosną 1939 r.
w Pcimiu powstała Ludowa Spółdzielnia Spożywców im. Władysława Orkana, li-
cząca 122 członków. Podlegała ona kierownictwu WSS Społem z Krakowa. Przed
wybuchem wojny miała ona sklepy m.in. w Pcimiu i Krzczonowie197.

Fot. 139. Budynek gospodarczy Krygierówki, w którym
po 1945 r.  mieściła się sala szkoły podstawowej.
Fotografia z ok. 1950 r. [arch.]

Leszczycki zauważył również związek typu studni z jej głębokością. Studnie płytkie
(do 3 m) miały wiadro spuszczane za pomocą drewnianej laski, tzw. kuli. Studnie głębsze
(3 – 6 m) wyposażone były w żuraw, a najgłębsze z nich – w wał korbowy (koło)193.

Gospodarka w dwudziestoleciu międzywojennym

Po I wojnie światowej podstawowym źródłem utrzymania miejscowej lud-
ności było rolnictwo. Niestety, nienajlepsze warunki naturalne sprawiały, iż plony
należały tu do najniższych w powiecie (w Stróży z 1 ha zasiewów otrzymywano
zaledwie 2,1 q pszenicy, 6,8 żyta lub 6,0 q owsa). Na domiar złego, w całym kraju
spadały ceny artykułów spożywczych, a drożały artykuły przemysłowe. Rozwijała
się natomiast hodowla, szczególnie owiec wypasanych latem na polanach Łysiny
przez baców spod Limanowej i z Koniny. Na polanie Na Trzech Kopcach istniał
w tym czasie szałas, drugi stał na polanie Suchej. Mimo tego, przeludnienie regio-
nu i idące w ślad za nim rozdrobnienie gospodarstw potęgowało ubóstwo. Połu-
dniowa część ziemi myślenickiej należała w dwudziestoleciu miedzywojennym do
najbiedniejszych regionów w kraju194.

Sytuację starały się poprawić działające od przełomu stuleci Kółka Rolnicze.
Jednym z ich zadań było przyuczenie chłopów do innych zajęć, którymi mogliby za-
robkować poza rolnictwem. W 1930 r. Kółko Rolnicze z Trzebuni zorganizowało kurs
krawiecki i hafciarski dla dziewcząt, który prowadziła Wiktoria Gawędzka z Myślenic.
Z Kółkiem tym ściśle współpracował proboszcz, ks. Jan Orkisz. W podzięce za jego
zaangażowanie, członkowie KR ufundowali w 1933 r. nowy żyrandol do kościoła. Po-
dobne zaangażowanie duszpasterza w życie społeczne wsi miało miejsce w sąsiednim
Lubniu, gdzie prezesem reaktywowanego KR był ks. proboszcz Antoni Wądrzyk.

Pod koniec lat 20. zorganizowano w okolicy punkty skupu mleka, dzięki czemu
posiadacze bydła mogli łatwiej ten produkt sprzedawać. W Trzebuni uruchomiono filię
spółdzielni mleczarskiej w Bieńkówce, założonej w 1926 r. W roku 1929 r. wznowiła
działalność mleczarnia myślenicka, której filię otwarto w rok później w Pcimiu.

Bardzo dobrą kondycją cieszyły się tutejsze lasy, czego dowodem jest fakt
uznania przez wojewodę krakowskiego lasów majątku Stróża (tj. leśnictw od Wierz-
banowej po Bieńkówkę) za ochronne. Pochwałę inspektorów uzyskał również sta-
rodrzew jodłowy w lesie gromadzkim w Stróży. Pozysk drzewa stał się dla wielu
rodzin źródłem utrzymania. Zarabiali w ten sposób zarówno drwale, właściciele
i pracownicy tartaków (koło leśniczówki w Trzebuni działał tartak parowy), jak
i dostawcy drewna do Myślenic i Krakowa195.

Jak wspomina Władysław Słowik, wieś Pcim słynęła z tego, że wielu mieszkań-
ców tej wsi trudniło się różnorodnym handlem. Znani byli w tutejszym powiecie z przed-

Tab. 40. Typy studni - liczba ujęć wody wg miejscowości wg Leszczyckiego (1932)
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wała się w dwóch budynkach - starym budynku szkolnym i w budynku starej le-
śniczówki, wykupionym od Lubomirskich w 1922 r. W roku szkolnym 1912/13 w trze-
buńskiej szkole pracowało trzech nauczycieli, później liczbę sił nauczycielskich stop-
niowo zwiększano200.

Aby dostać się do gimnazjum, należało ukończyć 6 klas szkoły podstawowej
i zdać egzamin wstępny. Szczęściarzy, którzy ukończyli w okresie międzywojennym
gimnazjum w Myślenicach i zdało maturę można było w każdej z wiosek policzyć
na palcach, np. Lubnia w ciągu 20 lat maturę zdało 8 osób, a po 1936 r. nikt do
szkoły średniej nie uczęszczał. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była słaba
sytuacja materialna chłopów, nie pozwalająca na drogie kształcenie dzieci w mie-
ście. Nawet ci, którym udało się ukończyć szkoły średnie lub zawodowe mieli pro-
blem ze znalezieniem pracy201.

Łatwiej mieli ci młodzi mężczyźni, którzy po odbyciu zasadniczej służby
wojskowej wybierali karierę wojskową. W przedwojennej gminie Pcim było kilku
zawodowych oficerów, którzy ukończyli szkoły wojskowe, m.in. kpt. Andrzej Stań-
czyk i ppor. Stanisław Chorąży z Lubnia oraz kpt. Błażej Hanuszek z Krzczonowa
(zginął rozstrzelany w Charkowie w 1940 r.). Kilku osobom pochodzącym z tego
terenu udało się zrobić na przełomie stuleci karierę duchowną. Do nich należą
wspomniani już ks. prałat dr Szymon Hanuszek z Krzczonowa i ks. dr Józef Wątorek
ze Stróży. Nieliczne osoby pochodzące z tego terenu ukończyły studia prawnicze,
medyczne, nauczycielskie bądź inżynierskie. W 1890 r. dwór w Rabie Wyżnej zaku-
pił dr Jan Zduń, rodem z Pcimia, żonaty z baronówną Marią Borowskąi202.

Interesującą historię posiada przedszkole (ochronka) w Stróży. Pierwsza
tego rodzaju placówka wychowawcza w okolicy, fundacji księżnej Cecylii Lubo-
mirskiej, powstała w 1878 r. w Krzeczowie. Prowadziły ją Siostry Służebniczki
NMP. Inicjatorem powstania ochronki w Stróży był pochodzący z tej miejsco-
wości ks. dr Józef Wątorek, emerytowany nauczyciel gimnazjum w Tarnowie.
Na krótko przed swą śmiercią (w 1931 r.) przekazał on na ten cel 2 budynki
mieszkalne, położone w pobliżu kościoła, ogród i 7 ha pól. Na prośbę fundato-
ra ochronkę p.w. św. Antoniego Padewskiego prowadziły Siostry Felicjanki. Kie-
rowniczką placówki była przez wiele lat s. Ewangelina Gandorska. Źródłem utrzy-
mania ochronki były środki z dzierżawienia pól, subwencji państwowej, zasił-
ków i darowizn. Stale przebywało tu 25 dzieci, a w sezonie przyjmowano też
40 dzieci starszych na półkoloniach203.

Innymi placówkami związanymi z oświatą były biblioteki. W Pcimiu publicz-
ną placówkę prowadziła kierowniczka szkoły, Józefa Palmowska. Osobną wypoży-
czalnię zorganizował także w latach 30. XX w. proboszcz, ks. Stanisław Krawczyk.

Reforma administracyjna
Ustawą z 1933 r. zniesiono dotychczasowy, w dużej mierze stanowiący spu-

sciznę po zaborcach, podział administracyjny. W miejsce gmin jednowioskowych
powołano gminy zbiorowe, liczące po kilka miejscowości. Założeniem ich było
zgromadzenie w gminie większej liczby mieszkańców (rzędu 10 tysięcy).

Rozporządzeniem z dnia 14 lipca 1934 r. powołano powiat myślenicki,
w skład którego wchodziły trzy miasta: Myślenice, Dobczyce i Jordanów oraz 10

Rozwojowi gospodarczemu wsi służyły również zakładane od końca XIX w.
kasy oszczędnościowo-pożyczkowe Stefczyka lub Raffeisena. Stanowiły one zaczątek
późniejszej bankowości spółdzielczej. Już w 1909 r. Kasę Raffeisena w Lubniu założył
tamtejszy proboszcz, ks. Wojciech Kowalczyk. Z 1922 r. mamy wzmiankę o istnieniu
takiej kasy w Trzebuni, w której przewodniczący rady rodziców Tomasz Ostafin zacią-
gnął pożyczkę w wysokości 100.000 marek polskich na wykupienie od Lubomirskich
budynku starej leśniczówki i przystosowanie go dla potrzeb szkoły198.

Oświata w okresie międzywojennym

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę oświata wiejska przeżywała kry-
zys, ale stopniowo - wskutek wprowadzanych reform - miała się lepiej. Ówczesna
młodzież nie miała wielkich perspektyw zdobycia wykształcenia i pracy. Na począt-
ku lat 30. XX w., po 7 latach nauki w wiejskich szkołach gminy Pcim otrzymywało
się świadectwo ukończenia czwartej klasy, jedynie w Pcimiu i Lubniu były szkoły
sześcioklasowe. Najbliższe szkoły siedmioklasowe działały w Myślenicach i Msza-
nie Dolnej, a w 1938 czy 1939 r. utworzono siódmą klasę w Pcimiu. Dużym pro-
blemem szkół wiejskich była niska frekwencja dzieci, słabe kwalifikacje nauczycieli,
niedostateczne warunki lokalowe i higieniczne.

W Pcimiu funkcjonowały trzy szkoły podstawowe. Sześcioklasowa (później
siedmioklasowa) szkoła w Pcimiu-Centrum posiadała dwa własne budynki – stary
na Kącie i nowszy na Madoniu. Nauka w przysiółku Krzywica aż do wybuchu woj-
ny odbywała się w wynajętych izbach, szkoła na Suchej posiadała natomiast budy-
nek na roli Uchacze. Długoletnią kierowniczką szkoły w Pcimiu-Centrum była Józe-
fa Palmowska. Zatrudnionych było tu 5 nauczycieli, podczas gdy w małej szkole na
Krzywicy pracowała tylko jedna nauczycielka. Pamiętać trzeba, że w tym czasie
ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela przekraczała nieraz 50.

Szkoła podstawowa w Stróży posiadała w okresie międzywojennym dwa
budynki - dwu- i trzyklasowy. Pracowało tu łącznie 5 nauczycieli. Podczas wizytacji
w 1938 r. stwierdzono: Część obwodu szkoły położona za Rabą skutkiem braku mostu,
podmokłych łąk nadbrzeżnych i ciągle zrywanych przez wodę kładek, nie może dostać
się do szkoły. W pierwszej
szkole w klasie I z 40 uczniów
19 nie pokazał się od począt-
ku roku, w drugiej aż 44
uczniów, tylko klasy prowa-
dzone przez p. Niezgodową
miały dobrą frekwencję i do-
bre wyniki. Pomieszczenia
w placówkach złe, sale brud-
ne, dzieci też brudne, pod
względem wychowawczym
zupełnie zaniedbane199.

Szkoła w Trzebuni od
1926 r. stała się szkołą pię-
cioklasową. Nauka odby-

Fot. 140. Budynek szkolny na Madoniu w Pcimiu. Widok
z ok. 1950 r.
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dom Szarków. W ten sposób powstał zalążek dzisiejszego centrum Pcimia. Już wcze-
śniej, od 1932 r. istniał urząd pocztowy w Stróży, w 1937 r. otwarto także podobną
placówkę w Trzebuni207.

Wójtem nowo powstałej gminy Pcim mianowany został Władysław Oskwarek
z Trzebuni, związany politycznie z rządami sanacyjnymi. Wspomina się go jako ele-
ganckiego mężczyznę, który codziennie dojeżdżał z rodzinnej wsi do pracy bryczką.

Ludność ówczesnej gminy Pcim należała do parafii w Pcimiu (wieś Pcim),
Stróży (Stróża), Trzebuni (Trzebunia i Więciórka), Lubniu (Lubień i Tenczyn) i Krzczono-
wie (Krzczonów i Zawadka). Najstarszą wsia parafialną był Pcim, od którego w 1633 r.
odłączyła się parafia w Lubniu. Parafię w Trzebuni zorganizowano w 1849 r., wcześniej
miejscowy kościół był filią sułkowickiego. Początkowo należały do tej parafii także Wię-
ciórka i Zawadka. W 1922 r. utworzono parafię w Stróży (wcześniej ekspozytura parafii
w Myślenicach). Najmłodszą parafią ówczesnej gminy stał się w 1936 r.  Krzczonów.
Pierwszy kościół stanął w tej miejscowości dopiero w 1930 r. z inicjatywy wybitnego
rodaka, ks. prałata Szymona Hanuszka, przedwojennego rektora krakowskiego Semi-
narium (zmarł w Krzczonowie w 1940 r.). W momencie utworzenia parafii w Krzczo-
nowie, przyłączono doń Zawadkę, a w rok później dokonano kolejnej korekty jej gra-
nic, przydzielając przysiółek Jaworzyny z powrotem do Trzebuni208.

Wielka powódź 1934 r.

W pamięci ludności rok 1934 zapisał się nie pod znakiem utworzenia nowej
gminy, lecz jako rok olbrzymiej powodzi, która nawiedziła całą południową Polskę.

Fot. 142. Strażacy z Pcimia w pierwszych mundurach, lata 30. XX w.  Stoja od lewej:
Kazimierz Guśpiel, Stanisław Róg, Jakub Guśpiel, Józef Druzgała, Stanisław Kolbiarz,
Staniław Kolbiarz (II), Józef Wiśniewski, Jan Róg, Józef Pietrzak – sołtys, Stanisław Zięba,
Andrzej Olszowski, Józef Szarek, Stanisław Dyrda, Szczepan Stożek, Józef Kozak, siedzą:
Władysław Fudalej, Jan Bzowski, NN, NN [arch.]

gmin: Bystra, Gdów, Łętownia, Myślenice, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Skawa,
Sułkowice i Wiśniowa. W skład nowo powstałej gminy Pcim wchodziły miejscowo-
ści: Pcim, Stróża, Trzebunia, Zawadka, Krzczonów, Lubień i Tenczyn204. Podział z 1934
r. obowiązywał także w czasie okupacji niemieckiej, z tym że zlikwidowano wówczas
powiat myślenicki, a gmina Pcim należała do powiatu ziemskiego krakowskiego.

Niedługo przed utworzeniem gminy jej obszar zamieszkiwało ponad 12 tysięcy
osób (tab. 41). Gęstość zaludnienia wynosiła 75,4 osoby/km2. Najgęściej zaludnioną
miejscowością był Pcim - 81,6 os/km2, dalej Trzebunia – 80,7 os/km2, Krzczonów –
76,5 os/km2, Lubień i Zawadka – po 75,6 os/km2, Stróża – 69,3 os/km2 i Tenczyn – 66,3
os/km2. Średnia liczba mieszkańców przypadająca na jeden do wynosiła 5,8. Również
pod tym względem w Pcimiu było najciaśniej – 6,6 os./dom, w dalszej kolejności szły
Zawadka – 6,2 os./dom, Stróża – 5,9 os./dom, Krzczonów – 5,7 os./dom, Trzebunia –
5,5 os./dom, Lubień - 5,4 os./dom i Tenczyn – 5,3 os./dom205.

Utworzenie gminy Pcim poniosło za sobą skutki infrastrukturalne. W 1934 r.
rozpoczęto w centrum Pcimia, koło sklepu Kółka Rolniczego pod rolą Godawową,
budowę nowego gmachu urzędu gminy (fot. 141). Powstał w ten sposób piętrowy
budynek o murowanej suterenie i drewnianym, ładnie przeszklonym parterze. Dal-
sze pomieszczenia mieściły się na poddaszu. W budynku znalazło się miejsce dla
Urzędu, posterunku policji (wraz z aresztem) i garażu dla sikawki Ochotniczej Straży
Pożarnej. W stałym posterunku policji pracowało kilku policjantów. Przedwojennymi
jego komendantami byli Jan Juszczak, Józef Zenczak, i Stanisław(?) Karaś206.

Niedługo przed woj-
ną, w 1938 r., otwarto też
w Pcimiu urząd pocztowy.
Dotychczas poczta znajdo-
wała się w sąsiednim Lub-
niu (w 1932 r. zainstalowa-
no tam telegraf). Urząd w
Pcimiu mieścił się w wyna-
jętym pomieszczeniu w mu-
rowanym domu (kamienicy)
rodziny Deptów, w którym
działał również sklep. Dru-
gim murowanym budyn-
kiem, postawionym w okre-
sie międzywojennym, był

Fot. 141. Wspóczesny widok zbudownego w latach 30.  XX w.
ówczesnego budynku urzędu gminy [PS]

Tab. 41. Powierzchnia i liczba ludności wsi tworzących od 1934 r. gminę Pcim
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Budowa zakopianki

W 1935 r. przystąpiono do przebudowy drogi Kraków-Zakopane, naprawio-
nej jako tako po powodziach z lat 1925 – 1926. Według planów miała to być droga
krajowa nr 13, o dość wysokim jak na owe czasy standardzie. Na etapie wstępnym
przygotowano drogę objazdową, z myślenickiego Zarabia prawym brzegiem Raby
przez Stróżę, Pcim-Górzany do Lubnia. Ta nowa droga, posiadająca jedynie prowizo-
ryczną nawierzchnię została w dużej mierze zniszczona przez powódź w roku 1934.

Kierownictwo robót objął inż. Jan Różycki, którego ekipa - podobnie jak za
czasów austriackich - zakwaterowała się w Lubniu. W stosunku do drogi cesarskiej
korekta przebiegu nastąpiła w Pcimiu, gdzie 440-metrowy odcinek powyżej karczmy
Druzgałów odsunięto od dawnej drogi na wschód o 20 do 50 m. W ten sposób
dawna droga cesarska w centrum miejscowości stała się zwykłą drogą wiejską. Przy
niej znajdowały się budynki urzędu gminy i sklep Kółka Rolniczego, a między starą
i nową drogą znalazły się murowane domy Szarków i Deptów. W Stróży zmieniono
bieg kilometrowego odcinka od roli Piszczkowej po Siódmową, kierując nową drogę
poniżej osiedli, pod brzegiem, który podparto murem oporowym. Ponadto popra-
wiono nieznacznie zakręty w centrum Stróży i w rejonie mostu na Krzczonówce.

Prace obejmowały w pierwszej kolejności budowę nasypu drogowego, wyso-
kiego miejscami na ponad 3 m. Było to pierwsze novum, drugim była zastosowana
nawierzchnia - płyty betonowe, szpary pomiędzy którymi zalewano betonem. Po-
wyżej Lubnia nawierzchnia drogi była brukowana. Prace na odcinku Myślenice -
Lubień rozpoczęto od Lubnia i zakończono w 1938 r., choć już pod koniec poprzed-
niego roku przywrócono komunikację autobusową PKS z Krakowa do Rabki i Zako-
panego. W 1936 r. zbudowano żelbetonowe mosty w Pcimiu, Lubniu i Tenczynie
i 17 mniejszych przepustów oraz wykonano podłoże na odcinku 20 km. Poprawiono
też przebieg drogi, omijając trawersem stromy podjazd na Luboń Mały.

Do budowy drogi zaangażowano ludność miejscową. Dorywcza robota cie-
szyła się dużym powodzeniem, ale o skie-
rowanie do niej nie trzeba było się starać:
Najprzód trzeba było mieć skierowanie wy-
dane przez sołtysa, potwierdzające stan ubó-
stwa. Następnie w określonym dniu i termi-
nie, z kilkuset tłoczących się kandydatów kie-
rownictwo budowy wybierało kilkudziesięciu
robotników niewykwalifikowanych do naj-
cięższych prac ziemnych przy wykładce. Ro-
botnik pracujący 8 - 10 godzin dziennie
zarabiał miesięcznie w granicach 100 zł,
co jak na owe czasy było sumą sporą. Pro-
wadzona przez trzy lata inwestycja krajo-
wa pozwoliła więc na poprawę sytuacji
finansowej wielu rodzin213.

Nową drogę najlepiej scharakte-
ryzował mjr Franciszek Skibiński, zdąża-
jący tędy na Jordanów w przedpołudnie

Fot. 144. Stojący do dziś dom z 1898 r.
w Pcimiu (Madoń). Widoczna nawierzchnia
zakopianki przed przebudową. Fotografia
z 1930 r. [SL]

Lata poprzedzające tę datę obfitowały w anomalie pogodowe. W najmroźniejszą zimę
stulecia 1929 r. temperatura spadała do -40OC. Było tak zimno, że chłopi palili ogień
w stajniach, aby bydło nie zamarzło. W 1931 r. okolicę nawiedziła również powódź,
która spowodowała duże straty w Stróży (zerwanie mostu na Rabie) i Trzebuni209.

Wiosną 1934 r., przy pięknej pogodzie wystąpił niedobór opadów. W trzebuń-
skiej kronice parafialnej ks. proboszcz Jan Orkisz zanotował: Ludzie proszą Pana Boga
o deszcz. Jawory kwitną, słychać na nich brzęk pszczół. Również i lipy wypuściły pączki kwiatowe
i kwitnąć będą w maju, co należy do wielkich wyjątków w tutejszej okolicy210.

Po okresie wiosennej suszy, w dniach 15 do 17 lipca wystąpiła w dolinie
Raby olbrzymia ulewa, wskutek czego rzeka wylała. Według szacunków, przepływ
w Stróży osiągnął wielkość 800 m3/s (o 40% więcej niż podczas pamiętnej powo-
dzi z 1997 r.). Zerwane zostały wszystkie, drewniane wówczas mosty.

W Pcimiu na Górzanach Raba rozlała się na szerokość 500 m, zalewając nadrzecz-
ne olszyny, pola i leżące najbliżej rzeki domu. Woda sięgała aż po drogę na Madoniu.
Podobna sytuacja była poniżej, na wysokości Łuczan (szerokość wezbranej rzeki 400 m)
i w Stróży (zalany łęg na szerokości kilkuset metrów). Mimo dużego zagrożenia znalazł się
śmiałek, który dla zakładu przepłynął wezbraną rzekę w poprzek z Górzan na Madoń.

Wylała także Trzebunka, duże szkody poczyniły mniej groźne zazwyczaj po-
toki: Kączanka i Krzywiczanka. Po opadnięciu wód, w sierpniu skierowano do usuwa-
nia skutków powodzi wojsko. Do Pcimia zjechał oddział saperów z Poznania,
z 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Żołnierze stacjonowali w dworze i w rozłożo-
nych wokół namiotach. Odbudowano most na Rabie, uregulowano Kączankę na
odcinku od szkoły po ujście. Poprawiono groblę z drogą prowadzącą na most (do
1970 r. most w Pcimiu znajdował się na wysokości dworu)211.

Regulacja Kączanki obejmowała budo-
wę progu kamiennego wysokości 3,8 m koło
szkoły, kilku niższych progów (kamiennych i drew-
nianych) na wysokości kościoła oraz umocnie-
nia i obwałowania brzegów od centrum Pci-
mia po ujście do Raby. Konstrukcje te są wi-
doczne po dziś dzień, za wyjątkiem dwóch
niskich progów kamiennych, rozebranych
w 1999 r. Warto dodać, że cała ta inwestycja
finansowana była w dużej mierze z darowizn,
m.in. pochodzących od korpusu oficerskiego
14 DP. Po jej zakończeniu nad rzeką, przy
moście na ówczesnej zakopiance umieszczo-
no pamiątkowy obelisk (fot. 143).

Pomocą materialną objęto również po-
wodzian. W miastach zorganizowano zbiórki
żywności i ubrań dla powodzian. Brakowało rów-
nież drzewa opałowego. Wkrótce po powodzi
książę Lubomirski przeznaczył 50m3 drzewa z la-
sów strózkich na potrzeby poszkodowanych212.

Fot. 143. Obelisk w centrum Pcimia,
upamiętniający regulację Kączanki po
powodzi w 1934 r.
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W Myślenicach przy próbie blokady jar-
marku doszło do zamieszek, podczas których
2 chłopów zostało postrzelonych przez poli-
cję. Jednak i tak niewiele można było tego dnia
w mieście kupić, gdyż zablokowano drogi pro-
wadzące do miasta. Opornym tłuczono produk-
ta, tłuczono jaja, garnki z masłem, mleczarkom
wydzierano gwałtem baniaki z mlekiem i wyle-
wano na ziemię218.

W gminie Pcim obeszło się bez starć
między strajkującymi a policją, natomiast w są-
siedniej Kasince Małej manifestacja została
spacyfikowana. Od salwy oddanej do tłumu
gromadzącego się na roli Szczypkowej zginęło
dziewięciu strajkujących: Stanisław Bolisęga,
Józef Ciężak, Franciszek Cyrek, Franciszek Ja-
kubiak, Jan Jakubiak, Jan Kucharczyk, Jan Pi-
wowarski, Andrzej Płoskonka, Franciszek Wi-
dzisz (prezes koła SL).

Po ustaniu strajku represje dotknęły 5 tysię-
cy działaczy SL w całym kraju, w tym kilku z terenu

naszej gminy. Aresztowano przede wszystkim działaczy powiatowych, z prezesem
Franciszkiem Syrkiem i sekretarzem Janem Pałką na czele. Procesy ludowców, roz-
poczęte w 1937 r. trwały jeszcze w roku następnym. W procesie Jana Pałki w stycz-
niu 1938 r. zeznawał m.in. Jan Róg z Pcimia219.

Wystąpienia chłopskie nie zmieniły znacząco niedoli chłopów przed II woj-
ną światową. Członkowie SL dali natomiast przykład patriotycznej postawy w la-
tach okupacji, tworząc lokalne komórki ZWZ-AK i Batalionów Chłopskich oraz uczest-
nicząc w zbrojnej walce z okupantem.

Na emigracji

W okresie międzywojennym spadło nieco tempo emigracji za ocean, a pod-
czas kryzysu gospodarczego z początku lat trzydziestych uległo zupełnemu zaha-
mowaniu. W latach 20. wzrosła natomiast liczba wyjazdów do niektórych krajów
zachodnioeuropejskich, zwłaszcza do Francji.

Z zarobioną gotówką wróciło w tym czasie wielu mieszkańców gminy Pci-
mia. Pewna część rodaków została w Ameryce i założyła tam rodziny. Niedługo
przed wojną w Chicago zawiązał się komitet Polonii pcimskiej, na którego czele
stanął Jan Piętka, rodem z roli Góreckowej. Z czasem zaangażowani się w działal-
ność na rzecz rodzinnej miejscowości także przedstawiciele innych pcimskich ro-
dzin przebywający w Chicago. Takie były początki Klubu Pcim.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej grupa pcimian przebywają-
ca w Chicago zorganizowała dochodowe zabawy (potańcówki), których celem
było uzbieranie funduszy na zakup dzwonu do kościoła. Jak wiadomo, dzwon

Fot. 146. Neobarokowy ołtarz św. An-
toniego Padewskiego w bocznej
kaplicy kościoła w Trzebuni.

Fot. 145. Banknot 100-złotowy z okresu międzywojennego. Tyle zarabiał w ciągu miesiąca
robotnik pracujący przy budowie zakopianki [PS]
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1 września 1939: Szosa myślenicka była jedną z najlepszych w Polsce, toteż jechałem
z dużą szybkością, aż opony śpiewały na asfalcie214.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, w latach 1937 - 1938 przebu-
dowano drogę biegnącą przez Trzebunię i Bieńkówkę. Wytyczonemu przebiegowi
drogi sprzeciwiał się proboszcz ks. Jan Orkisz twierdząc, że chce zapobiec ewentual-
nym wstrząsom terenowym powodowanym przez konne przejazdy, obciążone ciężkimi
tramami przewożonymi z tutejszych lasów215.

Niepokoje polityczne i strajk chłopski z 1937 roku
W drugiej połowie lat 30. wystąpienia polityczne, skierowane ta w rządy sa-

nacji, jak i mniejszości narodowe przybrały charakter bardziej radykalny. Głośnym
nie tylko w kraju stał się marsz na Myślenice, zorganizowany przez właściciela Choro-
wic koło Mogilan, Adama Doboszyńskiego. Wkroczył on do miasta nocą z 22 na 23
czerwca 1936 r. na czele bojówki narodowców, zajął posterunek policji, zdemolował
mieszkanie starosty i kilka sklepów żydowskich w rynku oraz podpalił bożnicę. Wkrótce
przybyły znaczne siły policji i bojówkarze zmuszeni byli salwować się ucieczką
w góry. Podczas pościgu dochodziło do wymiany ognia, byli zabici i ranni. Dobo-
szyńskiego schwytano w Porębie Wielkiej i skazano na dwa lata więzienia216.

Po święcie Matki Boskiej Zielnej, a zarazem święcie Czynu Chłopskiego
i rocznicy Bitwy Warszawskiej 1937 r. SL ogłosiło wielki, dziesięciodniowy strajk
chłopski, który miał trwać od 16 do 25 sierpnia. Strajk ten, podobnie jak pomniej-
sze wystąpienia w latach poprzednich, miał za zadanie wstrzymanie dostaw żyw-
ności do miast, a tym samym wskazanie, jak ważną rolą jest rola polskiego chłopa,
który za produkowaną żywność uzyskuje śmiesznie niskie ceny. Podczas strajku
młodzi członkowie SL zorganizowali blokadę dróg, aby w ten sposób uniemożliwić
dotarcie na jarmarki łamistrajkom. Do głównych organizatorów strajku w powiecie
myślenickim należał Jan Róg z Pcimia, przez swe zamiłowanie do politykowania
nazywany „Witosem”. W jego domu na roli Kolbiarzowej na Górzanach gromadzili
sie i naradzali ludowcy z całego powiatu.217.
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świcie 1 września 1939 r. wojska niemieckie
przekroczyły granice z Polską, uderzając z trzech
stron – od północy, zachodu i południa.
Agresorem stała się też Republika Słowacka,
rządzona przez kolaboracyjny gabinet ks.
Józefa Tiso.

Dywizje słowackie przekroczyły przełęcze karpackie w ślad za Wehrmach-
tem. Słowacja użyczyła Niemcom również lotnisk oraz środków transportu.

W pierwotnych planach obronnych uderzenie z tego kierunku nie było bra-
ne pod uwagę, stąd granicy południowej broniły bardzo słabe siły. Dopiero wiosną
1939 r. przerzucono z kresów wschodnich w rejon Suchej Beskidzkiej pięć batalio-
nów Korpusu Ochrony Pogranicza. Utworzyły one 1 Brygadę Górską, której sztab
znajdował się w Suchej Beskidzkiej, a którą dowodził płk dypl. Janusz Gaładyk.
Brygada ta wchodziła w skład już Armii „Kraków” gen. bryg. Antoniego Szyllinga
(6 dywizji piechoty, 2 brygady kawalerii, brygada górska). W odwodzie Armii stała
pierwsza polska jednostka całkowicie zmechanizowana – 10 Brygada Kawalerii
Zmotoryzowanej płk dypl. Stanisława Maczka, która podlegała bezpośrednio roz-
kazom Naczelnego Wodza marsz. Edwarda Rydza-Śmigłego.

Naprzeciw Armii „Kraków” stały przeważające siły 8, 10 i 14 Armii Wehr-
machtu (10 dywizji piechoty, dywizja górska, 2 dywizje pancerne i 4 dywizje lekkie).
Przewaga niemiecka w broni pancernej, a zwłaszcza w lotnictwie była wielokrotna.

Od Zwardonia na Żywiec – Suchą – Myślenice nacierała 7 Dywizja Piechoty
gen. mjr Eugena Otta w składzie 19, 61 i 62 pułków piechoty i 7 pułku artylerii
lekkiej. Jej zadaniem było oddzielenie 1 Brygady Górskiej od 21 Dywizji Piechoty
broniącej Śląska Cieszyńskiego. Wchodziła ona w skład XVII Korpusu gen. piech.
Wernera Kienitza.

Z Orawy na Kraków atakował XXII Korpus Pancerny gen. kawalerii Ewalda
von Kleista (tab. 42), którego celem było jak najszybsze uchwycenie przekroczenie
Wisły i odcięcie walczącej na Górnym Śląsku Armii „Kraków”. W jego skład wchodziły:
2 Dywizja Pancerna gen. por. Rudolfa Veiela, mająca łącznie 310 czołgów i 38 samo-
chodów pancernych oraz 4 Dywizja Lekka gen. mjr Alfreda von Hubickiego, wypo-
sażona w 73 czołgi i 76 samochodów pancernych. Działania wojsk pancernych
wspierała 3 Dywizja Górska gen. mjr Eduarda Dietla, późniejszego dowódcy nie-
mieckiego pod Narwikiem. Wprost na Myślenice i Kraków atakowała 2 DPanc,
podczas gdy 4 DL szła z Podhala na Mszanę Dolną – Dobczyce.

Tego odcinka broniły jedynie siły 1 Pułku Strzelców Górskich ppłk Wojciecha
Wójcika oraz batalion Obrony Narodowej Zakopane. Dostrzegając zagrożenie, kilka
godzin po rozpoczęciu działań wojennych dowództwo Armii „Kraków” rzuciło na

Wybuch II wojny światowej
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ten zakupiony został w 1937 r. Dalsze imprezy organizowano do czasu przystą-
pienia Stanów Zjednoczonych do wojny w 1941 r. Klub Pcim pomagał również
w tym czasie pogorzelcom wojennym. Członkowie Klubu wykonywali swą pra-
cę społecznie, kierując się patriotyzmem i solidarnością z uboższymi rodakami
w kraju. Działalność Klubu została reaktywowana w 1945 r., kiedy to zbierano
pieniądze na powodzian, straż pożarną, ko-
ściół i ośrodek zdrowia. Od spadkobierców
Józefa Kriegera zakupiono teren pod ośro-
dek, łożono na jego budowę, a w końcu
dla jego potrzeb zakupiono aparat Roe-
ntgena – sprzęt jakim w pierwszych latach
po wojnie nie dysponował nawet szpital
powiatowy220.

Walczyli również synowie pcimskich
emigrantów w tradycji hasła Za wolność wa-
szą i naszą, nawiązując do bohaterów z cza-
sów wojny o niepodległość Stanów Zjedno-
czonych: Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pu-
łaskiego. Starszy syn Jana i Marii Piętków –
Alojzy (Alex) – był pilotem ciężkiego bom-
bowca B-24 Liberator i czterokrotnie wyko-
nywał loty bojowe nad Berlin.

Po zakończeniu wojny szeregi Polo-
nii zostały zasilone przez byłych żołnierzy
2 Korpusu gen. Władysława Andersa. Jed-
nym z nich był Jan Muniak, długoletni
skarbnik Klubu Pcim. Sam Klub zakończył
działalność pod koniec lat 80. z powodu
wykruszenia się aktywnych członków.

Fot. 147. Jeden z założycieli Klubu
Pcim - Jan Piętka z żoną, Marią ze
Sragów i synami: Alojzym i Alfredem.
Fotografia z lat 30. XX w.
[zb. rodz. Rogów]
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Tab. 43. Organizacja 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej

Tab. 44. Jednostki 1 Brygady Górskiej oddane pod dowództwo płk Maczka

południe większość posiadanych odwodów: 10 Brygadę Kawalerii, 12 pułk pie-
choty (bez jednego batalionu) i dywizjon artylerii. Zmotoryzowana brygada płk
Maczka wyruszyła z Woli Justowskiej w kierunki Jordanowa dwiema kolumnami:
24 Pułk Ułanów, Dywizjon Rozpoznawczy, artyleria, lekkie czołgi Vickers 121 kom-
panii, szwadron tankietek TKS, szwadron dział przeciwpancernych, większa część
batalionu saperów i dowództwo zdążało najkrótszą trasą przez Myślenice i Pcim,
druga kolumna z 10 Pułkiem Strzelców Konnych i jednostkami wydzielonymi zdą-
żała przez Wieliczkę, Dobczyce i Mszanę Dolną (tab. 43). Po osiągnięciu grzbietu
Lubonia Małego Dywizjon Rozpoznawczy został zaatakowany przez lotnictwo nie-
przyjacielskie ponosząc pierwsze straty: zginął plut. Franciszek Hołoń, a jeden ułan
został ranny.

Jeszcze tego samego dnia pod wieczór 24 pu płk Dworaka zajął pozycje na
grzbiecie nad wsią Wysoka. Obok rozmieszczono kompanię Obrony Narodowej
Orawka. Tu też okopano część dział ppanc. i stanowiska obserwacyjne artylerii.
W drugiej linii stanął Dywizjon Rozpoznawczy mjr Święcickiego. Artylerię rozloko-
wano w rejonie Naprawy. W rejon Chabówki przesunięto 1 psg ppłk Wójcika wraz
ze szwadronem dział ppanc. i kompanią złożoną z uzbrojonych robotników pracu-
jących przy budowie drogi Kraków – Zakopane, dowodzony przez kierownika bu-
dowy, inż. Jana Różyckiego, porucznika rezerwy.

Nocą zaplanowano atak części sił 24 pu oraz II batalionu 12 pp na kolumny
nieprzyjaciela w rejonie Spytkowic. Niestety wypad nie powiódł się, gdyż batalion
12 pp pobłądził w lasach między Sidziną a Spytkowicami, zaatakował dopiero rano
i został odparty ze stratami. Ułani 24 pułku nie słysząc odgłosów walki o umówionej
godzinie, wycofali się przed świtem na pozycje obronne.

Walka dnia 2 września przeszła do historii pod nazwą bitwy pod Wysoką.
Obrońców wspierał z Osielca swą artylerią pociąg pancerny „Pierwszy Marszałek”.

Tab. 42. Organizacja niemieckiego XXII Korpusu Pancernego
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cze zestrzeliło niemiecki samolot bombowo-rozpoznawczy, który spadł w olszynę
nad potokiem w Tenczynie. Obaj lotnicy zginęli na miejscu. Z zabranej z samolotu
mapy dowództwo polskie dowiedziało się o sile i planowanych kierunkach ruchu
nieprzyjaciela.

Tego dnia jednostki 10 BKZ rozlokowane były w rejonie Łętowni (24 pu)
i Naprawy (10 psk). W odwodzie pozostawiono Dywizjon Rozpoznawczy i jed-
nostki pancerne, stacjonujące przy sztabie Brygady w Lubniu. Artylerię rozlokowa-

no na polach w rejonie
Krzeczowa. W rejonie Łę-
towni własne tankietki wra-
cające z patrolu zostały
wzięte za czołgi niemieckie,
co spowodowało chwilowe
zamieszanie. Zajście zosta-
ło w humorystyczny sposób
opisane przez szefa sztabu
Brygady, mjr Franciszka Ski-
bińskiego:

Do kwatery głównej
w Lubieniu wpadł przerażo-
ny motocyklista, że czołgi nie-
mieckie przerwały się na tyły

Mapa 37. Sytuacja w rejonie Krzeczowa w dniu 3 września rano

Fot. 148. Rejon skrzyżowania na Krzczonówce po
bombardowaniu 3 września 1939 r. Fotografię wykonał
mjr Franciszek Skibiński [arch.]

Rano i w południe odparto dwa ataki czołgów niemieckich, należących do 2 DPanc.
Trzeci atak, poprowadzony około godz. 16 doprowadził do przełamania polskiej
obrony. Zginęło lub dostało się do niewoli wielu polskich żołnierzy, ale i straty
niemieckie były znaczne – zostało rozbitych około 50 czołgów. Ogromne zniszcze-
nia odniosła wieś Wysoka oraz Jordanów, ostrzeliwany przez niemiecką artylerię.
Pod wieczór żołnierze 1 psg wycofali się za Rabkę, a brygada płk Maczka na linię
Łętownia – Naprawa – Skomielna Czarna. W ten sposób działania wojenne przybli-
żyły się do granic ówczesnej gminy Pcim.

Wojna obronna na terenie gminy Pcim

Już w pierwszy dzień wojny cywilna ludność Pcimia poniosła straty. Ścigany
przez polskie myśliwce bombowiec niemiecki wyrzucił bomby, z których jedna
spadła na rolę Mizerową. Od jej wybuchu zginął Jan Depta, a śmiertelnie ranna
została Anna Koźmic. Pod koniec tego dnia na drogach pojawiły się pierwsze grupy
uciekinierów z terenów objętych walkami, ostrzeliwane przez przelatujące nisko
samoloty niemieckie. Słychać było odległy huk dział, a wieczorem widoczna była
łuna pożarów od strony Wysokiej. Dnia 2 września przepływ uchodźców szosą
zakopiańską osiągnął punkt kulminacyjny. Wielu mieszkańcom gminy udzieliła się
ich panika, toteż zaczęli pakować dobytek na wozy i uchodzić w kierunku Wieliczki.
Samoloty niemieckie grasowały na naszym niebie właściwie bezkarnie, powodując
pewne straty w kolumnach uciekinierów. Celem nalotu 18 bombowców stał się
sztab brygady, stojący tego dnia  w Krzeczowie.

Rano 3 września polskie samoloty bombowo-rozpoznawcze PZL-23 Karaś
w liczbie 13, należące do dwóch eskadr Armii „Kraków” i „Karpaty” zaatakowały
niemieckie zgrupowania pod Chabówką i Spytkowicami. Straty niemieckie i wyni-
kłe zamieszanie były spore, choć obrona przeciwlotnicza zestrzeliła po jednym
samolocie z każdej eskadry. Odwet nieprzyjaciela był szybki – wkrótce 12 dwusilni-
kowych bombowców zbombardowało rejon skrzyżowania na Krzczonówce (fot.
148) i miejsce postoju sztabu płk Maczka na plebani w Lubniu. Zginęły 4 osoby
cywilne i 2 żołnierzy, ranny został kpt. Stanisław Gronek – dowódca szwadronu
łączności 10 BKZ i trzech innych żołnierzy. W Tenczynie w wyniku bombardowania
zginął kpr. Stanisław Fron z 10 psk. Stojące na Warzechowicach działo przeciwlotni-
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cych w dolinie Raby. Wobec tego płk Maczek zarządził przerzucenie większości
swych sił do Wierzbanowej i Skrzydlnej, skąd następnego dnia o świcie skutecznie
kontratakował. Przejeżdżające nocą przez Pcim, Myślenice i Dobczyce wojsko mia-
ło poważne problemy z powodu zatorów powodowanych przez wozy uciekinie-
rów. Doszło do przykrych scen, kiedy żołnierze zmuszeni byli zrzucać do rowów
tarasujące drogę wozy.

W dolinie Raby pozostawiono grupę od dowództwem ppłk Leonarda Mi-
chalskiego: 10 pułk strzelców konnych, szwadron dział ppanc. (9 dział 37 mm),
kompanię saperów, baterię haubic z 16 dywizjonu artylerii motorowej (4 haubice
100 mm), 8 baterię III dywizjonu 6 pułku artylerii lekkiej (4 działa 75 mm). Rano
4 września przybył do Pcimia batalion KOP Wołożyn mjr Mieczysława Sokołowskie-
go, maszerujący całą noc z Suchej przez Zembrzyce i Trzebunię. Do Osieczan przy-
był też batalion KOP Wilejka mjr Wacława Kuferskiego, trzymany przez płk Maczka
w odwodzie.

Wobec szczupłych sił postanowiono bronić tylko szosy zakopiańskiej, zaś na
drogach prowadzących od Tokarni i Trzebuni zaminowano mosty i założono pułap-
ki minowe. Podobnie zaminowano mosty na Rabie i Kączance oraz odcinek drogi
pod cmentarzem w Pcimiu. Czuwały tu niewielkie patrole saperów. Pierwszą linę
obrony zajął 10 psk, okopany na stoku nad Zarębkami w Lubniu oraz nad rolami
Brzegi – Górniówka. Na Zarębkach i pod Klimasem zajęły stanowiska ciężkie kara-
biny maszynowe. W drugiej linii od rana przygotowywał fortyfikacje batalion mjr

Mapa 38. Sytuacja w dniu 3 września po południu24 pułku ułanów między Jordanowem a Tokarnią. Żołnierz przysiągł, że widział te czołgi
na własne oczy, że strzelały one zarówno do niego, jak i do samochodów 24 pułku
ułanów, które uciekają na szosę myślenicką. Istotnie, z ganku plebani widać było samocho-
dy wypadające z drogi jordanowskiej i w kłębach kurzu skręcające ku północy. Pierwsze
uczucie było nad wyraz nieprzyjemne: jeżeli istotnie czołgi niemieckie idą na Tokarnię, to za
chwilę wyjdą na sztab brygady (...). Rzut oka na mapę zaprzeczał wiarygodności meldun-
ku: którędy – u Boga Ojca – mogły te czołgi obejść ułanów? Czyżby przez górskie ścieżki na
Łętownię? Nie wydawało się to prawdopodobne, a jednak, kto wie? (...)

Pod ręką była jedynie bateria artylerii przeciwlotniczej 40 mm, tę więc baterię
skierowałem na rozwidlenie dróg prowadzące na Tokarnię, z zadaniem zajęcia tam sta-
nowisk, obniżenia luf do ognia przeciwko czołgom i zamknięcia wyjść na szosę krakow-
ską (...). Byłem zupełnie pewny, że szybki ogień półautomatyczny, wykonany smugową
amunicją, jeżeli nawet nie zrobi dużej krzywdy fizycznej, to na pewno zatrzyma zapędzo-
ne na tyły czołgi niemieckie. W celu bezpośredniego ubezpieczenia dział wysłałem zbie-
raną sekcję żołnierzy z oddziału sztabowego. Na rozpoznanie skierowałem jedyny dys-
pozycyjny motocykl  z przyczepką z plutonu regulacji ruchu, a w chwilę później – prze-
chwyconą przypadkiem na szosie drużynę motocyklistów 10 pułku strzelców konnych,
powracającą do pułku. Stanowisko dowodzenia, wraz z całym balastem maszyn do pisa-
nia, papierów i samochodów ciężarowych przerzuciłem na północ od wylotu drogi z Tokar-
ni, pozostawiając na starym stanowisku – to znaczy przy sobie – tylko najbardziej nie-
zbędnych oficerów, łącznościowców i gońców. Po załatwieniu wszystkiego, co trwało
przecież pewien czas, wyjechałem sam w stronę Tokarni, by prędzej otrzymać wiadomo-
ści. Na rozwidleniu dróg, na którym stała bateria porucznika Zwila, zobaczyłem skoncen-
trowane ślady porannego bombardowania w postaci potrzaskanych słupów telefonicz-
nych, zwisających drutów, zabitych koni i zwalonych do rowu wozów. I tu złapał mnie
meldunek od patrolu wysłanego na Łętownię: oto kolumna pustych wozów 24 pułku
ułanów wzięła własne czołgi TKS za nieprzyjaciela i na ich widok zaczęła się szybko wyco-
fywać. Incydent był wyjaśniony z niemałym wstydem dla kolumny samochodowej

Ułani płk Dworaka zorganizowali obronę w dwóch liniach – szwadrony 1, 2
i ckm broniły drogi z Jordanowa do Łętowni, zaś 3 i 4 szwadron rozlokowano na
linii Łysej Góry i wzgórza Hola na północ od centrum tej wsi. Nacisk nieprzyjaciela
na tym odcinku był słaby. Rankiem w rejonie Łętowni patrol motocyklistów rozbił
niemiecki wóz sztabowy, zdobywając ważne dokumenty i mapy.

Gorzej wiodło się natomiast strzelcom konnym ppłk Bokszczanina w rejonie
Naprawy i grzbietu Lubonia Małego, gdzie silny atak czołgów i piechoty zepchnął
obrońców w kierunku Krzeczowa. Sytuację uratował trzymany w odwodzie 1 szwa-
dron rtm. Tomkowicza, który kontratakował na Luboń Małym likwidując zagroże-
nie lewego skrzydła. Jednocześnie przez Smugawę podeszły na Krzeczów czołgi
121 kompanii, a ich nagłe pojawienie z boku zaskoczyło zupełnie Niemców, którzy
ze stratami cofnęli się na Naprawę (mapa 37 i 38). Wobec groźby obejścia pułku
przez strzelców alpejskich, idących na przełaj lasami Lubonia, zdecydowano się
wycofać polskie jednostki z Krzeczowa. Manewr ten ubezpieczał Dywizjon Rozpo-
znawczy, rozlokowany na Smugawie i w centrum Tenczyna. Dowództwo Brygady
przeniosło się do Pcimia, do domu rodziny Dziadkowców na Madoniu.

Niemiecka 4 DL przełamała tego dnia obronę 1 psg i zajęła Mszanę Dolną
i Kasinę Wielką. Dalszy postęp nieprzyjaciela groził okrążeniem polskich sił walczą-

– 286 – – 287 –

makieta_historia.p65 03-09-16, 12:23286-287



wa Zawłockiego i dwóch żołnierzy nieznanych. Jednocześnie odwody polskie oraz
sztab i stanowiska artylerii na Madoniu ostrzeliwane były zza Raby przez jednostki
139 psg, który w tym czasie zajął Górzany. Przed godziną 16.00 zerwana została
łączność z obrońcami Godawowej Góry (pociski rozbiły centralę telefoniczną), a nie-
długo potem od flanki zaatakowała niemiecka piechota wsparta czołgami, której
jakoś udało się przejść przez zaminowaną drogę prowadzącą od Tokarni (mapa
39). W wyniku obustronnej strzelaniny spłonęło 6 domów na Marchówce.

Zaskoczony atakiem od skrzydła batalion Wołożyn rozpoczął szybki odwrót
do Pcimia przez rolę Godawową, ścigany ogniem artyleryjskim. Kilka pocisków
spadło w obrębie domostw, nie wyrządzając poważniejszych szkód. Od ostrzału
zapaliły się natomiast dwa domy na Zarębku Plebańskim (w rejonie stanowisk
baterii haubic) i jeden pod kościołem. W dramatyczne momenty obfitował odwrót
z Madonia. Rozlokowane tu działa pozbawione były trakcji, gdyż wozy odeszły po
amunicję do Myślenic. Dzięki inicjatywie jednego z oficerów sztabu 10 BKZ, rtm.
Ludwika Ferensteina, udało się je ewakuować pod ostrzałem z broni małokalibro-
wej zza Raby. Zwinięto też posterunki obserwacyjne artylerii na Pieronowie i Gra-
czowie oraz spalono drewniany most na Rabie.

Żołnierze batalionu wycofali się do Stróży, zajmując nowe pozycję nad rolą
Mirkową, na Nychówce, Smreczynie (nad terenem dworskim) i Gruszczynie. Sta-
nowiska te nie były ufortyfikowane. Wkrótce do wsi wjechał wrogi patrol motocy-
klowy, który na wysokości roli Mądrowej wpadł w zasadzkę. Zginął jeden żołnierz

Sokołowskiego, broniący Godawowej Góry, której wybitny stożek rygluje w tym
miejscu dolinę Raby. Można stąd było ostrzeliwać długi na ponad kilometr odcinek
szosy. Jedna z kompanii tego batalionu rozmieszczona była wzdłuż szosy zakopiań-
skiej i nad rolą Mizerową, jej zadaniem było ubezpieczanie odwrotu. Na obu li-
niach obrony i wzdłuż zakopianki na granicy Pcimia i Stróży rozmieszczono i zama-
skowano działa przeciwpancerne. Na Madoniu rozlokowano baterię dział 75 mm,
a na placu za plebanią w Pcimiu – haubice. W ubezpieczeniu pod Raźniakówką
pozostawiono także dwie tankietki.

Dnia 4 września o świcie Niemcy wkroczyli do Krzeczowa i Tenczyna, posuwa-
jąc się w kierunku Lubnia. W Krzeczowie podpalono 13 gospodarstw. W trakcie pa-
cyfikacji miejscowości zostali przez Wehrmacht zastrzeleni: Józef Tomczyk, Jan Mo-
skała, Maria i Jan Stożek oraz Wojciech i Aniela Ankus. Ciężko postrzelony Michał
Moskała został przez Niemców zabrany i zmarł w szpitalu w Ołomuńcu. W Tenczynie
od kul hitlerowców zginęli: Józef Matlak, Andrzej Niźnik, Stanisław Flaga, Wojciech
Druzgała, Wojciech Szczepaniec i Józef Szczepaniec. Spalono też 85 gospodarstw
w rejonie centrum wsi.

Około 8.00 rano 2 DPanc osiągnęła okolice kościoła w Lubniu, dalszą drogę
przegradzał 10 psk umocniony po obu stronach doliny Raby. Po kilku nieudanych
szturmach rozpoczęto ostrzał artyleryjski polskich stanowisk, w wyniku którego zgi-
nęło czterech żołnierzy pułku: st. strz. Szczepan Cebulak, st. strz. Stanisław Ostrow-
ski, st. strz. Bolesław Tutaj i strz. Franciszek Krućko. Większe niebezpieczeństwo
groziło pozycjom strzelców konnych od wschodu, gdyż w tym czasie 139 pułk
alpejski, który poprzedniego dnia wieczorem zajął górną część Tenczyna, przeszedł
przez lasy Strzebla, Rabę i zaczął obchodzić polskie pozycje od strony Kiczory.
Okopani na Zarębkach żołnierze około południa musieli się wycofać do Pcimia,
gdzie czekały na nich samochody. Wkrótce też odskoczyli na Pcim strzelcy umoc-
nieni na lewym brzegu Raby, aby nie zostać odciętymi od swoich. Podczas wycofy-
wania się część z tych żołnierzy nie zdołała powrócić do swych oddziałów i ukryła
się, przebrawszy w cywilne ubrania. W potoku na Dolniakowie znaleziono później
10 ukrytych przez nich karabinów, a w rejonie Cyrli 2 ckm-y, które zostały później
wykorzystane w ruchu oporu.

W wyniku walk o Lubień spłonęło aż 167 gospodarstw, a śmierć poniosło
5 osób cywilnych: Jan Wątor, Józef Czech, Andrzej Warzecha, Wawrzyniec Wróbel
i Franciszek Janicki. Dwie z tych osób zginęły przypadkowo, pozostałe zostały za-
strzelone przez Wehrmacht. Niemcy podpalili także drewniany, XVII-wieczny ko-
ściół w Lubniu, który spłonął doszczętnie wraz z całym wyposażeniem i stojącą
obok plebanią.

Strzelcy konni odwiezieni zostali na zasłużony odpoczynek na myślenickie
Zarabie, a na roli Świątkowej pojawiły się pierwsze patrole niemieckie. Ciężar walki
spoczął teraz na żołnierzach batalionu Wołożyn mjr Sokołowskiego, ufortyfikowa-
nego na Godawowej Górze. Niemcy nie mogąc przełamać obrony szturmem, roz-
poczęli ostrzał artyleryjski. Pierwsze pociski mierzone w szczyt wzgórza przeniosły
i spadły na Madoń. Od wybuchu jednego z nich został śmiertelnie ranny dowódca
2 kompanii kpt. Franciszek Ostrowski. Funkcję tą objął po nim por. Bronisław Zając.
W wyniku trzygodzinnego ostrzału obrońcy stracili na wzgórzu sześciu zabitych:
strz. Antoniego Dąbka, strz. Wincentego Jarmuza, strz. Alfonsa Lipkę, strz. Stanisła-

Mapa 39. Walki o Zarębki i Godawową Górę – 4 września, przed godz. 16.00
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kładników. Jeden z nich – Franciszek Ostafin wyjaśniał Niemcom, że to nie cywile
podłożyli miny. Mimo tego nakazano zakładnikom leżeć na ziemi przez całą noc.
Niemcy zrezygnowali z dalszego posuwania się doliną Trzebunki, ich patrole skie-
rowały się wprost przez pola, w kierunku Bysiny.

W Strózy kolumna czołgów niemieckich zbliżyła się do Trzebunki. Prowadzący
czołg został zniszczony butelkami z benzyną przez żołnierzy zaczajonych w przepu-
ście młynówki. Rozgorzała walka, w której spośród obrońców poległ strz. Stanisław
Kanicki. Obronę wspierała ewakuowana z Pcimia artyleria, przesunięta w międzycza-
sie za Myślenice. Już po zapadnięciu zmroku (około godz. 20.20) przez linie batalio-
nu Wołożyn udało się przedrzeć kilku niemieckim samochodom pancernym, które
dotarły do Myślenic, wzbudzając niemały zamęt wśród odpoczywających żołnierzy
10 psk i strzegącej Plebańskiej Góry 4 kompanii 12 pp. Dwa z tych samochodów
zniszczono na Stradomiu, pozostałe wycofały się (mapa 40). W Myślenicach, zaata-
kowanych jednocześnie od zachodu przez forpoczty 7 Dywizji Piechoty gen. Eugena
Otta poległo 7 obrońców. Tego samego dnia w wyniku ostrzelania przez samolot
kolumny uciekinierów zginął w Polance mieszkaniec Trzebuni, Franciszek Mentel.

Zachęcone powodzeniem zwrotu zaczepnego w Kasinie Wielkiej, gdzie utra-
cone rano 6 km terenu niemiecka dywizja odzyskiwała do końca dnia, pułkownik
Maczek zaplanował wykonanie podobnego manewru w rejonie Stróży. Do ataku
od czoła postanowiono użyć sił 10 psk i części sił I batalionu 12 pp. Drugi batalion
12 pp musiał pozostać w rejonie Myślenic, gdyż miasto zagrożone było od zacho-
du przez jednostki niemieckiej 7 DP. Prawe skrzydło wojsk niemieckich zaatakować
miał przerzucony przez Trzemeśnię i Górę Krzywicką batalion KOP Wilejka mjr Ku-
ferskiego. W czasie nocnego podejścia, jeden z jego plutonów został w rejonie
Działku ostrzelany przez patrole strzelców alpejskich ze 139 pułku, który w tym
czasie zajął już Krzywicę.

Przygotowujący się do uderzenia na Myślenice Niemcy rozlokowali swoją
artylerię na płaskim terenie nad Krzczonówką, poniżej roli Spórny. Samochody
podwoziły zmotoryzowanych strzelców 2 DPanc w rejon roli Mądrowej w Stróży,
skąd planowały przeprowadzić atak na pozycje batalionu Wołożyn na Mirkowie,
Nychówce i Smreczynie. W drugiej linii na sygnał ataku oczekiwały niemieckie
czołgi. Kilka minut przed godz. 6.00 uderzył w Niemców od tyłu i z prawej strony
huragan ognia z wiszącego nad doliną Raby stoku Góry Krzywickiej. To batalion
Wilejka mjr Kuferskiego strzelał z 12 ciężkich karabinów maszynowych, dwóch moź-
dzierzy 81 mm i działek ppanc. Wśród zaskoczonych Niemców wybuchło potężne
zamieszanie. W tym czasie zaatakował od czoła 10 psk ppłk Bokszczanina, posu-
wający się doliną Raby oraz jej lewym zboczem. W ślad za nim atakowały jed-
nostki I batalionu 12 pp pod dowództwem mjr Sienczaka. Strzelać zaczęła nasza
artyleria rozlokowana w Borzęcie. Znaczenie ataku podkreślił rtm Ludwik Ferenste-
in ze sztabu 10 BKZ: Batalion majora Kuferskiego uderzył w bok Niemców przygoto-
wujących się do natarcia na Stróżę. Serie pocisków wbiły się w samochody zmotoryzowa-
nego wroga na jedynej w tym miejscu szosie w dolinie Raby. Samochody płoną, niektóre
zawracają. Piechurzy zeskakują z nich na lewą stronę, pną się na wzgórze pod morderczy
ogień strzelców konnych, rozwijających się do natarcia. Trzy pierwsze szwadrony poszły
za Niemcami do przodu. W odwodzie został tylko jeden szwadron. Nasze działka prze-
ciwpancerne sprawnie grzmocą w zbliżające się czołgi niemieckie. Wrzawa i strzelanina
zalały dolinę Raby. Pierwszy raz idziemy naprzód! Gonimy Niemców!

niemiecki, drugi został ciężko ranny i wzięty do niewoli, trzeci zawrócił i uciekł. Po
wkroczeniu do Pcimia żołnierze Wehrmachtu zastrzelili upośledzone rodzeństwo,
Józefa i Mariannę Jakubiak, z którymi nie mogli się porozumieć. Wkrótce kolumna
czołgów dotarła do Stróży. Niemcy zebrali około 20 mężczyzn grożąc ich rozstrzela-
niem w odwecie za atak na motocykl. Uratowało ich zeznanie Agnieszki Wójcik,
która przysięgła na krzyż, że żaden z tych mężczyzn nie ma z zasadzką nic wspólne-
go, gdyż urządzili ją żołnierze.

W tym czasie, około godziny 16.00, hitlerowcy poprzedzani przez patrol
motocyklowy wjechali do strony Więciórki do Trzebuni. Była to część sił 2DPanc.,
która próbowała drogą od Łętowni obejść polskie pozycje w Lubniu i Pcimiu. Ran-
kiem tego dnia saperzy zaminowani mosty na rolach Dziobkowo, Ciusiowo, Mali-
nowo i Ligęzowo. Most na Malinowie został od razu wysadzony w powietrze, przy
pozostałych czuwali saperzy i mieszkańcy Trzebuni, ostrzegający swoich, aby nie
wchodzili na mosty. W momencie pojawienia się wojsk nieprzyjaciela mostek na
Ligęzowie wysadzono, poczym saperzy oddawszy kilka strzałów do Niemców roz-
proszyli się. Samochód, który próbował objechać zerwany most wjechał na pułap-
kę minową założoną w korycie Trzebunki. Rannych zostało dwóch Niemców, w tym
oficer, który zaraz rozkazał otworzyć ogień do cywilów. W odwecie za nie ostrzeże-
nie ich o pułapce spalono rolę Francuzową i Bochniową (łącznie 12 domów z budyn-
kami gospodarskimi). Spośród cywilów próbujących szukać schronienia w lesie zgi-
nął od kul Jan Oskwarek z roli Balinkowej, a śmiertelne rany odniósł uciekinier
z Łętowni – Józef Wicher. Podobnie jak w Stróży część ludności zebrano jako za-

Mapa 40. Sytuacja w dniu 4 września wieczorem
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polegli strz. Marcin Bala, kpr. Bronisław Bar, st. strz. Marian Chojnacki, kpr. Jan
Gnap, st. strz. Franciszek Kustra, strz. Jan Listwan, st. strz. Franciszek Rzym, strz.
Józef Sowa i strz. Wasyl Nieboga. Z batalionu Wołożyn zginął w Stróży por. Stani-
sław Mykała, a z I/12 pp szer. Walenty Płaza i szer. Józef Szostak. Straty niemieckie
szacuje się na 60 zabitych i rannych. Na Łuczanach zginęli żołnierze niemieccy: st.
strz. (Oberschütze) Hemut Jäger z 38 batalionu czołgów, plut. (Gefreiter) Heinz Mor-
genstern z batalionu saperów i strz. motocyklista (Kradschütze) Stab z 97 oddziału
rozpoznawczego.

W godzinach południowych Niemcy zajęli całą Stróżę, a około 14.00 ata-
kiem od południa i zachodu wzięli słabo bronione Myślenice. W ten sposób cały
obszar gminy Pcim znalazł się pod ich okupacją . W czasie walk spłonęło od ognia
niemieckiej artylerii szereg gospodarstw w Stróży na prawym brzegu Raby. Po zaję-
ciu miejscowości hitlerowcy podpalili role: Rogowo, Mirkowo, Balowo i Sekułowo.
Zastrzeleni przez Niemców zostali tu Michał Swachta i Józef Popiel, w płonącym
domu zginęła niedołężna staruszka Józefa Róg. Z plebani wehrmachtowcy zabrali
obrazy i co cenniejsze przedmioty. Od dalszej pacyfikacji uchronił tą część miejsco-
wości wyższy oficer niemiecki, który przybył zająć plebanię na kwatery dla sztabu.
Z drugiej strony Raby żołnierze 3 Dywizji Górskiej odkryli grupę cywilów chronią-
cych się w potoku na Wójcikowie. Z tej grupy zabrali dwóch mężczyzn: Szymona
Bzdyka i Wojciecha Wątora, których po odprowadzeniu kilkaset metrów dalej za-
strzelili. W podobny sposób zamordowano Anielę i Stefana Niedźwiedź oraz Annę
Wątor z 3-letnią córeczką Teresą. Na roli Wątorowej zastrzelono 10-letniego Anto-

Mapa  42. Kontratak wojsk niemieckich i załamanie polskiej obrony, 5 września przed południem

Po gwałtownej walce piechota niemiecka została odepchnięta o ok. 2 km, na
granicę Stróży i Pcimia, tracąc wielu zabitych i rannych oraz 18 samochodów. Dopiero
w Pcimiu-Łuczanach piechotę wsparły czołgi (mapa 41). Jednocześnie rozpoczął się
kontratak 139 psg prawym brzegiem Raby, w rejon pozycji batalionu Wilejka. Wojska
polskie znalazły się pod silnym ogniem artyleryjskim. Około 10.00 Niemcy mieli już
zdecydowaną przewagę i pół godziny później zaczęli odzyskiwać utracony teren, tym
bardziej że 10 psk dostał rozkaz odwrotu wskutek silnego zagrożenia Myślenic od za-
chodu, co groziło odcięciem sił polskich walczących w dolinie Raby.

Żołnierze 12 pp oraz strzelcy 3 i odwodowego 4 szwadronu wycofali się do
oczekujących w Stróży pojazdów i odjechali na Myślenice, ubezpieczani przez bata-
lion Wołożyn, którego karabiny maszynowe ostrzeliwały ścigających Niemców z Ny-
chówki i Smreczyn, a następnie z Gruszczyna (rejon dawnego kamieniołomu Dziur-
sko). Nie zdążyli się natomiast wycofać żołnierze 1 i 2 szwadronu. Większość z nich,
odcięta od reszty pułku przez atak niemiecki, poszła w rozsypkę. Nie wrócili do
swoich obaj dowódcy szwadronów, rtm Polit i rtm Tomkowicz, zaginął także za-
stępca dowódcy pułku mjr dypl. Stanisław Guzowski. Atakujący wzdłuż doliny Niem-
cy bez większych problemów zmusili następnie do wycofania słabo ufortyfikowa-
ny, rozproszony w kilku punktach batalion KOP mjr Sokłowskiego. Batalion Wilejka
wycofał się przez do Trzemeśni, ostrzeliwany ciągle przez niemiecką artylerię (mapa
42). Od jej ognia w Porębie zginęła jedna osoba cywilna.

Straty wojsk polskich były spore. Rozproszone zostały dwa szwadrony strzel-
ców konnych, pułk ten poniósł także najcięższe straty w zabitych. Na polu chwały

Mapa  41. Atak wojsk polskich na Stróżę, 5 wrzesnia rano
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kształcenia narodu podludzi. W czasie kampanii wrześniowej i wkrótce po niej szkoły na
terenie gminy Pcim były zamknięte. Później lekcje przywrócono, ale podczas całej oku-
pacji ich prowadzenie było wielokrotnie zakłócane. Wydłużano okresy ferii, angażowa-
no dzieci do różnych prac kosztem nauki, zawieszano pracę szkół w okresie zimowym
z powodu braku opału – to wszystko złożyło się na to, że w do 1945 r. w żadnym roku
szkolnym nie udawało się zrealizować normalnego programu.

Zakazana została nauka niektórych przedmiotów, np. historii Polski. Nadzór
nad nauczaniem innych objęli Niemcy. W styczniu 1940 r. w tutejszych szkołach
przeprowadzono rewizje, podczas których konfiskowano godła państwowe, portrety
dawnych władz państwowych i zbędne zdaniem okupanta pomoce szkolne. Część
pomocy dydaktycznych udało się ukryć i były one używane w tajnym nauczaniu.

Kierownictwo szkół i kadra nauczycielska pozostały bez większych zmian.
Od jesieni 1939 r. na terenie powiatu osadzono kilku nauczycieli wysiedlonych
z włączonych do Rzeszy Wielkopolski i Śląska. Do Trzebuni przybyli w ten sposób
nauczyciele: Helena i Tadeusz Ślusarczykowie oraz Napierała, który został miano-
wany kierownikiem szkoły. W Pcimiu-Suchej ukrywał się przed Niemcami były
kierownik Szkoły Powszechnej w Siemianowicach, Smosna.

Wobec ograniczeń ze strony władz niemieckich organizowano tajne naucza-
nie. Już w 1939 r. kierowniczka szkoły w Pcimiu Józefa Palmowska zgłosiła do
władz niemieckich, że cały księgozbiór biblioteczny uległ spaleniu podczas działań
wojennych. Tymczasem książki rozprowadzono na przechowanie wśród ludzi za-
ufanych, dzięki czemu w czasie okupacji możliwe było czytanie zakazanych lektur.
Czyniono to gromadnie po domach, organizując zbiorowe seanse trwające nieraz
do rana. Książki wypożyczano tylko osobom zaufanym i na określony czas.

Wśród nauczycieli prowadzących nauczanie dodatkowe w konspiracji przed
władzami (czyli tzw. tajne komplety) byli: Antonina Olejnik, nauczycielka z Pcimia
oraz nauczyciele z Trzebuni – Helena i Tadeusz Ślusarczykowie. Dostęp do tej formy
edukacji był – ze zrozumiałych przyczyn – bardzo ograniczony. Prof. Tadeusz Ślusar-
czyk był przed wojną nauczycielem przedmiotów ścisłych w szkołach średnich, a po
przybyciu do Trzebuni należał do powiatowej Tajnej Komisji Egzaminacyjnej, przed
którą zdawano maturę. Ślusarczykowie prowadzili w Trzebuni tajne nauczanie tak-
że na poziomie gimnazjalnym. W czasie okupacji dwie klasy gimnazjum ukończyły
tu trzy osoby.

Praca przymusowa. Ludność polską okupant traktował jako tanią siłę ro-
boczą. Począwszy od 1940 r. zaczęto wywozić Polaków do Rzeszy, gdzie zastępo-
wano nimi powoływanych do służby wojskowej Niemców. Ludzie ci pracowali
zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle. Początkowo Niemcy przeprowadzili na-
bór ochotników do podjęcia pracy. Zapisywać się można było u sołtysów. Sołtys
Trzebuni Jan Oskwarek sabotował zarządzenie okupanta i odradzał wyjazdy do
Rzeszy. Zdradzony przez jednego z mieszkańców wsi, został wiosną 1940 r. areszto-
wany i skazany na kilka miesięcy więzienia. Nowym sołtysem mianowano sprzyja-
jącego hitlerowcom Józefa Raka.

Ochotnicze zaciągi na roboty nie dały oczekiwanych rezultatów, gdyż do
pracy zgłosiło się co najwyżej kilkanaście – kilkadziesiąt osób z każdej wsi. Jeszcze
w tym samym roku rozpisano listy osób, które mają zgłosić się przymusowo. Były
to osoby typowane według roczników (powyżej 16 roku życia), szczególnie z ma-

niego Leśniaka z Zawadki. Ogółem podczas pacyfikacji Stróży śmierć od kul nie-
mieckich poniosło 10 osób cywilnych, a z dymem poszło około 160 gospodarstw –
45% zabudowy wsi. Następnego dnia od wybuchu bomby lotniczej zginął ucieki-
nier ze Stróży, Walenty Druzgała. Inny mieszkaniec Stróży – Józef Wątor – został
śmiertelnie ranny w bombardowaniu grupy uciekinierów pod Gdowem. Pacyfika-
cje dotknęły także inne miejscowości powiatu, z których najgłośniejszymi stały się
tragedie Wysokiej (2 IX), Rudnika (5 IX) i Zręczyc (6 IX). Ludność regionu ujrzała na
własne oczy, jak wyglądać będzie okupacja niemiecka.

Życie pod okupacją niemiecką
Zmiany administracyjne. Niedługo po zajęciu zachodniej części teryto-

rium II Rzeczypospolitej Niemcy wprowadzili własną administrację na szczeblu od
powiatu w górę. Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk włączono do Rzeszy. Dekretem
Hitlera dnia 12 października 1939 z pozostałych ziem okupowanych utworzono
Generalne Gubernatorstwo, na którego czele stanął dygnitarz partii nazistowskiej,
dr Hans Frank. Spisz i Orawę przyłączono do Słowacji jako podziękowanie za po-
moc udzieloną armii niemieckiej w kampanii przeciw Polsce. Granica GG i Rzeszy
na tym odcinku biegła wzdłuż Skawy, a od Suchej Beskidzkiej górami na południe.
W granicach Reichu znalazły się takie miasta jak Bielsko, Żywiec czy Wadowice.
Zlikwidowano również powiat myślenicki, przyłączając jego ziemie do powiatu
(Kreis) krakowskiego ziemskiego (Krakau-Land).

Gmina Pcim pozostała w granicach z 1934 r. W miejsce przedwojennego
wójta Władysława Oskwarka, którego Niemcy aresztowali i osadzili w więzieniu,
powołano sympatyzującego z okupantem mieszkańca Myślenic Franciszka Wilow-
skiego. Sekretarzem gminy mianowano Władysława Żebraka z Miechowa, również
sprzyjającego okupantowi. Zajął on wraz z rodziną pokoje na poddaszu budynku
urzędu gminy, w których uprzednio mieścił się posterunek policji. Niższe funkcje
urzędowe oraz obowiązki sołtysów pełniły te same osoby, co przed wojną.

W myśl zarządzenia niemieckiego do służby mieli zgłosić się wszyscy przed-
wojenni funkcjonariusze Policji Państwowej. Utworzoną z nich policję, zwaną po-
pularnie granatową od barwy mundurów, oddano pod zwierzchnictwo niemieckiej
policji kryminalnej (Kriminalpolizei – Kripo). Komendantem posterunku w Pcimiu
w miejsce Stanisława Karasia, który prawdopodobnie zginął w Związku Radziec-
kim, mianowano Józefa Batkę z Lanckorony. Po śmierci Batki w 1944 r. komendan-
tem został Uryga. Zastępcą komendanta był do 1944 r. Mieczysław Olejnik, mąż
nauczycielki miejscowej szkoły. Oprócz tego w latach okupacji na posterunku
w Pcimiu pracowali w róznym czasie policjanci: Maniak, Świątek, Kałuda, Bukow-
ski i Obieżyński. Z ramienia Kripo nadzór nad policją w Pcimiu sprawował volks-
deutsch Nowak, policjant z zakopiańskiej filii komisariatu Kripo w Nowym Targu.
Pcimskich granatowych często inspekcjonował także inny volksdeutsch – Drachen-
berg-Szymański z posterunku żandarmerii (SS-Feldgendarmerie) w Myślenicach,
który zbierał informacje o wszelkiej działalności przeciwko zarządzeniom okupan-
ta. Posterunek policji został w czasie okupacji (w 1940 lub 1941 r.) przeniesiony
z budynku urzędu pod cmentarz do „Hulana”.

Szkolnictwo. Okupant zlikwidował całkowicie szkolnictwo średnie i wyższe, po-
zostawiając jedynie szkoły podstawowe i zawodowe, jako jedyne konieczne do wy-
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w 1942 r. Zdarzało się, że gospodarz który pojechał z zaprzęgiem zginął na froncie.
Los taki spotkał jednego z trzebunian. Inny z mieszkańców tej miejscowości, Jan
Oskwarek, został ranny pod Charkowem.

Wrócił również za okupacji obowiązek szarwarków, tj. napraw dróg i mo-
stów. W okresie zimy na barki mieszkańców złożono utrzymanie przejezdności
dróg. Zorganizowano również przymusową służbę wartowniczą. Wartownicy uzbro-
jeni w kije pilnowali wsi przed pożarem, kradzieżą, a później także – według zarzą-
dzeń niemieckich – przed partyzantami (!).

Nad wykonaniem zarządzeń niemieckich, od publicznego odczytywania pism
po egzekucję kontyngentów i układanie spisów osób przeznaczonych do wywozu
na roboty, czuwali sołtysi. Była to w tym czasie funkcja bardzo niewdzięczna i nie-
bezpieczna. Sołtys sabotujący nakazy władz mógł trafić do obozu koncentracyj-
nego, z kolei zbyt wysługujący się Niemcom podpadał ruchowi oporu. Wobec
sołtysów zbyt gorliwych stosowano karę chłosty. W 1944 r. wykonano wyrok śmier-
ci za kolaborację na sołtysie Trzebuni Józefie Raku oraz sołtysie Krzczonowa Micha-
le Filipku. Funkcję sołtysa w Pcimiu pełnił Józef Pietrzak, w Strózy – Jan Słowik.
Mimo trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli, niektórzy sołtysi potrafili jednak zacho-
wać postawę godnego Polaka. Sołtys Jan Stankiewicz z Tenczyna był do chwili
swego aresztowania dowódcą drużyny AK. Jan Rapacz – sołtys Zawadki – nie do-
pełniał obowiązku meldowania władzom o obecności oddziałów partyzanckich,
a według niektórych był członkiem AK. Przypłacił to życiem w grudniu 1944 r.

Kontyngenty. Jedną z form wykorzystywania ludności wiejskiej przez oku-
panta były kontyngenty – obowiązkowe dostawy produktów rolnych. Kontyngenty
te wprowadzono począwszy od roku 1940. W roku tym każde gospodarstwo zobo-
wiązane było dostarczyć 50 kg zboża i 200 kg ziemniaków z hektara oraz 300
litrów mleka i 100 kg mięsa od krowy. Stopniowo wysokości te rosły i w 1944 r.
obowiązkowe dostawy niektórych produktów były dwukrotnie wyższe. Obowiązy-
wały także dostawy siana (jeden wóz rocznie) i drzewa w zależności od posiadanej
powierzchni leśnej. Kontyngenty te dostarczano od punktów na terenie danej miej-
scowości, zwykle mieszczących się w obszernych salach szkolnych. Stąd kontyngent
z danej miejscowości odwożono do Myślenic. Czary goryczy dopełniło wprowa-
dzenie podatku pogłównego, nie tylko od dorosłych mieszkańców wsi, ale także od
liczby posiadanego inwentarza.

Podstawą rozliczenia kontyngentu były kwity, które szybko nauczono się prze-
rabiać poprawiając niektóre cyfry (np. 3 na 8 albo 1 na 4). W ten sposób pewną
część dostaw udawało się zatrzymać dla siebie. Po wykryciu tej działalności rozpo-
rządzeniem władz niemieckich kopie kwitów przechowywano w urzędzie gminy.
Ilość dostarczanego zboża fałszowano również w inny sposób – oddawano zboże
niedosuszone, a więc cięższe, bądź zanieczyszczone. Należało to jednak czynić ostroż-
nie, aby Niemcy nie połapali się w sabotażu. Podobnie do oddawanego do skupu
mleka dolewano pewne ilości wody. W 1941 r. nakazano gospodarzom oddać
wierzchni kamień młynków domowych, co miało zmusić mieszkańców wsi do prze-
miału zboża w młynach państwowych. W tym przypadku z każdej przywiezionej
do młyna ilości zboża potrącano 20% jako tzw. odsyp.

Bydło podzielono na cztery klasy. Najgorsza IV klasa była przeznaczona na
ubój w pierwszej kolejności. Klasę I stanowiły najlepsze sztuki, przeznaczone na

łych gospodarstw, gdyż rodziny właścicieli go-
spodarstw dużych z obowiązku tego zwalnia-
no. Spośród wytypowanych zgłaszało się bar-
dzo mało osób, pozostałych wychwytywano
podczas ekspedycji karnych. Młodzież mając
w perspektywie wywóz do Rzeszy ukrywała się,
spędzając noce poza domem. Akcje wywozu
robotników do Rzeszy powtarzano każdego
roku. Wiele spośród osób wywiezionych do Nie-
miec nie wróciła po wojnie – niektórzy pracu-
jąc w fabrykach zginęli podczas alianckich bom-
bardowań, inni po zakończeniu wojny przedo-
stali się na Zachód. Jak obliczono, z terenu Pci-
mia wywieziono na roboty w czasie całej oku-
pacji co najmniej 120 osób. Z parafii Trzebunia
(miejscowości: Trzebunia, Więciórka i Zawad-
ka) według podanych po wojnie statystyk do
Rzeszy wywieziono ponad 200 osób.

Innymi pracami, do których zmuszano
ludność gminy pod koniec wojny były roboty
fortyfikacyjne. W czasie budowy umocnień w rejonie Okocimia, Uszwi i Gnojnika
latem 1944 r. z terenu gminy wywieziono kilkaset osób. Liczące kilkadziesiąt osób
grupy mieszkańców danej miejscowości zatrudniano również we wrześniu i paź-
dzierniku 1944 r. przy budowie fortyfikacji w naszym regionie. Mieszkańców Pci-
mia wywożono do kopania rowów strzeleckich i budowy ziemianek do Lubnia na
Smugawę. Jedynym wynagrodzeniem robotnika były darmowe, acz skromne racje
żywnościowe w postaci chleba i marmolady. Dezercja z miejsca pracy groziła karą
śmierci lub zsyłką do obozu koncentracyjnego.

Młodzież męską w wieku powyżej 16 lat, która uniknęła wyjazdu w głąb
Rzeszy powoływano do służby budowlanej – Baudienstu. Najbliższy taki obóz pra-
cy był urządzony w Płaszowie. Życie odbywało się tu systemem koszarowym. Cięż-
kie warunki pracy i bytowania w obozie powodowały, że baudyści którzy co jakiś
czas otrzymywali przepustki do domów dezerterowali i ukrywali się na terenie
rodzinnej miejscowości, często nawiązując wtedy pierwszy kontakt z ruchem opo-
ru. W przypadku schwytania przez władze niemieckie byli oni wysyłani do obozów
koncentracyjnych lub – w najlepszym wypadku – do pracy na terenie Rzeszy.

Na miejscu ludność zatrudniana była przy niskopłatnych robotach leśnych
oraz przy transporcie drzewa z lasu na stację kolejową w Mszanie Dolnej. Lasy
Lubomirskich na Kotoniu i Bani zostały w dużej mierze wytrzebione. Zakazany był
nadmierny pozysk drzewa z lasów prywatnych, a w przypadku jego stwierdzenia –
drzewo konfiskowano. W tym przypadku na ulgę mogli liczyć jedynie pogorzelcy.
Na popularny przed wojną handel drzewem trzeba było mieć zezwolenie, które
uzyskiwano często drogą łapówek. Posiadacze koni zmuszeni byli również służyć
jako podwody dla wizytujących daną miejscowość urzędników czy policji. Powró-
ciło również zjawisko foszpanów, czyli obowiązkowych podwodów na potrzeby
wojska, szczególnie w trakcie przedłużających się walk na froncie wschodnim

Fot. 149. Józef Flazik (stoi w środku)
w otoczeniu kolegów z 12 pułku
piechoty, 1935 r. [zb. rodz. Flazików]
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Rekwizycje. Do najbardziej dotkliwych dla gospodarzy działań okupanta
należały rekwizycje koni, które były dla wielu jedyną pomocą w pracy na roli i jedy-
nym źródłem zarobkowania. W odróżnieniu od bydła, trzody i drobiu, które ewi-
dencjonowali sołtysi, a później targownik, konie oceniała komisja wojskowa złożo-
na z weterynarzy. Wbrew powszechnemu mniemaniu, armia niemiecka używała
bowiem w transporcie dużej ilości tych zwierząt.

Spędy koni w celu ich oceny miały miejsce w latach 1940 – 1941. Z każdej
miejscowości zabrano dla potrzeb wojska po kilkadziesiąt koni, wybierając okazy
najmocniejsze i najbardziej zadbane. Konie słabsze pozostawiono do pracy na roli.
Oznaką, że koń był do przeglądu była wypalona na lewej łydce zwierzęcia litera
„H”. Odważniejsi gospodarze, nie chcąc ryzykować straty zwierzęcia, wypalali znak
u kowala, a sołtys za sprawą łapówki pomagał zatuszować sprawę. W 1942 r.
odbył się ponowny spęd – tym razem gospodarze z zaprzęgami mieli stawić się do
Myślenic, gdzie część z nich odsyłano jako woźniców na front.

W lecie 1941 r. przyszedł nakaz rekwizycji dzwonów kościelnych, które miały
być przetopione na rzecz przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Dzięki przezorności
trzebuńskich gospodarzy udało się ukryć w kostnicy na cmentarzu największy dzwon.
W jego miejsce podłożono sygnaturkę zawieszoną dotychczas na roli Wronowej, aby
ilość oddanych dzwonów zgadzała się z inwentarzem. W odróżnieniu od Austriaków
ćwierć wieku wcześniej, Niemcy rzadko oszczędzali dzwony zabytkowe. Nie udało
sie więc uratować najstarszego z trzebuńskich dzwonów, odlanego w 1669 r.

W Pcimiu dzięki inicjatywie kościelnego Jana Strączka udało się uratować
dwa dzwony. Dzwon z 1789 r. został przez komisję uznany za zabytek niemiecki
(odlany w Brzegu na Dolnym Śląsku, posiada napis w tym języku). Na wszelki wypa-
dek kościelny zdjął go i ukrył pod schodami wieży. Wielki dzwon udało się zamuro-
wać na strychu, podkładając w jego miejsce dzwonek loretański, aby liczna odda-
nych egzemplarzy się zgadzała. Dzwony te wydobyto i zawieszono w kościele po
zakończeniu wojny255. W Stróży Niemcy zarekwirowali wszystkie dzwony. Nowe
odlano i zawieszono w dzwonnicy dopiero w 1972 roku.

Zagłada Żydów

W 1942 r. przeprowadzona została likwidacja ludności żydowskiej zamieszkują-
cej teren gminy Pcim. Dnia 27 lipca z Pcimia zabrano mieszkającą na Madoniu rodzinę
Blattów: Natana i Sarę oraz ich dzieci – Marię, Ludwika (zw. „Lieberem”) i Szymona
oraz Józefa Krygiera z matką i siostrą. Jeszcze tego samego dnia zostali oni rozstrzelani
i pochowani we wspólnej mogile pod Górą Jałowcową na terenie Brzączowic.

Karczmarz z Pcimia, Natan Blatt był rabinem. Do bożnicy położonej w jego
zagrodzie przyjeżdżali na modły starozakonni z całej okolicy. Pozostałych Żydów z tere-
nu gminy wywieziono prawdopodobnie wraz z Żydami myślenickimi w miesiąc
później, 22 sierpnia, do obozów zagłady. W trakcie obławy w Pcimiu zdołał ukryć
się trzeci syn Blattów, Henryk („Henek”). Przez pewien czas błąkał się po okolicy,
w końcu przystał do bandy rabunkowej i w 1944 r. został wraz z kilkoma jej człon-
kami zlikwidowany przez oddział partyzancki256.

Na terenie gminy Pcim ukrywała się pewna grupa Żydów zbiegłych z Krako-
wa. Znajdowali oni schronienie u miejscowych gospodarzy, niekoniecznie człon-

rozród. Tu również starano się omijać przepisy, poprzez przepinanie kolczyków na
nie zgłoszone sztuki młode. W ten sposób ilość bydła w gospodarstwie zgadzała
się, ale nie było przyrostu masy. Kolczyki przepinano również na krowy stare lub
gorszej kondycji, których nie zgłoszono na spędzie, zachowując dla siebie okazy
młodsze. Jako karę za nie wywiązywanie się z dostaw mięsa i mleka zarządzano
karne spędy bydła, na których część inwentarza przeznaczoną na ubój w pierwszej
kolejności rekwirowano. Podczas takiego spędu przeprowadzonego w Trzebuni 19
stycznia 1942 r. zabrano ponad 90 krów. Represje tego typu dotknęły również
Pcim i Stróżę. Za ukrywanie bydła groził obóz koncentracyjny.

Ubój świń o wadze do 120 kg był dozwolony za zgodą starosty. W tym
wypadku należało jednak połowę zabitej świni oddać do skupu. Ceny uzyskiwane
za dostarczone mięso, mleko czy jaja były symboliczne. Chętnie natomiast okupant
dysponował punktami, tj. bonami na wódkę. Za uzbierane punkty można było
również nabyć znikome ilości innych produktów, np. cukru, obuwia czy tekstyliów.
Jednocześnie ceny artykułów spożywczych w sklepach były nieproporcjonalnie
wysokie, a ich asortyment i ilość, którą można było kupić – ograniczone.

W tej sytuacji rozwijał się czarnorynkowy handel artykułami spożywczymi
oraz nielegalny ubój, choć groziła za to kara śmierci. Na początku 1942 r. podczas
przypadkowej rewizji przeprowadzonej na drodze koło karczmy Druzgałów w Pci-
miu u córki Józefa Gracza żandarm niemiecki Drachenberg znalazł produkty z ubi-
tej nielegalnie świni. Ekspedycja karna udała się na rolę Graczową, gdzie ostrzeżeni
na czas przez ruch oporu syn gospodarza i sąsiedzi zdołał się ukryć. Józef Gracz –
człowiek starszy – pozostał w domu w przekonaniu że ze względu na wiek nic mu
nie grozi. Niemcy zabrali go, a następnie dnia 19 lutego 1942 r. rozstrzelali w więzie-
niu na Montelupich w Krakowie. Podobnie zginął Jan Śliwa z Lubnia, schwytany
przy przewożeniu mięsa do Krakowa.

Od 1942 r. nastąpiły obostrzenia dostaw kontyngentów. Wprowadzono ko-
misje kontyngentowe i powołano w gminach targowników, czyli urzędników nad-
zorujących ewidencję inwentarza. Byli to przeważnie Niemcy lub volksdeutsche,
pochodzący spoza terenu danej gminy. Targownik ze względu na swą funkcję był
jedną z najbardziej znienawidzonych przez społeczeństwo osobą. Decydował on
m.in. które krowy należy odstawić do skupu, korzystając przy tym z łapówek ofia-
rowanych przez zamożniej-
szych gospodarzy, pragnących
w ten sposób zachować swój
inwentarz. W Pcimiu urząd tar-
gownika mieścił się w domu
rodziny Stożków na Madoniu.
Spośród lepiej wykształconych
gospodarzy powoływano
agronomów wiejskich, których
zadaniem było rozdzielanie
ziarna, skromnych ilości nawo-
zów, nadzór nad zasiewami i do-
radztwo rolnicze. W Pcimiu
agronomem był Jan Wątor
z roli Godawowej.

Fot. 150. Rodzina z Pcimia w strojach codziennych,
1943 r. [zb. aut.]
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śpiała. Akumulatory do odbiorników łado-
wano w sklepie Dziekana i Spiechy w My-
ślenicach. Przez całą okupację Niemcy nie
znaleźli na tym terenie żadnego radia, choć
rewidowali w poszukiwaniu tego sprzętu
m.in. dom Niedośpiałów. Sytuację uratowała
Maria Niedośpiał, której udało się na czas
ukryć odbiornik i części potrzebne do wyko-
nania następnych262.

Już w grudniu 1939 r. zaczęła na te-
ren gminy przenikać prasa podziemna. Z upły-
wem czasu rozwinięto i dopracowano sieć
jej kolportażu. Najpopularniejszym pismem
w ostatnich latach okupacji był „Przegląd
Polski”, wydawany m.in. w Myślenicach.
Gazetki przewozili z Myślenic początkowo
bardziej wtajemniczeni członkowie ruchu
oporu. Od 1943 r. sieć łączników rozwinęła
się. Bibułę przeznaczoną dla południowej
części gminy Pcim przechowywano w skryt-

ce urządzonej pod głazem w rejonie skrzyżowania na Krzczonówce, skąd odbierali
ją lubieńscy i krzczonowscy łącznicy263.

Proste, wyżej wymienione działania, prowadzone często samorzutnie, stwo-
rzyły podwaliny zorganizowanej konspiracji. W grudniu 1939 r. Tadeusz Ślósarz ps.
„Ćwiek” z Węglówki zaprzysiągł do Związku Walki Zbrojnej plut. pchor. Władysła-
wa Słowika z Lubnia, przekazując jednocześnie rozkaz będącej w stadium organiza-
cji komendy obwodu ZWZ Myślenice (kryptonim „Wrona”) utworzenia zawiązków
plutonów na terenie gmin Pcim i Łętownia. Pierwszym komendantem obwodu
myślenickiego ZWZ był por. Marian Adam Stępień „Zięba” („Skawa”)264.

 Słowik, przedwojenny działacz wiciowy, używał pseudonimów „Liścień” i „Chwo-
stek”. W pierwszej kolejności zaprzysiągł dowódców poszczególnych plutonów.
Kontakt z zaufanymi osobami ułatwili znani przedwojenni ludowcy z Pcimia – Jan
Róg „Sosna” i jego brat Michał ps. „Grusza”. W Lubniu dowódcą plutonu został st.
sierż. Jan Klimas „Jastrząb”,  w Pcimiu – kpr. Józef Flazik „Świerk”, również działacz
ludowy, zaś w Stróży – Józef Zięba. Zadaniem dowódców plutonów była organiza-
cja drużyn, początkowo o charakterze kadrowym, tj. 3 – 5 ludzi wtajemniczonych
(tu wybierano najbardziej zaufanych, cieszących się autorytetem i posiadających
broń) oraz kilkunastu upatrzonych, którzy mieli być zaprzysiężeni w następnej kolej-
ności. W ten sposób tworzyła się na naszym terenie terenowa organizacja ZWZ,
zwana popularnie terenówką. Jedna z pierwszych drużyn zorganizowana została
w Krzczonowie. Jej dowódcą został kpr. Franciszek Pytlik Orzeł, zwerbowany do
ogranizacji przez „Liścienia” za rekomendacją Jana Roga i przy pomocy miejscowe-
go proboszcza, ks. Piotra Wykurza. W Krzeczowie prężną drużynę organizowali
Stanisław Kośmider i Jan Wójcik265.

Zalążki plutonów powstały w marcu i kwietniu 1940 r. O stopniu zakonspi-
rowania organizacji świadczy fakt, że niektórzy nowo zaprzysiężeni członkowie do-

Fot. 151. Józef Flazik „Świerk” -
dowódca plutonu AK obejmującego
Pcim, Krzczonów i Zawadkę. Fotografia
powojenna [zb. rodz. Flazików]

ków ruchu oporu, którzy czyn ten ryzykowali życiem. W lutym 1944 r. Niemcy
schwytali i rozstrzelali sołtysa Tokarni Stanisława Barglika za ukrywanie karczmarza
Nosula Sternika. Na terenie gminy Pcim osoby ukrywające osoby narodowosci
żydowskiej nie zostały przez Niemców wykryte257.

U Michała Roga na roli Kumosiowej w Pcimiu ukrywali się Gross vel Postawa –
dentysta z Myślenic oraz Józef Sary (późniejszy pracownik ministerstwa sprawiedli-
wości) z Krakowa wraz z rodziną. Żydów przechowywano również w Pcimiu na Pado-
łach, w Lubniu u Stanisława Niedośpiała i Józefa Kutryby (m.in. rodzina Englende-
rów), a także w Stróży, gdzie nieznany z nazwiska Żyd ukrywał się w  położonym na
uboczu domu na roli Rogowej. Podczas obławy na Zawadce w 1944 r. ślubował on,
że jeżeli nie zostanie przez Niemców odkryty, przechrzci się. W istocie, po zakończe-
niu wojny przeszedł na katolicyzm. Niektórzy z ukrywających się Żydów mieli wysta-
wione przez związanych z konspiracją kapłanów fikcyjne świadectwa chrztu258.

Niestety, zdarzały się również sytuacje, gdzie poszukujący schronienia Żydzi
byli zdradzani, czy to z obawy przed represjami ze strony okupanta, czy też z chęci
zagarnięcia posiadanego przez nich majątku – pieniędzy i kosztowności. Przypadki
takie miały miejsce w Tenczynie i w Pcimiu, gdzie jesienią 1942 r. rozstrzelano
w olszynie za posterunkiem policji i pochowano na miejscu kilku Żydów. Mogiły
kazano kopać przygodnym osobom, które następnie łaskawie obdarowywano odzieżą
zamordowanych. Egzekucji tych dokonywali SS-mani Drachenberg i Nowak259.

Początki konspiracji

Jednym z pierwszych zarządzeń wydanych przez okupanta był zakaz używania
odbiorników radiowych. Zakazano także posiadania broni. Łamanie tych przepisów
karano śmiercią. Tymczasem tuż po zakończeniu działań wojennych niektórzy gospo-
darze samorzutnie zabezpieczyli pewne ilości broni. Należeli do nich Józef Flazik
z Pcimia, który pozbierał broń porzuconą przez polskich żołnierzy na Godawowej Gó-
rze, Antoni Leśniak i Jan Pachura z Krzczonowa, a także Knapczyk z Trzebuni260.

Jedyny na terenie gminy przypadek wykrycia nielegalnie posiadanej broni
miał miejsce w końcu listopada 1939 r. w Pcimiu. Wojciech Koźmic z roli Świątko-
wej, który otrzymał karabin od żołnierza polskiego w zamian za cywilne ubranie,
został zdradzony. Wkrótce w jego domu przeprowadzono rewizję, znaleziono ukryte
naboje i broń, którą nieszczęśnik miał zamiar używać do polowania. Koźmic został
aresztowany, a następnie rozstrzelany gdzieś pod Krakowem. O zdradę podejrzewa
się pochodzącego spod Krzyszkowic narzeczonego jego siostry, który prawdopo-
dobnie na początku okupacji podpisał volkslistę, a po tym wydarzeniu zniknął261.

Wszystkie odbiorniki radiowe nakazano oddać władzom niemieckim, jedy-
nie nieliczni zachowali swe aparaty, oddając w ich miejsce odbiorniki stare i zepsu-
te. W czasie okupacji wytwarzano proste, jednolampowe aparaty radiowe. Kon-
struowali je m.in. Kazimierz Sobolewski ps.„Słoneczko” z Myślenic i Stanisław Nie-
dośpiał ps. „Watt” z Lubnia. Na terenie gminy było kilka odbiorników tego po-
chodzenia, wykorzystywanych przez członków konspiracji. Wiadomości odbiera-
ne z rozgłośni polskiej w Tuluzie, a po upadku Francji – z Londynu – przekazywano
na ucho zaufanym osobom lub streszczano w formie pisemnej. W Lubniu informa-
cje te rozpisywał przez kalkę Tadeusz Majewski, mieszkający u Stanisława Niedo-
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biny maszynowe, 28 karabinów zwykłych, 7 szt. broni krótkiej, ok. 2200 szt. amu-
nicji i 38 granatów. W roku 1943 sama tylko drużyna z Pcimia miała zamelinowane
2 rkm i 12 kb., drużyna z Krzczonowa – 2 ckm, 1 rkm i 12 kb, a drużyna krzeczow-
ska – 8 kb. W następnych miesiącach broń ta trafiła w większości do organizujących
się oddziałów partyzanckich268.

W 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Zwią-
zek Walki Zbrojnej przemianowano na Armię Krajową. W tym samym czasie komen-
dantem miejscowego obwodu ZWZ-AK (kryptonim „Murawa”, „Wrona”, „IV/07”)
został kpt. Władysław Grodzicki ps. „Bronisław”.

W tym samym roku na terenie gminy zaczynają tworzyć się bojówki działające-
go w podziemiu Stronnictwa Ludowego – Bataliony Chłopskie. Organizatorem BCh
w południowej części myślenickiego obwodu „Myśliwy” („17”), tj. w gminach Pcim,
Łętownia, Jordanów i Skawa był Michał Róg „Grusza” z Pcimia. Po zorganizowaniu
jednostek terenowych powierzono mu funkcję komendanta BCh na teren gminy Pcim.
Komendantem powiatowym BCh był por. Józef Ziembla „Motyka” z Jasienicy269.

Dowódcą gminnej komórki Ludowej Straży Bezpieczeństwa (LSB) został Jan
Tomana „Halny” z Lubnia. Po śmierci kolejnych komendantów powiatowych Stra-
ży Chłopskiej – braci Ludwika Pilcha „Słowika” i Tadeusza Pilcha „Raby” z Brzezo-

piero po pewnym czasie poznawali nazwę organizacji, do której należą. Zadaniem
uczestników konspiracji było pozyskiwanie i zabezpieczanie broni, działalność dy-
wersyjna i sabotaż, działalność informacyjna (w tym kolportaż prasy podziemnej),
wywiad i kontrwywiad (m.in. obserwacja osób skłonnych do kolaboracji), prze-
ciwdziałanie alkoholizmowi i rabunkom, dbanie o poziom szkolnictwa, organizo-
wanie tajnego nauczania i pomocy materialnej dla szkół oraz szkolenie wojskowe
tych, którzy dotąd nie służyli w wojsku. Głównym celem, który przyświecał organi-
zacji było przygotowanie powstania. W połowie 1940 r. placówka ZWZ w Pcimiu
utworzyła kompanię, składającą się z trzech plutonów:

pluton Pcim kpr./plut. Józef Flazik „Świerk”
drużyna I – Pcim plut./sierż. Jakub Trojan
drużyna II – Krzczonów kpr. Franciszek Pytlik „Orzeł” („Gołąb”)
drużyna III – Zawadka kpr. Kacper Proszek „Echo”

pluton Lubień st. sierż. Jan Klimas „Jastrząb”
drużyna I – Lubień plut. Jan Czech
drużyna II – Tenczyn Jan Stankiewicz
drużyna III – Krzeczów kpr. Jan Swałtek

pluton Stróża plut. Józef Zięba
drużyna I – Stróża Mikołaj Śliwa (?)
drużyna II – Trzebunia plut. Ludwik Bylica

Placówka ta była jedną z pięciu tworzących obwód (pozostałe, to Myśleni-
ce, Dobczyce, Wiśniowa i Sułkowice)266. Dowódcą kompanii został mianowany jej
organizator, plut. pchor. rez. Władysław Słowik „Liścień”, mimo iż nie był oficerem.
Tak się bowiem złożyło, że po kampanii wrześniowej na terenie gminy Pcim nie
było żadnego oficera Wojska Polskiego. Naj-
starszy stopniem pochodzący z tego terenu –
kpt. Błażej Hanuszek z Krzczonowa trafił do
niewoli sowieckiej, gdzie został zamordowany
przez NKWD, zaś kapitan Andrzej Stańczyk z Lub-
nia przedostał się na zachód i wziął udział w wal-
kach o Narwik, a następnie walczył pod Mon-
te Cassino267. Funkcje dowódców plutonów
i drużyn powierzano róznież podoficerom, kie-
rując się jednak nie tyle starszeństwem stop-
nia, co kolejnością werbowania.Kompania te-
renowa z gminy Pcim wchodziła wraz z kom-
panią myślenicką (Jan Kolawa „Mikuś”) i – do
1942 r. – sułkowicką w skład II batalionu tere-
nówki, którego dowódcą był por. Antoni Wę-
grzyn „Ostroga”.

Do roku 1941 drużyny liczyły od 7 do
14 ludzi. W połowie tego roku na tajnym za-
braniu ustalono zwiększenie składu drużyn do
stanu 20 ludzi plus dowódca. Stopniowo wzra-
stała liczba posiadanej broni – w 1940 r. cała
kompania posiadała 2 ciężkie i 3 ręczne kara-

Fot. 152. Michał Róg „Grusza” -
komendant Batalionów Chłopskich
na południową część powiatu
myślenickiego. Fotografia
powojenna [zb. Z. Bochenek]
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Mapa  43. Mapa placówki ZWZ-AK Pcim. Stan organizacyjny z jesieni 1943 roku.
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go ps. „Sosnowski” z Chrobacza koło Jordanowa, który stworzył w lutym 1940 r.
grupę konspiracyjną pod nazwą Dywizja Górska. W 1941 r. grupa ta uległa scaleniu
z Konfederacją Tatrzańską, na czele której stał poeta i działacz ludowy Augustyn
Suski. KT miała swoje placówki głównie na Podhalu, a największymi z nich były
Szaflary (siedziba Placówki Naczelnej KT) i Waksmund, gdzie mieszkał dowódca
bojówki kpr. Józef Kuraś „Orzeł” – późniejszy słynny „Ogień”.

Najdalej na północ wysunięta placówka Konfederacji istniała w Więciórce.
Do tej organizacji należeli tu Walenty i Władysław Bednarz, Józef Kucała i Jędrzej
Dragosz. Prawdopodobnie to właśnie z nimi utrzymywał kontakt Bylica, zawodo-
wy podoficer będący jednocześnie komendantem AK w Trzebuni, gdzie ukrywał
się u krewnych na roli Gorylowej. Dowództwo Konfederacji zostało rozbite przez
gestapo w styczniu 1942 r. Aresztowani zostali Suski i Getyński, a Jadwiga Apostoł-
Staniszewska i Tadeusz Popek ukrywali się przez kilka miesięcy na należącej do
Więciórki Polanie u rodziny Słoninów274.

Mówiąc o początkach konspiracji na tym terenie należy również wspomnieć
o postawie miejscowych księży. Są przesłanki świadczące, że z ruchem oporu kon-
takt utrzymywał proboszcz z Krzczonowa ks. Piotr Wykurz, patriotyczną postawę
prezentował także krzeczowianin ks. Franciszek Czubin, przebywający w rodzinnej
wsi. Pochodzący z Tenczyna ks. Stanisław Główka w 1939 r. był proboszczem w Cho-
chołowie. Po wkroczeniu Niemców pomagał on organizować przerzuty ludzi przez
granicę, urządzając na plebani punkt kontaktowy kurierów. Poszukiwany przez ge-
stapo w 1942 r. ukrywał się na terenie Tenczyna i Łętowni, a od lata 1944 r. był
kapelanem (ps.„Robak”) oddziałów partyzanckiego zgrupowania „Kamiennik”, sta-
cjonującego na Łysinie.

Również kolejni wikariusze z Trzebuni zaangażowani byli w ruch oporu. Ks.
Julian Garski, wysiedleniec z poznańskiego, utrzymywał kontakt z organizacją kon-
spiracyjną w Bieńkówce. Poszukiwany przez Niemców zmuszony był opuścić ten
teren w grudniu 1941 r. Jego następca, ks. Jan Czarnecki, który przybył tu w 1942
r., odprawiał msze święte i udielał sakramentów dla partyzantów (m.in. na Dziale
nad Trzebunią i na Polanie), spowiadał, a nawet zaprzysięgał do Armii Krajowej.
Nowych członków konspiracji zaprzysięgał też w Pcimiu, w kapliczce na roli Kumo-
siowej na Kącie. W 1944 r. ukrywał się przez kilka miesięcy na strychu kaplicy św.
Anny na Polanie. Ponoć był on szwagrem gen. Władysława Sikorskiego275.

Od połowy 1943 r. zaczęły powstawać grupy dywersyjne, podległe zarówno
dowództwu Armii Krajowej, jak i organizacjom ludowym. Na rozkaz komendanta
obwodu AK „Murawa” kpt. „Bronisława” w gminie utworzono drużynę dywersyj-
ną pod dowództwem kpr. Franciszka Pytlika ps. „Gołąb”. Dowództwo drużyny (póź-
niej plutonu) AK z Krzczonowa przejął plut. Józef Filipek ps. „Brzoza” („Bartnik”).
W międzyczasie przyłączono doń drużynę z Tokarni, dowodzoną przez Mieczysła-
wa Radonia „Mietka”. Dzięki temu nawiązano ściślejszy kontakt z terenówką z gmi-
ny Łętownia, gdzie dowódcą był „Kruk” (NN), a Zofia Brutanek ps. „Wiślanka”
prowadziła w swym domu w Łętowni (na roli Gorylowej) szpital polowy. Współ-
pracowano też z terenówką BCh z Tokarni, gdzie komendantem był „Poniatowski”.
Komendę oddziałów dywersyjnych sprawował kpt. „Bronisław” za pośrednictwem
dowódcy kompanii terenowej „Liścienia”276.

Również Bataliony Chłopskie zaczęły tworzył swoje oddziały specjalne. Je-
den z nich – o kryptonimie „Iskra” – powstał w Trzebuni latem 1943 r. Dowódcą

wej, którzy zginęli z rąk Niemców w 1943
r. pełnił on również tę funkcję. Zastępcą
szefa łączności SCh był przez cały okres
okupacji Józef Dziadkowiec z Pcimia.
Komendantem powiatowym LSB był
Franciszek Biedrawa „Zimorodek” z Kor-
natki, a szefem łączności LSB – Jan Róg
„Sosna” z Pcimia. Ten ostatni należał rów-
nież do gminnej i powiatowej trójki po-
litycznej SL. Konspiracyjne władze gmi-
ny Pcim tworzyli ponadto Józef Paryła
ze Stróży i Franciszek Śmiechowicz z Krzczo-
nowa. Do trójki powiatowej należał także
Tadeusz Ślusarczyk, nauczyciel z Trzebuni270.

Tworzenie Batalionów Chłopskich
napotykało na pewne trudności kadrowe
– większa część oficerów i podoficerów
(w tym wielu ludowców) była już zaprzy-
siężona do Armii Krajowej. W 1943 r. BCh
podjęły akcję przeciągania do swoich struk-
tur niektórych podoficerów z terenowych jednostek AK. W ten sposób pod komendę
BCh przeszedł m.in. plut. Józef Zięba ze Stróży wraz z grupą podkomendnych. Nowym
komendantem terenówki AK w tej miejscowości został Mikołaj Śliwa. Silna była również
komórka BCh w Trzebuni, dowodzona przez plut. Antoniego Skrzeczka „Skałę”, zwa-
nego „Paniczem”. Posiadała ona kilkanaście karabinów, kilka strzelb i pistoletów, a
także nieco granatów. Przywódcą ideowym tej grupy był Michał Bylica271.

W połowie 1944 r. struktury BCh w obwodzie myślenickim liczyły 32 ofice-
rów, 800 podoficerów i szeregowych, zaś struktury LSB – łącznie 389 osób – razem
ponad 1.200 osób. Pod koniec wojny organizacje ludowe w samym tylko Pcimiu
miały około 120 zaprzysiężonych członków. We wrześniu 1944 r. doszło na terenie
obwodu do scalenia struktur AK i BCh. Do komendy myślenickiego obwodu Armii
Krajowej wszedł z ramienia ludowców Mieczysław Batko „Szarotka” z Osieczan272.

Spośród innych organizacji na tym terenie należy wymienić Narodowe Siły
Zbrojne, których rezydentem był w gminie pochodzący z Lanckorony komendant
posterunku policji granatowej Józef Batko. Wiosną 1941 r. wraz z podporucznikiem
NSZ (nazwisko nieznane) na zebraniu w Pcimiu próbował on przeciągnąć na stronę
narodowców część członków terenowej organizacji AK. Zamiar ten udaremniony
został przez zdecydowany sprzeciw Franciszka Pytlika i Józefa Flazika. Komendant
Batko oddał wielokrotnie nieocenione usługi miejscowemu ruchowi oporu, m.in.
informując o planowanych akcjach niemieckich, łapankach na roboty do Niemiec,
prowadząc wywiad w sprawie osób współpracujących z okupantem i przechwytu-
jąc liczne donosy skierowane na gestapo. W 1943 r. umożliwił on również ucieczkę
grupy pcimian, przeznaczonych do wywozu na roboty i przetrzymywanych w miej-
scowym areszcie, pożyczając Michałowi Rogowi klucze do tegoż aresztu. Józef Bat-
ko zmarł nagle w maju 1944 r. i jest pochowany na cmentarzu w Pcimiu273.

Do Konfederacji Tatrzańskiej należał Ludwik Bylica z Trzebuni. Organizacja
ta rozwinęła się na tym terenie za sprawą działalności mjr Edwarda Gött-Getyńskie-

Fot. 153. Rola Kumosie w Pcimiu w 1930
r. Pierwszy z lewej dom Michała Roga -
w czasie okupacji centrala BCh na gminę
Pcim i miejsce ukrywania się wielu
członków konspiracji [SL]
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zostało zastrzelonych przy próbie ucieczki. Byli to: Franciszek Kaleta członek AK
z Kasiny Wielkiej, Franciszek Marszałek z miejscowej terenówki, który uciekając ostrze-
liwał się z pistoletu, Józef Burtan i Franciszka Mastela. Zastrzelono też pięciu męż-
czyzn, którzy próbując się ukryć wyszli na drzewa: Walentego Głowę, Antoniego
Marszałka, Jana Moskałę, Jana Pęczka, Antoniego Szczepańca.

Po przeprowadzonej obławie, około godz. 8.00 Niemcy rozlokowali się w orga-
nistówce, gdzie z przygotowanej wcześniej listy wzywali na przesłuchanie osoby
z grupy aresztowanych. Przesłuchania połączone były z biciem i trwały około 10 go-
dzin. W tym czasie pozostali aresztowani musieli leżeć na ziemi. Po przesłuchaniach
skazano na śmierć ks. Franciszka Czubina, Jana Rapacza (sołtysa), Jana Swałtka
(członka AK), Franciszka Kośmidra (członka AK), Stanisława Kośmidra (członka AK),
Jana Dziurę, Józefa Marszałka, Wojciecha Wiertelczyka (organistę), Stanisława Wier-
telczyka, Józefa Iwaszko, Pawła Kośmidra, Juliana Kutrybę, Jana Marszałka i Fran-
ciszka Moskałę. Pięciu ostatnich nie udało się jednak oprawcom odnaleźć. Pozosta-
łych skazanych rozstrzelano na cmentarzu parafialnym. Na karę obozu koncentra-
cyjnego skazano ks. Leopolda Bukowskiego, s. Marię Lidię Smoleń, s. Michalinę
Cyprianę Babiak, Zofię Walinowicz, Marię Kośmider, Wojciecha i Antoniego Wójci-
ków. Podczas pacyfikacji śmierć poniosło 19 osób, spłonęło 7 gospodarstw281.

W Lubniu aresztowano i przesłuchiwano w tartaku na Górniówce ks. probosz-
cza Antoniego Wądrzyka, który podczas odwiedzin „Juranda” ofiarował mu 500 zł
oraz wikarego ks. Alojzego Wilczyńskiego. Proboszcza osadzono w Gross-Rosen, gdzie
zginął. W Tenczynie aresztowano Ludwika Główkę (brata poszukiwanego ks. Stanisła-
wa Główki), który również nie wrócił z obozu. Z uwięzionych krzeczowian wojny nie
przeżył jedynie ks. Bukowski, zmarły przy ewakuacji Oświęcimia.

Według wielu opinii z pacyfikacją wiąże się śmierć Józefa Łabuza, który uciekł
Niemcom i ukrywał się w lasach Lubonia. Został on skrytobójczo zamordowany w
sierpniu 1943 r. Sprawa ta jest jedną z wielu tajemnic, które kryje tragedia Krzeczo-
wa. Do dziś nie wiadomo, jak gestapo wpadło na trop organizacji i kim właściwie
był „Jurand’. Rozwiązania tych zagadek nie doczekamy się być może nigdy, pozo-
stają jedynie domysły282.

Akcja hitlerowska wymierzona w Krzeczów była jedną z kilku przeprowa-
dzonych latem 1943 r. w dystrykcie krakowskim operacji nowego typu, mających
zniechęcić ludność cywilną do pomocy leśnym bandom. Kierował nią szef sądec-
kiego gestapo, SS-Obersturmführer (porucznik SS) Heinrich Hamann. O jej wyni-
kach powiadomiono oficjalnie w stosownym obwieszczeniu:

Dnia 20 czerwca 1944 r. podczas ekspedycji karnej w miejscowości Krzeczów, okręg
Nowy Targ, kilka osób należących do pewnej bandy zostało w postępowaniu sądu doraź-
nego zastrzelonych. Przy zbliżaniu się sił zbrojnych wojsk niemieckich, policji i innych wy-
słanych formacji kilka osób usiłowało uciec i również przy tym zostało zastrzelonych. Ponie-
waż rzucili się do ucieczki musiano przyjąć, że jako należący, sprzyjający bądź wtajemnicze-
ni pozostają w łączności z organizowaną tą bandą. Z kilku domów miejscowości Krzeczów
strzelano do tych, którzy brali udział w tej akcji ekspedycji karnej. Nie tylko te domy, ale
i budynki, w których członkowie tych band spotykali się albo mieli swoje zebrania, lub
których mieszkańcy przychodzili bandzie z pomocą, zostały spalone. Ponadto kilka osób
z Krzeczowa i sąsiedniej miejscowości Tenczyn z powodu działalności anty-niemieckiej zo-
stało uwięzionych i zostaną one skierowane do obozu koncentracyjnego.

został Mieczysław Ślusarczyk. W oddziale tym znaleźli się trzebunianie: Franciszek
Bieniek, Józef Bieniek, Józef Oskwarek (rola Oskwarkowa), Jan Bieniek, Franciszek
Bieniek (II), Jan Tondyra (rola Jaroszowa), Jan Oskwarek, Józef Oskwarek (rola Ligę-
zowa), Walenty Paryła, Franciszek Paryła (rola Leśniowa), Franciszek Ostafin (rola
Młynarczykowa). Oddział ten został uzbrojony w broń posiadaną przez miejscową
placówkę BCh „Skały”. Z grupą tą ściśle współpracowało i chodziło na akcje kilku
członków BCh-LSB z Jasienicy z Julianem Kaczmarczykiem „Górą”, który pełnił funkcje
zastępcy dowódcy277.

Pacyfikacja Krzeczowa

Przy tak dużym zaangażowaniu ludności miejscowej konspiracji nie wszystko
udawało się utrzymać w tajemnicy. Nie próżnowała niemiecka tajna policja (gesta-
po) i żandarmeria. Działanie ich zmierzało do zebrania jak największej ilości informa-
cji o ruchu oporu. Udawało się to dzięki siatce konfidentów, a także niestety wskutek
donosów zawistnych czy skłóconych sąsiadów członków konspiracji. W gminie Pcim
dzięki temu, że komendant policji granatowej Batko współpracował z ruchem oporu,
dużą część donosów przesyłanych na gestapo udawało się przechwycić. Ich nadawcy
otrzymywali od ruchu oporu cielesne ostrzeżenie. W przypadku, gdy to nie pomagało
sąd Polski Podziemnej wydawał wyrok śmierci. Znana jest sprawa Józefa Filipka „Brzo-
zy”, z którym skłócony ojciec próbował donieść Niemcom, iż jest on członkiem orga-
nizacji. Aresztowanie dowódcy plutonu groziło wpadką całej siatki krzczonowskiej.
Wyrok wstrzymano na osobistą prośbę „Brzozy”278.

Nie udało się natomiast utrzymać w tajemnicy faktu istnienia komórki kon-
spiracyjnej w Krzeczowie. Wskutek nieostrożności być może samych konspiratorów
ich nazwiska trafiły na gestapo. Na teren miejscowości zaczęli przybywać konfiden-
ci. Przypuszcza się, że jednym z nich był tajemniczy „Jurand”, który przybył tu na
początku 1943 r. i podawał się za oficera Wojska Polskiego. Nawiązał on kontakt z
miejscową terenówką, zdobył sympatię ks. Leopolda Bukowskiego (proboszcza) i
związanego z ruchem oporu ks. Franciszka Czubina, rodaka krzeczowskiego. Po
pewnym czasie zniknął279.

Na początku czerwca 1943 r. do szkoły w Pcimiu (na Madoniu) przybył ok.
20-osobowy oddział żandarmerii. Jak się okazało, były to przygotowania do pacy-
fikacji Krzeczowa. Przebywający tu Niemcy aresztowali pasącego w pobliżu kro-
wy,15-letniego Tadeusza Spórnę pod zarzutem, że szpieguje na rzecz partyzantów.
Po dwóch dniach aresztu, podczas których był bity i przesłuchiwany przez oficera
gestapo, został on zwolniony za poręczeniem policjanta Mieczysława Olejnika280.

Nocą z 19 na 20 czerwca Niemcy zablokowali drogi prowadzące do Krzeczo-
wa. O świcie rozpoczęła się pacyfikacja. Na samym początku akcji padł strzał. Niem-
cy uznali, że to do nich strzelano i podpalili stojące najbliżej gospodarstwo Wójcików
(rola Mielcowa). Zastrzelili przy tym Jana Wójcika, a Antoniego i Wojciecha Wójci-
ków pobili. Przypuszcza się, że to jeden z żołnierzy niemieckich strzelał do trójki
Żydów, którzy ukrywali się w Krzeczowie, a widząc obławę uciekali do lasu.

Podczas obławy aresztowano około 50 mieszkańców Krzeczowa i spędzono
ich w jedno miejsce. Zabrano też księży i siostry zakonne (przy parafii mieszkało 7
sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej). Kilka osób
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Zając „Lubończyk”, były policjant ze Skomiel-
nej Białej. Zatwierdzał on do wykonania wszyst-
kie wyroki na tym terenie, jemu też podlegały
niewielkie oddziały egzekucyjne, m.in. działa-
jący tu do maja 1944 r., kilkuosobowy oddział
specjalny „Burza”. Później zadania te przejął OP
„Odwet”, kwaterujący w tym czasie głównie w
rejonie Krzczonowa i Zawadki286.

Oddziały te wymierzyły liczne kary chło-
sty na konfidentach i osobach działających na szko-
dę narodu polskiego. W większości przypadków
wystarczyło to do ostudzenia to ich zapędów, je-
żeli nie – trzeba było użyć najcięższych argumen-
tów. W okresie jesień 1943 – lato 1944 r. na tere-
nie gminy Pcim z polecenia Cywilnego Sądu Spe-
cjalnego wykonano kilka wyroków śmierci.

14 września 1943 r. oddział specjalny wy-
konał wyrok na gajowym Władysławie Żabie
i Wiktorze Rogu ze Stróży, którzy pełniąc 8 wrze-
śnia służbę w straży nocnej pobili, a następnie
wydali Niemcom dwóch żołnierzy oddziału Ke-

dywu AK „Błyskawica”, którzy wracali na kwatery w Lipniku z rozpoznania linii kolejo-
wej Zembrzyce – Sucha: Zbigniewa Wojakowskiego ps. „Hieronim” i „Skoczka” (NN)287.

20 maja 1944 r. oddział partyzancki ubezpieczany przez ludzi z miejscowej
terenówki wykonał wyrok na sołtysie Trzebuni Józefie Raku, który był znanym kola-
borantem, a ponoć także podpisał volkslistę. Jego likwidacja musiała Niemców
zaboleć, skoro w odwecie za tą akcję i zastrzelenie dwóch policjantów na ulicach
Krakowa, kilka dni później w stolicy Guberni rozstrzelano grupę zakładników. W tej
akcji postrzelono też wskutek omyłki jednego z podsołtysów. Nowym sołtysem
został Stanisław Hodurek.

Wiosną 1944 r. w Krzczonowie wykonano wyrok na sołtysie Michale Filipku,
który groził wydaniem miejscowej organizacji AK oraz – również za kolaborację –
na Wojciechu Hanuszku, który mimo ciężkiego postrzału w głowę przeżył288.

Wspomnieć w tym miejscu należy również nazwiska osób, które nie pełniły
w konspiracji wysokich funkcji, a które w istotny sposób zasłużyły się w walce z
okupantem. Z pcimskich akowców należałoby obok Józefa Flazika i Jakuba Trojana
wymienić nazwiska łącznika Edwarda Sabały, Franciszka Gracza i Stanisława Dru-
zgały, w którego domu na Chałupnikach odbywały się w lecie 1944 r. odprawy.
Policjant Mieczysław Olejnik z narażeniem życia ostrzegał osoby zagrożone aresz-
towaniem bądź wywiezieniem na roboty, za co trafił do obozu koncentracyjnego.
Przymykał również oko przy rewizjach mających na celu wykrycie nielegalnie ho-
dowanego inwentarza i czarnorynkowego uboju. W wywiadzie ruchu oporu zasłu-
żył się także komendant posterunku policji Józef Batko.

Z ludowców oprócz braci Jana i Michała Rogów, zasłużonych nie tylko w orga-
nizacji struktur BCh, ale w początkowym okresie konspiracji także ZWZ-AK, wymie-

Fakt ten podaję do wiadomości jako ostrzeżenie przy czym dodaję, że w podob-
nych wypadkach postąpi się w ten sam sposób. Osoby, które naruszą suwerenną władzę
niemiecką, albo przy tym będą pomagali, bez pardonu zostaną stracone. Kto wie o takich
usiłowaniach i nie doniesie o tym obowiązkowo, będzie musiał liczyć się z odpowiednimi
postępowaniami. Z drugiej strony każda osoba, która umie ustosunkować się do teraź-
niejszych wydarzeń, odpowiednio do tego się zachowuje, tem samym ostatecznie działa
na korzyść własnego narodu i może być pewna opieki ze strony niemieckich władz pań-
stwowych Kto nie chce słuchać, musi ponosić skutki!

Neu Sandez, dnia 21 czerwca 1943 r. Sicherheitsolizei  Grenzpolizeikommisariat
Neu-Sandez – HAMANN – SS-Obersturmführer und Kriminalkomissar283.

W ruchu oporu

Pierwszą poważniejszą akcję miejscowa terenówka przeprowadziła niedługo
przed pacyfikacją Krzeczowa. W nocy z 5 na 6 czerwca 1943 r. kilkunastoosobowa
grupa w składzie której byli członkowie AK z Lubnia, Krzczonowa, Pcimia i Kasiny
Wielkiej (wspomniany Franciszek Kaleta) dokonała najścia na urząd targownika,
który mieścił się na Madoniu, w domu rodziny Stożków. Spalono karty ewidencji
zwierząt, a zabrane 3.000 szt. kolczyków rozprowadzono między gospodarzy. Ak-
cja ta spowodowała, że okupant przez dłuższy czas nie mógł dojść do ładu z ewi-
dencją inwentarza. Represji na ludności cywilnej nie było284.

Po pacyfikacji Krzeczowa działalność konspiracyjna na krótko przycichła, gdyż
obawiano się dalszych akcji. Od lata 1943 r. drużyna dywersyjna „Gołębia” wzno-
wiła akcje porządkowe wymierzone w bimbrownie, których w kilku rzutach w
samym Pcimiu  zlikwidowano około 20. Wymierzono przy tym karę chłosty tym,
którzy rozpijali sąsiadów oraz tym, którzy mieli zbyt długie języki.

Jednym z podstawowych zadań grup dywersyjnych było przeciwdziałanie
bandytyzmowi. Znaleźli się bowiem tacy, którzy wykorzystując posiadaną broń i
słaby dozór ze strony granatowej policji napadali i rabowali mienie gospodarzy.
Często napady były organizowane pod płaszczykiem konspiracji, a znane są przy-
padki, że dokonywali ich na własną rękę sami członkowie ruchu oporu, by wymie-
nić tylko opisywaną przez Franciszka Pytlika sprawę „Kruka” z Łętowni i „Ponia-
towskiego” z Tokarni. Sytuacje takie zdarzały się też niestety w naszej gminie.

Najgłośniejszą grupą rabunkową komenderował Jan Tomana „Halny” z Lub-
nia, będący formalnie dowódcą oddziału specjalnego LSB. Wiadomo, że 13 sierp-
nia 1944 r. dokonał on likwidacji UG w Łętowni, a przy tym naszedł miejscową
plebanię, dokonując rękoczynów względem proboszcza. Banda ta, do której nale-
żał m.in. Żyd Henek Natan i dwóch zbiegłych z niewoli Francuzów została częścio-
wo rozbita przez AK latem 1944 r. Sam Tomana wypowiedział posłuszeństwo ko-
mendantowi Okręgu BCh ppłk Narcyzowi Wiatrowi „Zawojnie” i został rezyden-
tem AL na terenie gminy. Dzięki wstawiennictwu ludowców, w tym samego „Za-
wojny” a także licznym znajomym zdołał uniknąć ciążącego na nim wyroku, wyda-
nego przez Cywilny Sąd Specjalny285.

Podziemny wymiar sprawiedliwości na terenie gminy Pcim podlegał powia-
towemu kierownikowi Placówki Ekspozytury Śledczej (PES), którym był Stanisław
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Fot. 154. Poczet sztandarowy jed-
nostki OSP z Pcimia przed garażem
na sikawkę. W środku stoi Jakub
Trojan - dowódca plutonu AK [arch]
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wa Boniora „Kukułki” przez
dłuższy czas kwaterował od-
dział partyzancki „Odwet”.
W willi po śp. ks. prałacie
Hanuszku, na wikcie ro-
dzeństwa Anny, Stanisławy
i Szymona Hanuszków ukry-
wali się przez kilka tygodni
dwaj młodzi akowcy, Witold
Tomasik „Wit” i Henryk He-
lebrandt „Płomień”, później
przekazani do wspomnia-
nego oddziału292. Nie spo-
sób wymienić wszystkich
zasłużonych konspiratorów
ze wszystkich miejscowości
ówczesnej gminy Pcim, ze

względu na brak źródeł.

W lecie 1944 r. sporo osób odeszło z terenówki AK do organizujących się oddzia-
łów partyzanckich. Trafili oni do OP „Pościg”, dowodzonego przez komendanta bata-
lionu terenowego por. Antoniego Węgrzyna „Ostrogę”. Byli to: Mikołaj Bukowski „Kru-
pa” i Czesław Szarek „Wróbel” z Pcimia, Ludwik Firek „Łazik”, Władysław Firek „Wi-
cher”,  Zbigniew Firek „Sęp”, Stanisław Kudłacz „Baran”, Władysław Śliwa „Romek”,
leśniczy Władysław Zych „Wrona” ze Stróży, Kacper Proszek „Echo”, Jan Śmietana „Gór-
ka”, Michał Bednarczyk „Zborny” („Pepanc”), Andrzej Tajs «Świst”, Józef Zięba „Zając”
z Zawadki, Józef Zięba „Kuna” i Józef Filipek „Kos” z Krzczonowa oraz Stanisław Boruta
i Józef Burtan z Lubnia. Część z nich wróciła do domów po częściowej demobilizacji
oddziału w końcu września 1944 r. Łącznikiem między terenówką a oddziałem był
Stanisław Paryła „Orlik” ze Stróży. Do oddziału przekazano też większość posiadanej
przez terenówkę broni, w tym całą broń maszynową. O kilkunastu  członkach  BCh
z Trzebuni, którzy weszli w skład OS BCh „Iskra” była już mowa.293

Miejscowa terenówka podejmowała również ważne działania wywiadowcze.
Wiosną 1943 r. Niemcy przystąpili do organizowania lotniska polowego na polach
położonych na południe od dworu w Stróży. Po pracach przygotowawczych, polegają-
cych na plantowaniu terenu, w pensjonacie Firków zakwaterowano około 30 żołnierzy
hitlerowskich sił powietrznych – Luftwaffe, dowodzonych przez oficera. Byli to mecha-
nicy oraz żołnierze służb meteorologicznych. Z trawiastego pasa startowego korzystać
mogły lekkie samoloty zwiadowcze i myśliwskie. Lotnisko w Stróży – oficjalnie Flug-
platz Myślenice – było jednym z kilku lotnisk w okręgu krakowskim, które Armia Krajo-
wa miała opanować w ramach planu powstania powszechnego.  W dalszej kolejności
miały być tu przyjnowane dostawy zaopatrzenia z Wielkiej Brytanii.294

Czarna niedziela
Podczas aresztowania płk Józefa Spychalskiego ps. „Luty”, komendanta okręgu

krakowskiego AK (marzec 1944 r.) w ręce gestapo wpadły dokumenty dotyczące
konspiracyjnej produkcji uzbrojenia (kryptonim „Ubezpieczalnia”). Po ich rozszy-

Fot. 155. Teren dworski w Stróży w 1930 r.
Na polach za dworzem funkcjonowało w czasie
okupacji lotnisko polowe. Oznaczenia na
zdjęciu wprowadził Stanisław Leszczycki. [SL]

nić należy syna Michała Roga – Stefana ps. „Szczepcio”, który jako łącznik obsługi-
wał teren powiatu od Skawy po Wolę Radziszowską. Dom Michała Roga na Kącie
był główną centralą łączności BCh na południową część powiatu. Przykrywką tej
działalności był handel płótnem. W sklepie prowadzonym członka BCh Jana Dziad-
kowca (introligatora) na roli Mizerowej zorganizowany był punkt kontaktowy. Część
dochodów ze sklepu, za przyzwoleniem kierownictwa WSS „Społem” z Krakowa,
obracana byłą na potrzeby konspiracji. Innym miejscem spotkań ludowców była
kuźnia Jakuba Guśpiela na roli Rejestowej na Kącie. Z terenówki BCh  wymienić
należy także drużynowego Szczepana Deptę, jego zastępcę Władysława Ziębę
i Józefa Chmielowskiego. Wiele osób, w tym Jan Kozak z Działów ukrywało ludzi
poszukiwanych przez Niemców.289

Dzięki opracowaniu Władysława Słowika posiadamy dużo informacji o za-
służonych mieszkańcach Lubnia. Stanisław Niedośpiał ps. „Wat” prowadził nasłuch
radiowy, co było karane śmiercią. Utrzymywał on także kontakt z krakowską grupą
PPS, w jego domu ukrywali socjaliści Ignacy Englnder i Władysław Denikiewicz
„Romek”. Dom Niedośpiałów, położony w centrum Lubnia stanowił również punkt
kontaktowy kurierów, tu ukrywano ludzi przed przerzutem na Węgry. Innymi miej-
scami, gdzie ukrywali się ludzie spaleni były domy Władysława Klimary  na Zaręb-
kach, Witolda Falbierskiego, Michała Szczepańca, Józefa Druzgały i innych. Funk-
cję łączników i dystrybutorów bibuły wzorowo spełniali Stanisław Boruta i Józef
Burtan. W terenówce działali m.in. sierż. Jan Klimas „Jastrząb” i Andrzej Prośniak.
W domu Andrzeja Klimasa mieściła się przez pewien czas siedziba dowództwa kom-
panii terenowej AK290. Gajowym w Lubniu był w czasie okupacji Kazimierz Grzesiak,
kapral zawodowy Korpusu Ochrony Pogranicza, od sierpnia 1944 r. łącznik oddzia-
łu partyzanckiego „Luboń”.

Prawą ręką Słowika był Władysław Dziadek ps. „Dzidziuś”. Jako pracownik Urzę-
du Gminy wykradł on kilkadziesiąt blankietów kennkart i wzory pieczątek, na których
podstawie Kacper Proszek „Echo” z Zawadki
misternie wyrzeźbił w drzewie (!) piecząt-
ki, które były na pierwszy rzut oka nie do
odróżnienia od oryginałów. Dzięki temu
można było wyrabiać fałszywe kennkarty
dla ludzi poszukiwanych przez władze.
Przez całą okupację na terenie gminy wy-
dano 32 fałszywe dowody tożsamości291.

W Krzczonowie sklep spółdzielczy
prowadzili Franciszek Pytlik, dowódca
drużyny dywersyjnej i Franciszek Śmie-
chowicz „Jawor”, członek gminnej trójki
politycznej SL. Sklep ten był doskonałą
zasłoną, dzięki której możliwe było czę-
ste przewijanie się członków konspiracji
bez wzbudzenia nadmiernych podejrzeń.
Łącznikiem z dowództwem kompanii,
a także dystrybutorem prasy podziem-
nej był tu Józef Zięba „Kuna”. U Stanisła-
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Fot. 156. Pensjonat Firków. Fotografia z 1939 r. [arch.]
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Józef Fijałkowski (ur. 1913 r. w Za-
wadzie) w czasie okupacji dowodził druży-
ną dywersyjną, która od 1943 r. współdzia-
łała z oddziałem Kedywu AK „Błyskawica”.
W dniu 4 kwietnia 1944 r. w zasadzce w Ja-
worniku Fijałkowski (ps. „Halniak”) wraz ze
swą grupą rozbija niemiecką kolumnę zdą-
żającą na pacyfikację Sułkowic – ginie 4
Niemców. Nazajutrz Niemcy prowadzeni
przez żandarma Drachenberga otaczają
strażnicę w Zawadzie, w której ukrywał się
„Halniak”. Podczas ucieczki rani on dowód-
cę obławy, który umiera po czterech tygo-
dniach w szpitalu. I tu znów pojawia się
pcimski wątek – według wywiadu ruchu
oporu Drachenberga odwiedzała w szpita-
lu jego konkubina, wspomniana już Wikto-
ria Żebrak.

W akcji 30 kwietnia Niemcy zajechali
do Zawady, spalili dom Fijałkowskich i wy-
mordowali przebywających w gospodar-
stwie członków jego rodziny. Za głową Fi-

jałkowskiego, który zmienił pseudonim na „Odwet”, wyznaczono nagrodę. Do od-
działu przystał Józef Syrek „Sęp”, który namówił „Odweta” do zlikwidowania burmi-
strza Myślenic, volksdeutscha Wagi. Oddział „Halniak” przebywał wówczas w Osie-
czanach. Po przeprawieniu się przez Rabę, w polach nad Bysinką „Sęp” zastrzelił
„Odweta”, odciął mu głowę i dostarczył Niemcom. Jak się później okazało, Niem-
cy obiecali wypuścić z więzienia jego brata „Orlika” i jeszcze jednego skazanego,
którym był „Giewont”. Uwolnieni nie zdawali sobie sprawy, że wyszli z więzienia
w zamian za głowę „Odweta”. „Sęp” ukrywał się, sprawiedliwość dosięgła go do-
piero w czasach Polski Ludowej. Został skazany na karę śmierci. Dla uczczenia pa-
mięci Józefa Fijałkowskiego OP „Halniak” zmienił kryptonim na „Odwet”.299

Kolejny oddział partyzancki w rejonie Myślenic powstał w połowie maja
1944 r. Dowódca batalionu terenówki por. Antoni Węgrzyn „Ostroga” zarządził
koncentrację w rejonie polany Na Mikołaju, na stoku Plebańskiej Góry. Powstały
OP „Pościg” liczył początkowo niewiele ponad 20, a w szczytowym okresie 75
partyzantów. Był to największy oddział polowy na terenie obwodu.300

Wkrótce, być może w wyniku przesłuchań aresztowanych 30 kwietnia, ge-
stapo posiadło dodatkowe informacje i zaplanowało nową fale aresztowań. Tym
razem o sprawie dowiedział się wywiad AK i część zagrożonych w przeddzień akcji
schroniła się w lesie. Byli to przeważnie członkowie (w tym dowództwo) terenówki
z rejonu Dobczyc i Raciechowic. Informacja ta nie dotarła jednak do Pcimia. Dnia 3
lipca przybyło tu kilku Niemców, którzy aresztowali Jana Koniecznego mieszkają-
cego u Rogów na Kącie oraz Czesława Druzgałę, pracownika urzędu gminy. Obaj
trafili do obozów pracy. Czesław Druzgała został skierowany do budowy fortyfika-
cji w rejonie Okocimia.

Fot. 157. Józef Fijałkowski
„Haliniak”, „Odwet” z Zawady –
jeden z najsłyniejszych partyzantów
ziemi myślenickiej [zb. M. Burkata]

frowaniu Niemcy podjęli akcję, zmierzającą do likwidacji „Ubezpieczalni” na tere-
nie Krakowa i Myślenic. Dodatkowo, za sprawą aktywności żandarma Szymańskie-
go-Drachenberga, gestapo posiadało pewne informacje dotyczące myślenickiej siatki
AK, z nazwiskami włącznie. Kilka osób, które zamierzano aresztować, pochodziła
z terenu naszej gminy.

Tragicznie dla myślenickiego ruchu oporu zapisał się niedzielny poranek 30
kwietnia 1944 r. Podczas szeroko zakrojonej akcji gestapo, przy udziale ponad 500
żandarmów i granatowych policjantów aresztowano 57 osób na terenie obwodu,
głównie w gminach Myślenice, Sułkowice i Pcim. Wpadła myślenicka część „Ubez-
pieczalni”, kierowana przez Jana Hołuja „Zyndrama”, u którego w młynie produ-
kowano granaty. Aresztowano również jego syna Zbigniewa Hołuja. Policji udało
się odnaleźć tylko część granatów – nie odnaleźli drugiego składu w którym było
140 paczek po 25 granatów. Skład ten ewakuował kilka dni później oddział „Hal-
niak” (późniejszy „Odwet”) plut. Józefa Fijałkowskiego „Odweta”.295

Aresztowano członków komendy obwodu „Murawa”: komendanta kpt. Wła-
dysława Grodzickiego ps. „Bronisław”, adiutanta Karola Syrka ps. „Orlik” i oficera
wywiadu pchor. Stanisława Wygonę ps. „Giewont”. Z myślenickiej terenówki wpa-
dli m.in. pchor. Tadeusz Kolawa „Mikuś” – dowódca kompanii i Jan Miętus „Okoń”.
Na terenie placówki AK w Myślenicach aresztowano ponad 20 osób.296

Fala aresztowań miała miejsce w Lubniu. Niedaleko własnego domu zginął
podczas próby ucieczki Władysław Dziadek ps. „Dzidziuś”, zasłużony działacz kon-
spiracji. Jego brat Leon został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjne-
go w Płaszowie, a następnie Gross-Rosen, gdzie zmarł w 1945 r. Aresztowany został
również Andrzej Prośniak, zastępca dowódcy lubieńskiej drużyny terenowej AK.
Wywieziony do obozu w Oranienburgu, zmarł na krótko przed końcem wojny.
Wpadł także wylegitymowany w drodze do kościoła sierż. Jan Klimas „Jastrząb”,
dowódca plutonu AK. Został on rozstrzelany w egzekucji na ul. Lubicz w Krakowie
27 maja 1944 r. Aresztowano też Wojciecha i Franciszka Szczepańców oraz z Ten-
czyna dowódcę drużyny Jana Stankiewicza. Tego ostatniego udało się po pewnym
czasie wydostać z więzienia.

Niektórzy twierdzą, że Władysława Dziadka wydała Niemcom Wiktoria Że-
brak, córka sekretarza gminy. Jego ciało, złożone w naprędce wykopanej mogile
zostało po wojnie ekshumowane i uroczyście złożone na lubieńskim cmentarzu. W
czasie kwietniowej obławy komendant terenówki, Władysław Słowik ukrywał się
przed gestapo od kilku miesięcy, kiedy to udało mu się wyrwać z obławy na jego
dom. Przeżył dzięki temu, że  w akcji brali udział granatowi z Pcimia, którzy widząc
go uciekającego strzelali tak, aby nie trafić.297

Aresztowania 30 kwietnia miały także skutek nie zamierzony przez Niem-
ców – otóż ci członkowie konspiracji, którzy zagrożeni byli wsypą, w obawie przed
aresztowaniem zabrali posiadaną broń i szukali schronienia w lesie, tworząc od-
działy partyzanckie. W rejonie Myślenic powstały w tym czasie dwa nowe oddzia-
ły. OP „Halniak” powstał 1 maja w lesie pod Dalinem na bazie drużyny dywersyj-
nej, plut. Józefa Fijałkowskiego z Zawady na polecenie ocalałego z pogromu członka
komendy obwodu, oficera łączności Kazimierza Sobolewskiego „Słonecznego” („Visa”).
Początkowo liczył 18 partyzantów. Warto w tym miejscu przytoczyć tragiczne losy
pierwszego dowódcy oddziału.
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Siedzibę KO przeniósł
„Kościesza” z zagrożonych My-
ślenic do gajówki Władysława
Piwowarskiego „Rogacza” w Kor-
natce – Sarnulkach. W lipcu
1944 r. miała miejsce koncen-
tracja oddziałów partyzanckich.
Najstarszymi oddziałami na tym
terenie były oddziały „Prąd”
i „Żółw”. Zalążkiem powstałe-
go wiosną 1944 r. OP „Prąd”,
była drużyna dywersyjna z te-
renu Lipnika, działająca od
1942 r. pod dowództwem plut.
Józefa Misiora „Prąda”. Po
przejściu „Prąda” do BCh i utwo-

rzeniu oddziału partyzanckiego komendę objął ppor. „Łoś” (NN). W lipcu 1944 r.
liczył on już ok. 40 partyzantów. Oddział „Żółw” wywodził się z drużyny dywersyj-
nej plut. Franciszka Mroza „Żółwia” ze Skrzynki, działającej od 1943 r. W lipcu 1944
r. z grupy tej powstały dwa 30-osobowe oddziały bazujące w rejonie Skrzynka –
Kwapinka – Kędzierzynka: OP „Żółw” pod dowództwem plut. „Żółwia” i OP „Dąb”
ppor. Jana Dala „Dęba”.

Na miejsce koncentracji przybyły także powstałe w maju 1944 r. oddziały „Od-
wet” (po śmierci Fijałkowskiego oddziałem dowodził krótko plut. Józef Szlaga „Blady”,
a po nim ppor. Stanisław Molek „Gwara”) i „Pościg”. Do pierwszych dni sierpnia na
Łysinie przebywał 20-osobowy oddział wielickiego Kedywu „Huragan” ppor. Zbignie-
wa Kwapienia „Kuby”. Po ostatniej akcji, jaką było wysadzenie pociągu w Kasinie
Wielkiej (2 VIII) oddział ten odszedł w miechowskie. W okolicy operowały też oddziały
Narodowej Organizacji Wojskowej: 45-osobowy oddział plut. Władysława Fajkowskie-
go „Śmiałego” z bazą na Grodzisku, podporządkowany AK w lipcu 1944 r. (dowódz-
two objął wtedy pchor. Eligiusz Wayda „Słoneczko”) oraz OP „Szczerbiec”, pchor. Lecha
Masłowskiego Jerzego”, liczący 20 partyzantów. Oddział ten stacjonował w rejonie
Komornik, a scaleniu z AK uległ we wrześniu 1944 r. Wkrótce też przybył w masyw
Łysiny wielicki oddział por. Władysława Wołka „Potoka”, liczący ok. 30 ludzi.305

Dla potrzeb tworzącego się zgrupowania, na północnym stoku Łysiny, po-
wyżej i nieco na zachód od Polany Suchej rozpoczęto budowę bazy. Składała się
ona z kilku baraków dla partyzantów, osobnego baraku „Kościeszy”, kancelarii
i budynku radiostacji. Łysina była bowiem przewidziana jako baza dowodzenia
podczas uderzenia na Kraków od południa w ramach akcji „Burza”. Umieszczono
tu zrzutową radiostację Komendy Okręgu, którą obsługiwał por. inż. Tadeusz Ząb-
czyk „Zapolsza”. Posterunki obserwacyjne miały z bazą łączność telefoniczną. Je-
den z nich zorganizowany był nad Pcimiem, w pobliżu dzisiejszego schroniska na
Kudłaczach. Kwaterujące w bazie i okolicznych wsiach (Lipnik, Kornatka, Skrzynka,
Kędzierzynka, Poznachowice Górne) oddziały dokonywały licznych zasadzek na
samochody niemieckie.306

Największym echem odbiła się akcja uwolnienia z aresztu w Dobczycach
aresztowanego adiutanta „Kościeszy”, pchor. „Prawdzica” w dniu 27 lipca 1944 r.

Fot. 159. Komendant „Kosciesza” dyktuje meldunek
adiutantowi „Mitmarowi” [arch.]

Pod jakimś pretek-
stem zwabiono na posteru-
nek i aresztowano policjan-
ta Mieczysława Olejnika,
którego zamknięto w aresz-
cie u „Hulana” i pozosta-
wiono z jednym tylko straż-
nikiem. Niestety, terenów-
ka tym razem zaspała i nie
podjęto próby jego odbi-
cia. Po aresztowaniu Olej-
nika Niemcy udali się do
Jakuba Trojana na Kotuń-
scówkę. Ten jednak w porę
spostrzegł niebezpieczeństwo
i umknął do lasu. Areszto-
wano za to jego brata Wła-
dysława, który nie był na-
wet członkiem AK. Obaj – Trojan i Olejnik – trafili do obozu koncentracyjnego, skąd
już nie powrócili.301

W celu – jak się przypuszcza – wyśledzenia Jakuba Trojana w pobliskim
domu Gruszkowskich zakwaterowano trzech Niemców, oficjalnie ze straży leśnej
(Forstschutzu). Nocą z 15 na 16 sierpnia 1944 r. miał tu miejsce wypad niezidenty-
fikowanej dotąd grupy. Ludność utrzymuje, że byli to partyzanci z Kamiennika.
Niestety, rzucony granat nie trafił w okno i wybuchł przed domem. Zaalarmowało
to Niemców, którzy zaczęli się ostrzeliwać. Podczas wymiany ognia zginął jeden
z partyzantów, plut. pchor. Kazimierz Makuch z Krakowa. Po wycofaniu się leśnych
Niemcy nakazali pochować zwłoki na miejscu, dopiero w 1945 r. ciało zostało
ekshumowane i przeniesione na cmentarz wojskowy do Jordanowa.302

Rzeczypospolita Podziemna

Po aresztowaniu kpt. „Bronisława” komendantem obwodu AK „Murawa” zo-
staje ppor. Wincenty Horodyński „Kościesza”. Pracę swą rozpoczął od zorganizowania
rozbitej Komendy. Na swego zastępcę, a jednocześnie oficera wywiadu mianował ppor.
Zbigniewa Konopkę „Łososia”, adiutantami zostali pchor. Andrzej Woźniakowski „Praw-
dzic” i pchor. Konrad Kozłowski „Mitmar”, oficerem dywersji – ppor. Zbigniew Banach
„Buk”. Por. Kazimierz Sobolewski „Vis” pozostał oficerem łączności, w okresie maj –
lipiec 1944 r. pełnił on także funkcję zastępcy komendanta na zachodnią część obwodu
(jego teren obejmował m.in. gminę Pcim). W późniejszym czasie oficerem szkolenia
został rtm. Krzysztof Grodzicki „Jabłoń” (cichociemny), kapelanem – ks. kpt. Stanisław
Główka „Robak”, naczelnym lekarzem - dr Zbigniew Otto „Lech”, a kierowniczką Woj-
skowej Służby Kobiet – Zofia Lenartowicz „Zorza”303. Zmiany kadrowe objęły również
terenówkę – dowódcą kompanii w gminie Pcim został pochodzący spoza tego terenu
ppor. „Krupa” (NN), zaś plut. pchor. Władysław Słowik „Liścień” był jego zastępcą.
„Krupa” kwaterował w różnych miejscach, m.in. przez dłuższy czas w domach Francisz-
ka Pytlika w Krzczonowie i Michała Roga w Pcimiu.304

Fot. 158. Żandarm z Myślenic Drachenberg (siedzi na
furmance), który nadzorował pracę okolicznych
posterunków policji. Jeden z najzacieklejszych wrogów
ruchu oporu, zlikwidowany przez Józefa Fijałkowskiego
[zb. M. Burkata]
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powiększył się o 5 oficerów, 38 podoficerów,
267 szeregowych i 122 niewojskowych w 10
plutonach (mniej więcej połowa tych sił po-
chodziła z terenu ówczesnej gminy Pcim)309.
W ramach akcji Odtwarzania Sił Zbrojnych,
oddziały polowe i terenowe obwodu „Mura-
wa” wchodziły w skład 12 pułku piechoty AK.

Niemcy, ostrzegani przez rozmieszczo-
ne przy drogach tablice Achtung! Banditenge-
biet! nie zapuszczali się na tereny opanowane
przez AK. Jedyny przypadek pogwałcenia nie-
pisanej suwerenności Rzeczypospolitej miał
miejsce 14 sierpnia, kiedy to do Lipnika-Ką-
tów wjechało auto z 17 Ukraińcami z sił po-
mocniczych SS. Zaczęli oni rabować dobytek
gospodarzy, aresztując przypadkowo gońca
Stanisława Gorczycę „Upartego”. Powracając
z łupem, samochód ten został zaatakowany
przez terenówkę. „Uparty” zdołał uciec, a Ukra-
ińców zupełnie rozbito. Następnego dnia do
Lipnika wjechała od Glichowa kolumna nie-
miecka, która ostrzelała i podpaliła 6 gospo-

darstw w Lipniku. Zginął przy tym jeden z gospodarzy.

Z ważniejszych akcji partyzanckich w tym czasie należałyby wymienić po-
tyczkę oddziału „Śmiałego” w Szczyrzycu (10 sierpnia), podczas której zginął jeden
partyzant (Władysław Czyż „Burza”) oraz kilku Niemców czy brawurową akcję roz-

brojenia 120-osobowej jednostki własowców
i Wehrmachtu w budynku szkoły rolniczej w My-
ślenicach, wykonaną przez oddział „Pościg”
w końcu sierpnia (niektóre źródła podają datę
6 września). Zdobyta przy tym broń, m.in. 10
r.k.m., 80 kb. i 35 tys. szt. amunicji oraz umun-
durowanie pozwoliło na pełne wyposażenie
tego oddziału. Sześciu dezerterów z jednostki
własowców, którzy pomogli przy tej akcji, zasi-
liło stan osobowy oddziału.310

W sierpniu 1944 r. w Krzczonowie kwa-
terował OP „Odwet”. Jego patrol z plut. Józe-
fem Szlagą „Bladym” dokonał tu akcji rozbroje-
nia dwóch żołnierzy niemieckich (jeden z nich
został ranny) jadących bryczką z panienką,
której udzielono stosownego pouczenia. Na
początku września „Blady” z kilkoma ludźmi
zaatakował w tej samej wsi 8 Niemców, z któ-
rych jeden zginął, drugi został ranny a reszta
poddała się. Zdobyta w obu akcjach broń bar-
dzo się w późniejszych akcjach przydała.311

Fot. 162. „Kościesza” rozmawia przez
radiostację, obsługiwaną przez Boh-
dana Radkowskiego „Świerka”  [arch.]

Już 4 godziny po aresztowaniu
24-osobowa grupa złożona z ochot-
ników z różnych oddziałów
ostrzelała wielokrotnie silniejsze
placówki niemieckie w mieście,
a zespół uderzeniowy wdarł się
do aresztu i uwolnił niefortun-
nego kolegę. Odskok w kierun-
ku Sarnulek odbył się bez prze-
szkód. Po tym wydarzeniu Niem-
cy ściągnęli posterunki policji
i żandarmerii z terenu gmin Ra-
ciechowice, Wiśniowa i z samych
Dobczyc. Powstał w ten sposób
wolny od okupanta kawałek Polski – Rzeczpospolita Raciechowicka, gdzie faktycz-
ną władzę sprawowała Armia Krajowa. Miało to swój oddźwięk w Odezwie do
ludności miejscowej:

Okupant wycofał z terenu własną władzę policyjną i administracyjną. Aby utrzy-
mać porządek i bezpieczeństwo publiczne i zabezpieczyć spokojny byt pracującej ludno-
ści oraz utrzymać nienaruszone prawa własności, Armia Krajowa aż do wyjaśnienia sytu-
acji bierze ludność cywilną i teren pod swoją opiekę. Wszelkie zaburzenia porządku pu-
blicznego, jak i prywatnego (kradzieże domowe, polne, leśne), samosądy, porachunki
osobiste oraz inne przekroczenia polskiego kodeksu karnego, będą karane przez organa
AK aż do kary śmierci włącznie. Szpiegostwo oraz informowanie okupanta o osobach,
siłach i poczynaniach Armii Krajowej w terenie będzie karane natychmiastowym roz-
strzelaniem. Wzywa się do podjęcia i kontynuowania normalnej pracy w rolnictwie, rze-
miośle, handlu, aby produkcja krajowa i zaopatrzenie ludności w niczym nie ucierpiało.
Dnia 1 VIII 1944 r. – Miejscowy Dowódca Armii Krajowej307

Wkrótce zaczęli napływać nowi ochotnicy od oddziałów. Zbiegli z okolicz-
nych posterunków granatowi policjanci utworzyli trzon niespełna 30-osobowego
OP „Lisowczycy” (tzw. „Policyjnego”). Jego pierwszym dowódcą był ppor. (N) Pio-
trowski „Lisowski”, a od połowy sierpnia 1944 r. – por. (N) de la Krauf „Ornano”.
Partyzantów, których czekało przeszkolenie wojskowe kierowano do oddziału „Szko-
leniowego”. Jego dowódcą był ppor. Wojciech Kierczyński „Colma”. Szkolenie pro-
wadzili m.in. rtm. „Jabłoń” i ppor. „Zornicz” (NN). Co pewien czas przeprowadza-
no tu egzaminy na stopnie podoficerskie. Ponieważ do oddziału tego kierowano
także wszystkich, którzy byli chętni do partyzantki, a nie posiadali broni, był to
oddział najliczniejszy (60 – 100 ludzi), ale nie przedstawiający praktycznie żadnej
wartości bojowej.308

W ten sposób powstało zgrupowanie AK „Kamiennik”, liczące ok. 420 par-
tyzantów w 10 leśnych oddziałach. Jego oparcie stanowiła terenówka, zgrupowana
w trzech batalionach: I – gminy: Raciechowice i Wiśniowa (ppor. Julian Oczko „Pod-
kowa”), II – gminy: Myślenice i Pcim oraz część gmin Sułkowice i Łętownia (por.
Antoni Węgrzyn „Ostroga”), III – gminy: Dobczyce, Gdów i Siepraw (ppor. Leszek
Wątocki „Biały”). Stosunkowo najwięcej broni było w I batalionie, liczącym 160
żołnierzy. Ogółem siły terenówki AK w obwodzie „Murawa” wynosiły ok. 500 lu-
dzi. We wrześniu 1944 r., po zakończeniu rozmów scaleniowych z BCh, stan ten

Fot. 160. Patrol z plutonu łaczności na Łysinie [arch.]

Fot. 161. Partyzantka na wesoło –
por. inż. Tadeusz Ząbczyk „Zaplosza”
niesie „na barana” ks. kapelana
„Robaka”. Łysina, lato 1944 r. [arch.]
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AK Ziemi Wadowickiej, dowodzony przez kpt. Alojzego Piekarza ps. „Lep”. Od-
działy te, liczące razem ok. 50 partyzantów, stacjonowały m.in. na Jaworzu (Har-
butowice), Polanie (Więciórka) i w Bogdanówce. Na Jaworzu kwaterował także
silny Oddział Wojskowy Pogotowia Polskich Socjalistów por. Stanisława Długosza
„Zamka”, liczący około 100 ludzi, rekrutujących się z bojówek PPS z rejonu Nowe-
go Sącza, Limanowej, Krakowa i Miechowa.

Na granicach obwodu „Murawa” stacjonowały przejściowo oddziały polowe
podległe sąsiednim komendanturom. Na początku sierpnia 1944 r. powstał 20-oso-
bowy OP „Luboń” ppor. Romana Medwicza „Morskiego”, stacjonujący w schronisku
na Luboniu Wielkim. Na początu swej działalności oddział ten uszkodził tartak
w Lubniu, rekwirując pasy transmisyjne. Do końca okupacji partyzanci „Morskiego”
dokonali wielu brawyrowych akcji rozbrojeniowych na ulicach Rabki. W osiedlu Alta-
na pod Cietniem, od strony Szczyrzyca stał oddział „Wilk” ppor. Wiktora Lacha „Wil-
ka”(ok. 25 partyzantów). Oba te oddziały podlegały komendzie obwodu Limanowa
(kryptonim „Kąkol”). W końcu lipca w osiedlu Groń nad Łętownią powstał OP „Har-
naś” por. Henryka Gallasa „Hańczy”. Tworzyli go głównie członkowie Kedywu z rejo-
nu Skawiny (obwód Kedywu nr 3 – „Szerszeń”). „Harnasie” przebywali w tych oko-
licach do połowy sierpnia, później operowali głównie w rejonie Zawoi.314

Bitwa pod Łysiną

Do rozprawy z partyzantką przebywającą na Łysinie Niemcy przygotowy-
wali się starannie, choć nie docenili faktycznej siły bojowej Zgrupowania. W pierw-
szych dniach września na serpentynach pod Raciechowicami zatrzymało się silnie
eskortowane niemieckie auto. Wysiadło z niego kilku oficerów, którzy lustrowali
przez lornetki masyw Łysiny. Użyto również rozpoznania lotniczego.315

Niemcy próbowali rozeznać siły partyzantów, wciągając ich w rokowania.
Na rozmowy te przystał chętnie „Kościesza”, który zanadto wierzył w siłę podle-
głych mu oddziałów. Pierwsze spotkanie, zaaranżowane przez zarządcę gospo-
darstw rolnych Hänckego odbyło się 27 sierpnia w kamieniołomie w Drogini. Na
rozmowy stawił się „Kościesza”, ubezpieczany przez przyboczny oddział „Prąd”, a ze
strony niemieckiej SS-Hauptsturmführer (kapitan SS) Heinrich Hamann, ten sam,
który odpowiadał za pacyfikację Krzeczowa oraz na którego sądeckie AK wydało
wyrok śmierci. W rozmowie „Kościesza” zabronił Niemcom wjazdu na teren obwodu
zaznaczając, że będzie przepuszczał tylko frontowe oddziały Wehrmachtu. Wszelkie
akcje skierowane w ludność cywilną, jak egzekucja kontyngentów, będą przez siły AK
zwalczane. Hamann starał się bezskutecznie nakłonić Polaka do zwalczania party-
zantki sowieckiej, która zaczęła się pojawiać w okolicy. Dalsze rozmowy przełożono
na 30 sierpnia.

Przed tym spotkaniem „Kościesza” otrzymał od komendanta okręgu ppłk
Wojciecha Waydy „Odweta” z Krakowa rozkaz aresztowania Hamanna tym bar-
dziej, że rozmowy prowadził bez porozumienia z dowództwem. Pragnął jednak
zakończyć je, dając przy tym pokaz siły. Na rynek dobczycki stawił się pancerną
skodą (nota bene uprowadzoną z warsztatów SS w Krakowie przez zatrudnionego
tam członka ruchu oporu Pstrusińskiego „Pika” oraz dezertera z Sonderdienstu,
Ślązaka Dominika Buczka „Żbika”) z obstawą w postaci plutonu motocyklistów i od-
działu na zdobycznych ciężarówkach. Na to spotkanie Hamann nie przybył, a jego
zastępca stwierdził, że żądania strony polskiej zostały przekazane władzom. Na
tym rozmowy się zakończyły.

Okazało się, że Niemcy grali na zwłokę. Za prowadzone na własną rękę
rokowania „Kościesza” był później krytykowany, inspektorat AK wszczął nawet w tej
sprawie śledztwo. Niemcy zdobywszy pewne informacje o uzbrojeniu partyzantów
mogli planować akcję zmierzającą do likwidacji Zgrupowania „Kamiennik”. Na
podstawie obserwacji i danych wywiadu orzekli, że siły band wynoszą... 3.000
ludzi, ale są oni słabo uzbrojeni. W celu ich likwidacji przewidziano wysłanie dwóch
batalionów żandarmerii, wspartych bronią pancerną.312

Pod koniec lata 1944 r. dodatkowym wzmocnieniem sił partyzanckich w ob-
wodzie myślenickim było przybycie z okolic Miechowa do Bysiny dwóch oddzia-
łów krakowskiego Zgrupowania AK „Żelbet” 20 pp, co miało miejsce 9 września.
Były to oddziały ppor. Adama Żuwały „Gołębia” (50 ludzi) i ppor. Artura Korbela
„Bicza” (65 ludzi). W Bysinie dołączyły do nich oddziały: „Huragan”, dowodzony
przez pchor. Tadeusza Bitkę „Oriona” (dawny oddział KWC „Burza”) oraz „Orkan”
pchor. Józefa Paciory „Pary”. Utworzono z nich trzeci oddział „Żelbetu” pod do-
wództwem ppor. Jana Korzeniowskiego „Wagi”, o sile 45 ludzi. Odtąd oddziały
„Gołębia”, „Bicza” i „Wagi” operowały niezależnie, a podlegały bezpośrednio do-
wódcy „Żelbetu”, mjr Dominikowi Zdziebło „Kordianowi”. Oficerem ds. koordy-
nacji działań z Komendą Obwodu „Murawa” został ppor. Stanisław Gaczoł „Nawa-
ra. Następnie oddziały „Żelbetu” rozproszyły się: „Gołąb” i „Waga” odeszli ze swy-
mi grupami do Trzebuni, zaś „Bicz” – do Brzezowej.313

Jeszcze w sierpniu 1944 r., w pobliżu zachodnich granic obwodu pojawiły
się oddziały podobwodu Kalwaria Zebrzydowska: „Limba” (por. Zygmunt Kamiń-
ski „Pobóg”) i „Setka-part” (por. Tadeusz Cedro „Żbik”), tworzące IV batalion 12 pp
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Z odsieczą przyszły oddziały „Prąd” i „Potok” oraz część oddziału „Pościg”.
W wynikłej walce zginął Tadeusz Gorączko „Włamywacz” z OP „Odwet”, który jako
goniec walczył u boku „Pościgu”. Z tego ostatniego oddziału odznaczył się Jakub
Iwanow „Wilk”, dezerter z własowców, który wyskoczył samotnie naprzeciw pięciu
Niemców – oficera zabił ostatnim nabojem z rkm-u, a pozostałych wziął do niewo-
li, strasząc pustym już magazynkiem.318

Podchodzące pod Kamiennik oddziały Niemieckie zostały ostrzelane z kara-
binów maszynowych, a następnie odepchnięte przez kontrnatarcie połączonych
oddziałów „Pościgu”, „Prąda” i „Potoka”. Niemcy wycofali się do ciężarówek, a na-
stępnie odjechali w kierunku Wiśniowej (mapa 45). Podczas walki w rejonie Lip-

nik-Kąty – Zasań zginęło też
dwóch żołnierzy terenówki oraz
czterech cywilów.

„Kościesza” obserwujący
walkę spod Kamiennika nawią-
zał łączność radiową z oddzia-
łem „Śmiały”, przebywającym
pod Grodziskiem. Na jego roz-
kaz oddział ten urządził zasadz-
kę przy moście na potoku Czer-
win w Poznachowicach Dolnych,
tzw. moście glichowskim. W kie-
runku mostu zaczęły też prze-
mieszczać się też oddziały tere-
nówki z 3 kompanii ppor. Józefa

Rankiem 12 września
1944 r. wybierający się na in-
spekcję „Kościesza” został po-
wiadomiony o kolumnie nieprzy-
jaciela posuwającej się z Myślenic
na Porębę, gdzie kwaterował
OP „Pościg”. Kolumna ta, zło-
żona z lekkiego czołgu, moto-
cykla i sześciu aut ciężarowych
została ostrzelana przez świet-
nie rozlokowane i zamaskowa-
ne karabiny maszynowe,
wskutek czego zatrzymała się
na granicy Poręby i Trzemeśni.
Niemcy zauważyli posterunek
pchor. „Jura” (NN) i zaczęli
podchodzić w jego kierunku,
jednak pod wpływem silnego
ostrzału wycofali się. Wjechaw-
szy za wzniesienie, pod jego
osłoną ponownie zaczęli roz-
wijać swe siły. Por. „Ostroga”
dał rozkaz do ataku. Po około
dwugodzinnej walce Niemcy
nie wytrzymali, wskoczyli do aut i około 10.30 rozpoczęli ucieczkę na Myśleni-
ce (mapa 44). Bilans tej walki był bardzo korzystny dla Polaków: według zdo-
bytych później informacji w potyczce tej zabito 27 i raniono 36 nieprzyjaciół,
bez start własnych.316

Żołnierze „Pościgu”, do których dołączyli także członkowie oddziałów „Prą-
da”, „Potoka” i „Lisowczyków” ruszyli w ślad za uchodzącym wrogiem, który pozo-
stawił na ubezpieczeniu w miejscowości Łęki czołg. Próbowano zniszczyć go rzucając
granat typu gamon, niestety niezbyt celnie, na co spłoszona załoga skierowała wóz
do Myślenic. Oddziały por. „Ornano” i ppor. „Łosia” odwołano na kwatery do Lipni-
ka. „Ostroga” urządził zasadzkę na wysokości kamieniołomu w Trzemeśni. Widząc, ze
nic się nie dzieje, po kilku godzinach oczekiwania „Kościesza” odwołał akcję.

Tymczasem powracający na kwatery OP „Lisowczycy” został około godziny
13.00 skierowany do przeciwstawienia się drugiej kolumnie niemieckiej, jadącej
od Dobczyc przez Wiśniową i złożonej z czołgu, trzech wozów pancernych i sześciu
półciężarówek. Ostrzelali oni nieskutecznie zauważonym pod lasem oddział „Prą-
da”. W Lipniku-Kątach wywiązała się walka z „Lisowczykami”. W krytycznym mo-
mencie, kiedy nasi próbowali zniszczyć czołg z granatnika piat, najechała ich od
tyłu powracająca kolumna myślenicka. Zemściło się przedwczesne odwołanie za-
sadzki w Trzemeśni. Niewielki oddział por. „Ornano” został rozbity. Jako ostatnia
odskoczyła grupka żołnierzy obsługująca ckm, w której byli „Orzeł” i „Niedźwiedź”
(Zbigniew Łodziński). Zginęło 3 partyzantów: Karol Czecz „Baca”, Władysław Szosz-
kiewicz „Biały” i plut. NN „Góral”, a 2 odniosło rany.317

Mapa  44. Pierwsza faza bitwy pod Łysiną – 12
września 1944 r. rano

Fot. 163. Stanowisko dowodzenia w trakcie bitwy
pod Łysiną. Od lewej: „Zapolsza”, „Stokłosa” (Zofia
Horodyńska), „Kościesza”, „Świerk” [arch.]

Mapa  45. Druga fasa bitwy pod Łysina – popołudniowa walka w Lipniku-Kątach
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Następnego dnia patrolowano teren wyłapując ukrywających się, pojedyn-
czych Niemców. Jeden z patroli wpadł w zasadzkę – od kul zaczajonego żandarma
zginęli: podch. Stanisław Lassler „Kania”, dowódca plutonu w OP „Żółwia”, strz.
Mieczysław Bednarski „Szmid” (z tego samego oddziału) oraz strz. Włodzimierz
Budkowski „Danek” (OP „Szczerbiec”). Ranny został ppor. „Żółw”. Dowództwo
oddziału objął po nim ppor. „Szum”.

W ten sposób straty polskie w całej bitwie zamknęły się liczbą 12 zabitych
i 18 rannych. Wielokrotnie wyższe były straty nieprzyjaciela. Według wstępnych
informacji wyniosły one 82 zabitych, 102 rannych i 16 wziętych do niewoli, z zazna-
czeniem, że wielu rannych zmarło. Dane zdobyte później przez wywiad AK pod-
niosły straty niemieckie do liczby 107 zabitych i 165 rannych. Zdobyto też sporo
broni i sprzętu wojskowego, ale niewiele amunicji. Wziętych do niewoli hitlerow-
ców, w tym oficera, przesłuchali oficerowie Komendy Obwodu. Sąd Polowy pod
przewodnictwem „Kościeszy” i „Ostrogi” wydał na nich wyrok śmierci, który wyko-
nano nieopodal Polany Suchej rankiem 13 września.320

Obława niemiecka i pacyfikacja rejonu Wiśniowej

Błędy w dowodzeniu i dość wysokie straty własne poniesione w bitwie spo-
wodowały rozdźwięk w Komendzie Obwodu. Por. „Ornano”, wraz z kilkoma ofice-
rami sztabu, zarzucał „Kościeszy” przedwczesne ściągnięcie oddziałów z Trzemeśni,
wskutek czego Niemcy okrążyli i rozbili oddział „Lisowczyków”. Po kłótni z komen-
dantem „Ornano” zrezygnował z dowództwa, a następnie odszedł z tego terenu.
„Kościesza”, ufny w własne siły, nie posłuchał młodszych oficerów sugerujących, że
należy ściągnąć z terenu amunicję, posiłki (oddziały „Żelbetu”) i rozlokować od-
działy poza masywem Łysiny. Jak się okazało, była to decyzja zła. Większość sił
zgrupowania pozostała na Łysinie, posiadając w dodatku zbyt mało amunicji
w razie kolejnego starcia z wrogiem.321

Po południu 13 września w rejon bitwy zjechała silna kolumna niemiecka,
składająca się z czołgu i 22 ciężarówek (łącznie ok. 600 ludzi). Niemcy pozbierali
zabitych kolegów, ostrzelali z daleka zauważony pod Cietniem limanowski oddział
ppor. Wiktora Lacha „Wilka” i wycofali się do Dobczyc.

Następnego dnia do „Kościeszy” zaczęły napływać meldunki o dużych, około
dwutysięczych siłach nieprzyjaciela w Myślenicach. Stało się jasne, że hitlerowcy szy-
kują obławę. Musieli oni posiadać jakieś informacje od konfidentów o oddziałach
partyzantach przebywających w rejonie Trzebuni i Zawadki. Dowodem na to są obławy
przeprowadzone w Trzebuni, gdzie od 10 września stały oddziały „Gołębia” i „Wagi”
ze Zgrupowania AK „Żelbet” Część Do Trzebuni zjechało kilkanaście aut z uzbrojonymi
po zęby żandarmami. Jedna ich grupa poszła na rolę grupami na rolę Wnękową, druga na
Ostafinową. Do lasu bali się wchodzić. Na szczęście, partyzanci ostrzeżeni przez „terenów-
kę” w porę wycofali się na Polanę. Druga obława miała miejsce na pcimskim Kotuniu,
gdzie kwatery na roli Figułowej opuścić musiał oddział „Odwet”. Niemcy w liczbie
kilkuset podeszli na Kotuń tyralierą od strony Łuczan, nie znajdując już śladu bytności
partyzantów, którzy przemieścili się na Jaworzyny.322

Po południu 14 września SS-mani zorganizowali ponowne patrolowanie re-
jonu Wiśniowej przez silny, poruszający się wolno w szyku ubezpieczonym oddział,

Mapa  46. Trzecia faza bitwy pod Łysiną – zasadzka na moście
glichowskim

Wilka „Częstogniewa” (obejmowała ona rejon Wiśniowa – Lipnik) oraz raciecho-
wickiej 1 kompanii ppor. Adolfa Płonki „Żubra”. Od północy zbliżał się pluton OP
„Żółwia” dowodzony przez ppor. Władysława Kowalika „Szuma” wraz z częścią
terenówki z Władysławem Piwowarskim „Rogaczem”, gajowym z Sarnulek. W ślad
za terenówką wysłał „Kościesza” oddziały „Prąd” i „Potok” pod komendą ppor.
Zbigniewa Banacha „Buka”, podwiezione do miejsca akcji przez skrzykniętych na-
prędce gospodarzy z Lipnika, a następnie oddział „Pościg”. Należy tu podkreślić, że
mimo, iż osobiście „Kościesza” nie brał osobiście udziału w bitwie, to cały czas spra-
wował nad nią kontrolę, niczym Jagiełło pod Grunwaldem, przekazując rozkazy dro-
gą radiową do oddziału „Śmiałego”, skąd były dalej przenoszone przez gońców. Ra-
diostację komendanta obsługiwali ppor. Kazimierz Sobolewski „Vis” – oficer łączności
– oraz Bohdan Radkowski „Świerk”. U „Śmiałego” zadanie takie mieli „Hiszpan”
(Aleksander Kaptański) i „Sangwinik” (NN).

Kolumna niemiecka podzieliła się – część odjechała na Mszanę, a tankiet-
ka i pięć ciężarówek skręciło do Dobczyc. Około godz. 16.00 Zaczajeni koło mostu
partyzanci „Śmiałego” i „Żółwia” przepuścili tankietkę i dali ognia po ciężarów-
kach. Dwie z nich przedarły się, znacząc drogę plamami krwi. W kolejnej zginął
szofer i auto zabarykadowało drogę. Niemcy w liczbie około 150 zeskoczyli za
nasyp drogowy, a następnie, naciskani przez przybywających coraz liczniej party-
zantów i ostrzeliwani z pobliskiego wzgórza przez ckm-y „Szuma”, wycofali się pod
most. Pod wieczór na plac boju przybył też oddział „Szczerbiec”.

Pod ogniem broni maszynowej i granatników partyzanci kilkukrotnie bez-
skutecznie atakowali wzdłuż koryta potoku Czerwin. Podczas tych ataków ponie-
śli straty: zginęli chor.
Józef Kiełbus „Grot” (te-
renówka), strz. NN
„Twardy” (OP „Śmia-
ły”), strz. „Baca II”
(NN), było kilku ran-
nych. Już po zapadnię-
ciu zmierzchu zmaso-
wanym atakiem na ba-
gnety udało się wy-
przeć Niemców spod
mostu. Kilka niewiel-
kich grup wroga
przedarło się w zapada-
jących ciemnościach
przez polskie linie i ucie-
kło do Dobczyc lub roz-
proszyło się w terenie
(mapa 46). Bitwa pod
Łysiną zakończyła się
wspaniałym – mimo du-
żych strat – zwycięstwem
strony Polskiej.319
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który nie oddawszy strzału powrócił na noc do Dobczyc. Do „Kościeszy” zgłosił się
silny oddział „Bicza”, który poprzednio kwaterował w Brzezowej. Otrzymał on
zadanie ubezpieczania masywu Łysiny od strony Pcimia. Tego samego dnia na
cmentarzu partyzanckim na Grodzisku miał miejsce uroczysty pogrzeb poległych w bi-
twie żołnierzy AK.

Rankiem 15 września masyw Łysiny został okrążony przez siły nieprzyjacie-
la, liczące około 5 tysięcy wojska i SS (w tym oddziałów ukraińskiej 14 Dywizji SS
„Galizien”). Siły niemieckie stały na drodze Myślenice – Lubień, w Węglówce, na
wszystkich drogach w rejonie Wiśniowej i Trzemeśni. W Pcimiu, na tzw. Rówience
nieopodal skrzyżowania na Krzczonówce, w Wiśniowej i Wierzbanowej Niemcy
rozlokowali artylerię (mapa 47).323

Oddziały partyzanckie znajdujące się w pierścieniu okrążenia („Prąd”, „Po-
tok”, „Pościg”, „Lisowczycy’, „Szkoleniowy”, „Bicz” i część „Odwetu”) liczyły blisko
300 partyzantów. Wszystkie oddziały Zgrupowania „Kamiennik” przesunięto na
Łysinę. Oddział „Potoka” ubezpieczał całość od strony Lubomira, oddział „Bicza”
zaczaił się nad Kudłaczami. Naokoło rozesłano kilkuosobowe ubezpieczenia.

Około południa z Węglówki napłynął meldunek o podchodzeniu ku osie-
dlom Parylówka – Weszkówka licznych oddziałów niemieckich (żandarmerii i strzel-
ców górskich). Oddziały te zastały na Lubomirze oddział „Potoka”, wysłany na
rozpoznanie. Podczas wymiany strzałów ranny i odcięty od oddziału został jego
dowódca, por. Władysław Wołek „Potok”. Pozostali partyzanci pod komendą ppor.
Mieczysława Kurowskiego „Łuski” odskoczyli w kierunku północnym. Ranny „Po-
tok” przy pomocy pchor. Tadeusza Ekerta „Dzika” i terenówki szczęśliwie dotarł do
szpitala polowego w Gaiku-Brzezowej. Odcięci wraz z nim od kolegów ppor. Ro-
bert Mazur „Rymsza” i chor. Stanisław Tatara „Florian” dotarli na Suchą Polanę.324

Dotarłszy na Lubomir Niemcy zebrali personel obserwatorium (kierownika
Władysława Tęczę oraz Władysława Lisa z rodziną). Przybyły wkrótce wyższy oficer
niemiecki po krótkim przesłuchaniu kazał puścić ich wolno. Budynki stacji astrono-
micznej zostały oblane benzyną i podpalone. Niemcy następnie ruszyli na północ,
dotarłszy na skraj polany na Trzech Kopcach, gdzie się zatrzymali i zaczęli okopy-
wać. Ich ruchy były obserwowane przez czekających w zasadzce partyzantów OP
„Prąd” i „Lisowczycy”. W tym czasie, po wskazaniu racami przypuszczalnych sta-
nowisk band, artyleria niemiecka rozpoczęła ostrzeliwanie grzbietu Łysiny. Podpa-
lono też 5 gospodarstw w Lipniku-Kątach.325

Jeden z oddziałów niemieckich dotarł do przysiółka Węgierskie, należącego
do Węglówki. Tu pod lasem rozstrzelano sześciu przypatrujących się obławie chło-
pów, w tym Józefa Ślósarza z Pcimia. W międzyczasie druga kolumna Niemiecka
podeszła pod Łysinę od strony Pcimia. Tu na ubezpieczeniu stał oddział „Bicza”,
który wycofał się w stronę Polany Suchej. Doszło przy tym do nieporozumienia –
oddział „Bicza” idący z taborami został przez „Kościeszę” uznany za nieprzyjaciela,
co spowodowało nagłe wycofanie się oddziałów przebywających w bazie na Łysi-
nie na Kamiennik. Wracający z Trzech Kopców partyzanci „Prąda” i „Lisowczyków”,
a także „Bicz”, do którego dołączyło kilku partyzantów „Potoka”, zastali w opuszczo-
nym obozie i magazynach na polanie ślady paniki. Po rozpoznaniu sytuacji, od-
dział „Bicza” pomógł w ewakuacji magazynów skór i żywności, zabrał też porzuco-
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rozwiązany. Ze względu na trudności w zaopatrzeniu i z powodów zdrowotnych
część partyzantów urlopowano. Przygnębienie wywarła też wieść o upadku po-
wstania warszawskiego 2 października 1944 r.

Do zbadania sprawy rokowań z Niemcami i wewnętrznych spraw Komendy,
oddelegowany został z Inspektoratu AK Kraków zastępca inspektora, ppłk Piotr
Kaczała „Zrąb”, który przebywał przy Komendzie Obwodu od 2 do 4 października.
W wyniku postępowania „Kościesza” pozostał komendantem obwodu „Murawa”,
ale oddziały partyzanckie operujące na terenie obwodu podlegać miały mjr Alek-
sandrowi Mikule „Orionowi”, dowodzącemu Grupą „Odwet” („Podhale”). Grupa
ta wchodziła w skład 6 Krakowskiej Dywizji Piechoty AK, dowódcą której był in-
spektor płk Wojciech Wayda „Odwet” (jego syn, „Słoneczko” był dowódcą OP
„Śmiały”). Faktyczne dowództwo sprawował zastępca „Oriona” rtm. Józef Świda
„Dzik”, hubalczyk i żołnierz AK z Wileńszczyzny, przybyły tu 9 października wraz
z bocheńskim oddziałem „Wicher” (po nominacji „Dzika” jego dowódcą był por.
Gondek ps. „Giewont”).328

Oddziały podległe „Dzikowi”, a więc „Dąb”, „Odwet”, „Pościg”, „Szczer-
biec”, „Śmiały”, „Wicher” i „Żółw” („Szum”) liczyły około 220 partyzantów. Do
poważniejszych akcji w tym czasie nie dochodziło, jedynie oddziały „Pościgu”,
„Żółwia” i „Dęba” rozbiły kilka grasujących w okolicy Szczyrzyca i Gruszowa band
rabunkowych i zlikwidowały paru konfidentów, a oddział „Wicher” stoczył 17 paź-
dziernika potyczkę w Szyku (6 zabitych Niemców).329

Oddział „Odwet” kwaterował w tym czasie na Zawadce oraz w Krzczonowie
u członka AK Stanisława Boniora „Kukułki”. Stałą łączność utrzymywał z nim Franci-
szek Pytlik, dowódca terenowej drużyny dywersyjnej. Wspólnie dokonano kilku akcji
porządkowych w rejonie Tokarni i Łętowni, a także Lubnia, gdzie w końcu lata 1944
r. rozbito bandę „Halnego”. Ponadto jesienią 1944 r. w osiedlu Patykowa na Chełmie
stacjonowała przez pewien czas część OP „Pościg” pod komendą „Lisowskiego”. Od-
działy „Śmiały” i „Szczerbiec” tradycyjnie kwaterowały w miejscowościach położo-
nych wokół Grodziska. Oddział „Dęba” stacjonował początkowo w Kędzierzynce,
a później w Wierzbanowej, zaś OP „Szuma” – w rejonie Zegartowice – Gruszów.330

Dużą aktywność przejawiały oddziały podporządkowane dowództwu kra-
kowskiego Zgrupowania AK „Żelbet”. Nocą z 20 na 21 września oddziały „Gołę-
bia” i „Wagi”, wspólnie z oddziałem „Odwet” i częścią partyzantów „Pościgu” do-
konali brawurowej akcji rozbrojenia 64-osobowej jednostki Wehrmachtu i organi-
zacji TODT, nadzorującej prace fortyfikacyjne w rejonie Tokarni. Jednostka ta sta-
cjonowała w dworze Targowskich w Tokarni.

Późnym wieczorem partyzanci w liczbie ok. 120 otoczyli dwór. Do rozmów
z Niemcami zgłosił się na ochotnika władający światnie językiem niemieckim ppor.
Władysław Kamski „Stryszawa”, który podszedł do wartownika, dał się rozbroić,
a następnie zażądał widzenia z dowódcą jednostki (w stopniu kapitana), któremu
zaproponował poddanie się. Niemiec uwierzył, że partyzanci dysponują znaczny-
mi siłami i zgodził się wydać całą broń i sprzęt wojskowy. W ten sposób zdobyto
bez rozlewu krwi 45 karabinów, 3 pistolety maszynowe i 16 sztuk broni krótkiej,
a także dużo amunicji i kompletne umundurowanie.

Po akcji oddział „Odwet” odskoczył na Zawadkę, a „Żelbetowcy” przeszli
Rabę i przez Małą Suchą udali się na Weszkówkę, gdzie dołączył oddział „Bicza”.

ny ckm, radiostację oraz ewakuował rannego partyzanta, po czym przeszedł na
Kamiennik.326

Wobec niedyspozycji „Kościeszy”, kierownictwo nad ewakuacją objął por.
„Ostroga”. Zdecydował on o rozwiązaniu bezużytecznego wobec braku broni od-
działu „Szkoleniowego”. Jego żołnierze, podobnie jak żołnierze przetrzebionego
w bitwie 12 września oddziału „Lisowczyków” mogli udać się do domów bądź
dołączyć do innych oddziałów. Ustalono, że nocą siły przebywające w masywie
Łysiny i Kamiennika podzielą się na małe grupy i wyjdą z okrążenia.

Po zapadnięciu zmierzchu wyruszono. Oddziały „Bicza” i „Potoka” wycofały
się przez Sarnulki w rejon Brzezowej. Jednocześnie oddział „Żółwia, melinujący
w rejonie Sarnulek miał odejść w rejon Kwapinka – Kędzierzynka, gdzie stał OP
„Dęba”. Z partyzantów pozostałych na Łysinie, część oddziału „Odwet” i pluton
„Pościgu” pod dowództwem por. „Lisowskiego” odeszły przez Osieczany do Krzysz-
kowic, gdzie stały dwa dni, a następnie przeszły do Zawadki. Druga część „Pościgu”
z „Ostrogą” oraz OP „Prąd” z „Kościeszą” przeszły do Góry Św. Jana, gdzie założono
nowe miejsce postoju Komendy Obwodu. Oddziałowi „Śmiały”, pozostającemu
pod Grodziskiem, powierzono zadania obserwacyjne.

Wycofanie się oddziałów z masywu Łysiny przebiegło bez zakłóceń. Następ-
nego dnia Niemcy wzmocnili swe siły w rejonie Myślenice – Pcim – Węglówka –
Skrzydlna – Szczyrzyc – Raciechowice – Wiśniowa do około 8 tysięcy. Od Trzemeśni
i Lipnika ruszyła na Łysinę silna obława, poprzedzona przygotowaniem artyleryj-
skim. Dopiero po osiągnięciu partyzanckiej bazy Niemcy zrozumieli, że ich uderze-
nie trafiło w próżnię. Spalili więc puste baraki i wycofali się.

Następnego dnia hitlerowcy przystąpili do pacyfikacji rejonu Wiśniowej, naj-
krwawszej w południowej Polsce. W rejonie Lipnika pacyfikacji dokonywały od-
działy Niemieckie. Tu w zasadzie ludności cywilnej nie mordowano. Niemcy szli
wzdłuż wsi i kolejno palili domy. Łącznie w dniach 17 i 18 września 1944 r. spłonę-
ło w tej wsi 121 gospodarstw, a śmierć poniosło 6 osób cywilnych. Dnia 17 wrze-
śnia patrolowano także rejon Grodziska, zmuszając do wycofania się OP „Śmiałe-
go”. Dużo gorszy los czekał mieszkańców Wiśniowej. O świcie 18 września żołdacy
ukraińscy ruszyli obławą w lasy Cietnia i Księżej Góry, po drodze paląc domy
i mordując ludność, nie oszczędziwszy kobiet, dzieci i starców. Krwawa pacyfikacja
Wiśniowej, podczas której życie straciło 77 osób, a spalonych zostało 12 gospo-
darstw, upamiętniona została w pieknym wierszu, napisanym przez Jakuba Bajera.
Z drugiej strony masywu Cietnia te same oddziały spacyfikowały Smykań – przy-
siółek Pogorzan, gdzie rozstrzelano 37 cywilów i spalono 18 gospodarstw.327

Partyzancka jesień 1944 r.

Po bitwie pod Łysiną działalność miejscowych oddziałów partyzanckich zo-
stała na pewien czas ograniczona, częściowo wrażeniem, jakie wywarła akcja nie-
miecka, a częściowo pogłębiającym się rozdźwiękiem w Komendzie Obwodu. Po
kłótni z „Kościeszą” ze stanowiskiem oficera dywersji rozstał się „Buk”, komendę
opuścił też adiutant „Mitmar”. Wskutek niesubordynacji rozwiązany został oddział
„Prąda”. Oddział „Potoka” po 15 września odszedł w rejon Wieliczki, gdzie został
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Nocą z 27 na 28 paź-
dziernika „Pawlik”, „Mitia”
(Dymitr Zasulski, który po
wojnie zdezerterował i jako
„Czarny” stanął na czele od-
działu walczącego z władzą
ludową), Aleksander Abdul-
lah i NN „Biełyj” okradli skle-
py w Pcimiu i uprowadzili soł-
tysa Pcimia Józefa Pietrzaka.
Przed śmiercią uratowało go
jedynie wstawiennictwo
mieszkańców przysiółka Ko-
tuń, gdzie zresztą Rosjanie
często zatrzymywali się przy
podejściu na Zawadkę (na
roli Jantosy kwaterował
przejściowo nawet sam „Mi-
chajłow”). Znany jest też fakt
z Trzebuni, kiedy to tereno-
wa organizacja „BCh” schwy-
tała na gorącym uczynku
dwóch osobników rabują-
cych organistówkę – Polaka
i Rosjanina. Przybyły na
miejsce „Michajłow” kazał
swoim Polaka rozstrzelać,
a Rosjanina puścić, miał on
być „sądzony po wojnie”.333

Przez kilka dni w paź-
dzierniku 1944 r. przebywa-
li w tej okoliocy zdążający
spod Jasła na Babią Gorę par-
tyzanci Brygady im. Nikoła-
ja Szczorsa (oddział podległy
NKWD, d-ca kpt. Władimir
Macniew „Potiomkin”) i od-
działu „Wybuch” (kpt. Ana-
tolij Bielawcew „Dowga-
low”). Grupy te przeszły
z Lipnika przez Pcim (Nad-
rabie i Łuczany) na Zawadkę
i stały tam 2 dni na roli
Oleksowej. Prawdopodob-
nie z nich wywodził się nie-
znany partyzant radziecki,
który zginął w KrzczonowieFot. 167. Pluton oddziału „Bicza” w Komornikach,

październik 1944 r. [zb. aut.]

Fot. 165. Weszkówka - miejsce postoju oddziałów
„Żelbetu” w końcu września 1944 r. [arch.]

Fot. 166. Oficerowie oddziału „Wagi” w Dąbiu jesienią
1944 r. Od lewej: pchor. Tadeusz Bitka „Orion”, pchor.
Józef Paciora „Para”, ppor. Jan Korzeniowski „Waga”,
sierż. Władysław Ćwiękała „Żywiec” [zb. aut.]

Tu nastąpił podział zdobytej
broni. Przebywające na We-
szkówce oddziały wizytował
w tym czasie „Kościesza”.
Serce masywu Łysiny opusz-
czono 27 września, skąd uda-
no się w rejon Komornik.
W dniach 2 – 7 października
oddziały zajęły kwatery we
wsiach Zegartowice, Dąbie
i Komorniki. Tu 5 październi-
ka wizytował je ppłk „Zrąb”,
dokonano też w tym czasie
szczepienia na tyfus. Po
opuszczeniu tego rejonu
wykonano marsz w rejon Śnieżnicy, mający na celu zmylenie Niemców, gdzie przeby-
wano do 20 października. Następnie oddziały powróciły na teren obwodu „Murawa”,
do Węglówki („Gołąb”), Kornatki-Sarnulek („Bicz”) i Krzyworzeki („Waga”). Tu dotarł
rozkaz „Kordiana” z 3 listopada 1944 r., nakazujący utworzenie czwartego oddziału
pod dowództwem „Stryszawy” i oddający wszystkie cztery oddziały pod komendę
ppor. Jana Zienkowicza „Siekerza”, którego adiutantem został ppor. „Nawara”.331

We wrześniu 1944 r. w rejonie Trzebuni pojawił się kilkuosobowy radziecki
oddział zwiadowczy „Głos” pod dowództwem kpt. Jewgienija Bieriezniaka „Mi-
chajłowa”. Za pośrednictwem radiotelegrafistki Jelizawiety Wołogodskiej „Olgi”,
aresztowanej przez Niemców w Krakowie, zwerbował on do współpracy kapitana
niemieckiego kontrwywiadu (Abwehry) Kutra Hardtmanna. Ten ułatwił „Oldze”
ucieczkę, a następnie umożliwił zatrudnienie w biurze Abwehry w Krakowie agen-
ta „Burzy”. Dzięki temu informacje o dyslokacji sił niemieckich, przekazywane do
sztabu I Frontu Ukraińskiego były bardzo precyzyjne. Oddział „Głos” przybył
w nasze strony w drugiej połowie września 1944 r.

Po przybyciu na leżącą u granic Trzebuni Kozłówkę (Jasienica) oddział „Głos”
nawiązał kontakt z działającym w rejonie Kalwarii. około 40-osobowym oddzia-
łem AL. im. Waryńskiego, dowodzonym przez por. Tadeusza Gregorczyka „Tadka”.
Nocą 26 września w rejonie Paryłówki w Trzebuni przyjęto zrzut zaopatrzenia,
następna taka akcja – tym razem nieudana – miała miejsce w dniach 10 – 12
października na Kozłówce. Zrzuty broni i amunicji przyjmowano też na przełęczy
między Trzebunią a Bieńkówką. Od polowy października oddział „Michajłowa”
powiększył się o grupę osłonową, złożoną z 22 Rosjan zbiegłych z obozów jeniec-
kich. Dowódcą jej został Jewsiej Blizniakow „Pawilk”.

Partyzanci „Michajłowa” często kwaterowali w Trzebuni, m.in. u Józefa Oskwar-
ka, Józefa Bieńka, Franciszka Stopki, a w styczniu 1945 r. – u Anny i Józefa Raków na
roli Jaroszowej. Dokonywali stąd różnych wypadów – 3 listopada zdemolowano urzą-
dzenia stacji kolejowaj w Stroniach, 7 listopada wysadzono wiadukt kolejowy w Woli
Radziszowskiej. Większość z akcji tego oddziału były to niestety akcje „zaopatrzenio-
we”, czyli po prostu nocne rabowanie sklepów, dworów, plebani i zamożniejszych
gospodarzy. Oszczędzano jedynie te wsie, w których oddział kwaterował.

Fot. 164. Oddział partyzancki „Gołębia” w Komornikach,
październik 1944 r. Widoczny namiot zrobiony z masku-
jących pałatek zdobytych w Tokarni [zb. aut.]
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partyzanckie życie – prowadzo-
no szkolenia, urządzano polo-
we msze święte.337

O świcie 21 listopada
wartownicy oddziału „Gołę-
bia” usłyszeli ujadanie psów
w Trzemeśni, a wkrótce do-
strzegli sylwetki Niemców pod-
chodzące pod Śliwnik. Wszczę-
to alarm, zaprzęgnięto tabo-
ry i wysłano je w kierunku
centrum Poręby. W kierunku
nieprzyjaciela wysłano patrol
kpr. Józefa Zająca „Nory”. Od-
dział niemiecki dotarłszy pod

Śliwnik skręcił w stronę Grotówki, posiadał więc informacje o miejscu postoju
oddziału i chciał go zaskoczyć atakiem z góry. Jednocześnie druga kolumna nie-
miecka posuwała się wzdłuż doliny. Jak się okazało, o bytności partyzantów we wsi
donieśli konfidenci, wśród których był miejscowy gajowy Mleczek. Już kilka dni
wcześniej nad wsią krążył niemiecki samolot rozpoznawczy.

Oddział „Gołębia” wobec oczywistej przewagi nieprzyjaciela wycofał się
przez głęboką dolinę dosłownie w ostatniej chwili. Do niewoli niemieckiej
dostał się pchor. Józef Semik „Fala”, który zwlekał z wycofaniem się. Pojmanego
przesłuchiwali gestapowcy na posterunku w Myślenicach, następnie został on
rozstrzelany na Rynku. W krytycznej sytuacji, kiedy na pokonujący dolinę oddział
„Gołębia” nacierali Niemcy, zapał ich ostudziły serie z ckm-u oddziału „Bicza”,
kierowanego ręką dezertera z Wehrmachtu, Erwina Felsena ps. „Erwin”. Z drugiej
strony, spod Działka, ostrzeliwał nieprzyjaciela rkm „Granata” (NN) z oddziału
„Stryszawy”. Po przeskoczeniu doliny oddział „Gołębia” zajął stanowiska nad
niewielkim wąwozem, skąd ostrzeliwał Niemców próbujących atakować kwatery
oddziału „Stryszawy”, umożliwiając jego wycofanie się w kierunku Burkatówki.
Następnie, pod osłoną ognia ckm Stanisława Pluchy „Górala” oddział odskoczył
na linię lasu.

Zajęły tu też stanowiska pozostałe oddziały, ubezpieczane od lewej stro-
ny przez patrol „Kadeta” (Emil Plata) z IV OP, a z prawej, ze stoków Kamien-
nika przez grupę ppor. „Nawary” (Stanisław Gaczoł). Główną rolę w tym star-
ciu na odległość odgrywały karabiny maszynowe „Erwina”, „Mika” (Włady-
sław Wiśniach, z II OP), „Granata” i „Szczęsnego (Andrzej Lichoniewicz, z III
OP). Na wysuniętej placówce pozostał „Góral” wraz z celowniczym „Wiórko”
(Władysław Sikora), którzy w końcu także wycofali się na główną linię obron-
ną. W wyniku wymiany ognia po stronie niemieckiej rozbito stanowisko kara-
binu maszynowego.

Nad Porębę skierowano patrol pchor. Tadeusza Bitki „Oriona”, który
ogniem nękającym ostrzeliwał Niemców kręcących się w rejonie skrzyżowania
dróg w centrum wsi. Zaraz na początku starcia tabory pod dowództwem kape-
lana ks. Edmunda Łowińskiego „Strada” i chor. Władysława Waśko „Wrzosa”

Fot. 168. Żołnierze oddziału „Żelbet-I” w Porębie.
Piąty od prawej stoi dowódca, ppor. Adam Żuwała
„Gołąb” [zb. aut.]

na roli Proszkowce, w nieudanej zasadzce na auto niemieckie dnia 15 września
1944 r. (w odwecie Niemcy spalili kilka pobliskich domów).334

W końcu października 1944 r. na Jaworze przybył po kilkunastodniowym
marszu z rejonu Olkusza duży, ponad 150-osobowy oddział „Surowiec”, dowodzo-
ny przez por. Gerarda Woźnicę „Hardego”. Pod względem organizacyjnym podle-
gał on Śląskiemu Okręgowi AK, w ramach odtwarzania sił zbrojnych stanowił Od-
dział Rozpoznawczy 23 DP AK. Bezpośrednim celem przybycia w Beskidy było
założenie bazy zimowej położonej w spokojniejszych niż macierzyste okolicach.
Wielu żołnierzy oddziału „Hardego” rekrutowało się ze scalonych z AK bojówek
PPS rejonu Klucz i Olkusza.

Wkrótce wybrano miejsce na obóz, w leśnych ostępach północnych stoków
masywu Babicy, u źródeł potoku Gościbia. Było to miejsce mało uczęszczane i trud-
no dostępne. Przy pomocy majstrów z Harbutowic i Sułkowic zbudowano w lesie
4 zamaskowane, drewniane baraki o wymiarach 15 x 3,5 m. W jednym z nich
urządzono kancelarię dowództwa, izbę chorych i pomieszczenie dla oficerów. Po-
stawiono też magazyn, kuchnię, w której nad piecem zainstalowano urządzenie do
rozpraszania dymu, stajnię dla kilku koni i krów oraz wartownię. Planowano też
urządzić łaźnię.

Nawiązano kontakt z oddziałami „Kościeszy” i „Dzika”, kalwaryjskim od-
działem „Poboga”, „Żelbetem”, a także oddziałami PPS „Zamka”, AL „Tadka” i ra-
dzieckim oddziałem „Michajłowa”. W dniu 1 listopada 1944 r. partyzanci oddziału
zorganizowali na cmentarzu w Sułkowicach uroczystość patriotyczną ku czci ofiar
pacyfikacji miejscowości z 1943 r.335

Walka w Porębie
We wrześniu 1944 r. w Porębie, na Twardej Polanie nieopodal osiedla Bur-

katówka rozbił się niemiecki samolot transportowy Junkers Ju-52 (trzej lotnicy byli
ciężko ranni, ale przeżyli).336

W dniach 9 – 14 listo-
pada 1944 r. cztery oddziały
„Żelbetu”, liczące łącznie ok.
160 ludzi, przybyły do Porę-
by. Oddział „Żelbet-I” ppor.
„Gołębia” ze skromnym tabo-
rem zajął kwatery w osiedlu
Grotówka. Na południe od nie-
go, z drugiej strony doliny sta-
nął IV OP „Stryszawy”, zaś w do-
mach pod Łysiną, w pobliżu
drogi na Polanę Suchą, zakwa-
terowały się oddziały III „Wagi”
i II „Bicza” z taborami. Dowód-
ca oddziałów „Żelbetu” ppor.
„Siekierz” kwaterował wraz z od-
działem „Wagi”. Rozpoczęło się
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mały się na Kortarbowie. Oddziały „Gołebia”, „Wagi” i „Stryszawy” z dowódcą
ppor. „Siekierzem” i oddział „Zamka” pozostały na Jaworzynach. Ustalono, że na-
stępnego dnia wszystkie oddziały przejdą do Pcimia-Suchej i Węglówki. Łącznie
siły partyzanckie na Zawadce liczyły ok. 275 ludzi, z czego w rejonie Pękalówki –
ok. 50, a w centrum Zawadki – ok. 60.341

W istocie, Niemcy planowali operację od dłuższego czasu. Jednym z ich
konfidentów był Władysław Żebrak, sekretarz gminy, który około 20 listopada chodził
po Zawadce rzekomo za podatkami. Na roli Mosnowej został on zamknięty na
jeden dzień w piwniczce przez przebywających tu partyzantów „Odwetu”. Jego
spostrzeżenia, w połączeniu z namierzeniem nadającej codziennie radiostacji od-
działu „Głos” i meldunkami z samolotów zwiadowczych, dały Niemcom powód
do przypuszczenia, że na Mosnowie stacjonuje niewielki oddział partyzancki,
a liczniejszy – na Jaworzynach. Do rozprawy z nimi zaangażowali siły liczące ok.
3 tysiące ludzi, rekrutujące się z rozmaitych formacji policyjnych: SD, Schupo, żan-
darmeria, batalion przeciwpartyzancki SS-Jagdkommando „Motzug” z Kobierzyna
(jego dowódcą był specjalista do zwalczania partyzantki, mjr Erich Korda) i wojska
(jednostki 320 Dywizji Grenadierów, stacjonujące w Dobczycach, 994 i 995 bata-
lion 601 Dywizji Piechoty z Krakowa), wsparte kilkoma batalionami własowców.
Plan zakładał koncentryczne uderzenie zsynchronizowane tak, aby otoczyć i znisz-
czyć trzon bandy, przebywający na Jaworzynach342. Hitlerowcy nie wkalkulowali
jednak przybycia na Zawadkę oddziałów „Żelbetu” i pocztu „Dzika”, co miało
miejsce po 23 listopada, co przekreśliło ich misterne plany (mapa 49).

Rankiem 29 listopada, około godziny 6.00 wartownik OP „Bicza” dostrzegł
kobiety biegnące od strony Pcimia. Wyszedł nieco naprzód, aby zobaczyć, co się

odprawiono drogą w kierunku Łysiny. Oddział „Gołębia” zmuszony był porzu-
cić wozy pod Grotówką. Po kilkugodzinnej wymianie strzałów nadleciał nie-
miecki samolot zwiadowczy „Storch”. Niemożność wzięcia pozycji partyzanc-
kich szturmem spowodowała, że około południa Niemcy zaczęli się wycofy-
wać. Straty ich wyniosły 7 lub 8 zabitych i około 20 rannych. Po naszej stronie
było dwóch lekko rannych i jeden wzięty do niewoli.338

Nawiązano łączność z rtm. „Dzikiem”, który zalecał „Siekierzowi” przejście
do Węglówki. Oddziały „Żelbetu” pozostały w Porębie przez cały następny dzień,
przygotowane na odparcie ewentualnej ekspedycji karnej. Dopiero następnego
wieczora wyruszyły nocą przez Pcim-Krzywicę i Kąt na Zawadkę, po drodze zatrzy-
mując się na krótko przy domu Michała Roga.339

Zawadka

Po dotarciu na Zawadkę oddziały „Żelbet-I” i „Żelbet-II” rozłożyły się w osie-
dlach Tajsy i Kobiałki w centrum wsi, a oddziały III i IV poszły dalej, na Jaworzyny,
gdzie stacjonowały od kilku tygodni oddziały PPS por. Stanisława Długosz „Zamka”
i oddział „Głos” kpt. „Michajłowa” z radiostacją. Wkrótce do osiedli Pękale, Oleksy
i Mosny, przybyły oddziały „Wicher” ppor. „Giewonta” (z Węglówki) i „Odwet”
ppor. Stanisława Molka „Gwary” (z Krzczonowa), liczące łącznie 45 partyzantów.
Wraz z nimi przybył tu komendant obwodu „Murawa” ppor. Wincenty Horodyński
„Kościesza” i dowodzący zgrupowaniem oddziałów partyzanckich tego obwodu
rtm. Józef Świda „Dzik”. Planowano bowiem urządzić tu zimową kwaterę Komen-
dy Obwodu.340

Na Zawadce oddziały „Żelbetu” inspekcjonował rtm. „Dzik”, jako dowódca
operacyjny wszystkich sił partyzanckich przebywających na terenie obwodu. Dnia
27 listopada na Jaworzynach ks. „Strad” zorganizował spowiedź partyzantów. Po
południu dotarł na Zawadkę meldunek od wywiadu AK o planowanej na dzień
następny obławie. Wieś opuściły wszystkie oddziały partyzanckie, udając się do
Więciórki (osiedla Tekielówka oraz Polana). Przez cały dzień 28 listopada nie wy-
darzyło się jednak nic ciekawego, o czym meldowali łącznicy z Zawadki. Nadszedł
też rozkaz „Oriona”, nakazujący udać się na prawy brzeg Raby. Po południu wyru-
szono więc z powrotem na Zawadkę, gdzie nadszedł kolejny rozkaz „Oriona”, ak-
ceptujący kwatery w Więciórce. Chodziło mu bowiem o wycofanie sił partyzanc-
kich z Zawadki, a tymczasem, wskutek kilkugodzinnych opóźnień w przekazywa-
niu meldunków przez pieszych łączników, oddziały ponownie znalazły się w zasię-
gu spodziewanej obławy. W Więciórce pozostał tylko radziecki oddział „Głos”.

Późnym wieczorem oddziały z grupy „Kościeszy” i „Dzika” wróciły na daw-
ne kwatery pod Pękalówką. W związku z planowaną przeprowadzką Komendy
Obwodu, późnym wieczorem 28 listopada przybył tu z Węglówki 8-osobowy pa-
trol OP „Dąb”, dowodzony przez pchor. Edwarda Galowicza ps. „Olsza”. Eskorto-
wał on furmankę z dokumentacją i wyposażeniem kancelarii. Trasa wędrówki wio-
dła z Parylówki przez Łysinę, Kudłacze, Krzywicę i Chałupniki, gdzie spędzono dzień
u jednego z żołnierzy terenówki. Dalej udano się przez Kąt na Kotuń, gdzie party-
zanci musieli wręcz nieść furmankę po kamienistej drodze, gdyż koń nie mógł jej
wyciągnąć. Oddział „Bicza” powrócił już nocą na rolę Tajsową, a jego tabory zatrzy-
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Mapa 49. Rozmieszczenie oddziałów partyzanckich wg informacji  wywiadu niemieckiego,
plan obławy w dniu 29 listopada i osiedla spalone podczas pacyfikacji 4 grudnia 1944 r.
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batalion SS podchodzący doliną Złotego Potoku. Rozesłane patrole meldowały o Niem-
cach zbliżających się od strony Więciórki. Z okrążenia wydostano się przez lukę między
tymi oddziałami, schodząc do Więciórki stromym stokiem Jaworzyńskiego Wierchu.
W lesie pozostawiono ubezpieczenie w postaci ckm-u „Górala” z grupą żołnierzy OP
„Żelbet-I”. Ludność cywilna wraz z inwentarzem schroniła się w lesie.

Kolumna niemiecka podchodząca od Więciórki szturmowała puste domy Ja-
worzyn. W jednym z obejść zastrzelono Andrzeja Kowalika, po czym cały przysiółek
został podpalony. Druga kolumna idąca równolegle do niej lasem została omyłkowo
ostrzelana przez oddział SS-Jagdkommando, zaczajony nad doliną Złotego Potoku.
Wywiązała się dwudziestominutowa walka między Niemcami. Dopiero gdy dano
ognia z granatników, których partyzanci nie posiadali, zorientowano się w pomyłce.
Kosztowało to Niemców kilkudziesięciu zabitych i rannych. Do strat tych nigdy się
oficjalnie nie przyznali. Tymczasem „Siekierz” bezpiecznie dotarł nad Więciórkę, gdzie
około godziny 9.00 wśród śródpolnych kęp zajął pozycje obronne.344

W momencie wycofania się grupy „Siekierza” na Jaworzynach pozostał OP
„Wagi”, który kwaterował w najniżej położonym gospodarstwie. Po alarmie od-
dział zgromadził się na zbiórce poniżej przysiółka. W pewnym momencie dostrze-
żono sylwetki Niemców, przeskakujących rosnącego nad Jaworzynami lasu i kładą-
cych się za stertami kamieni. Stojący na skraju lasu oficer niemiecki, przyglądający
się oddziałowi przez lornetkę został trafiony celnym strzałem pchor. Tadeusza Bitki
„Oriona”. Wysłany przez „Wagę” dla zbadania sytuacji patrol został ostrzelany,
przy czym lekko ranny został „Haneczka” (NN). W zaistniałej sytuacji dowódca
oddziału zdecydował wycofywać się nie pod górę w kierunku „Siekierza”, ale
w dolinę Potoku Proszkowców. Na ubezpieczeniu pozostawiono „Oriona”, „Char-
ta” (Ryszard Bitka), „Selima” (Jan Hyrlicki) i „Dęba” (Augustyn Wydrych).

Ledwie oddział zniknął w lesie, a grupkę tą zaatakowała kolumna niemiecka,
która wyszła z lasu od strony Więcierży. Po intensywnej wymianie ognia, w której
ranni zostali „Chart” i „Orion”, wycofano się w kierunku oddziału. W zejściu do napo-
tkano przeczesujący las oddział żandarmerii. „Waga” skrył oddział w gęstym młodni-
ku, po czym – niedługo przed południem – wyszedł na patrol w towarzystwie „Wie-
wiórki”. W rejonie szczytu Kotunia natknęli się na obławę. „Wiewiórka” zdążył od-
skoczyć, natomiast ppor. „Waga” nie zdążył i zginął w nierównej walce. Dowództwo
III OP przejął ppor. Karol Balon „Orzeł”, który przeprowadził partyzantów w rejon
Paryłówki, skąd trafili do polowego szpitala w bazie „Hardego” w Gościbi.345

W oddziałach kwaterujących pod Pękalówką z rtm. „Dzikiem” i ppor. „Koście-
szą” na odgłos strzałów z rejonu roli Tajsowej zarządzono alarm, po czym udano się
drogą grzbietową przez polanę Rówienki (gdzie kilka dni wcześniej urządzano zbior-
ki i ćwiczenia) w kierunku Więciórki. Na końcu szła furmanka z dokumentacją Komen-
dy Obwodu, ubezpieczana przez patrol „Olszy”. Po minięciu polany Dłużyca, około
godz. 7.30 natrafiono na Niemców posuwających się drogą grzbietową. Początkowo
partyzantów zmyliły tabory OW PPS „Zamka”, które wcześniej Niemcy ci wzięli do
niewoli. Wywiązała się walka, w której SS-manów wspierały też oddziały własowców,
atakujące od strony Stróży. Zachowanie tych ostatnich wskazywało na upojenie alkoho-
lem. Wobec przewagi nieprzyjaciela zdecydowano się spalić furmankę z dokumenta-
mi. W starciu tym ranny został Tadeusz Piotrowski „Kłos” z OP „Dąb”.346

Po oderwaniu się od nieprzyjaciela kontynuowano marsz na Więciórkę.
Wkrótce jednak, w pobliżu szczytu Balinki drogę zagrodził oddział niemiecki idący

dzieje i dostrzegł Niemców podchodzących w stronę roli Tajsowej, od Rusnakowego
Potoku, uchodzącego pod kościołem w Krzczonowie. Nieprzyjaciel rozwinął szyk
i natarł na osiedle. Partyzanci poderwali się dopiero słysząc ostrzegawczy strzał
i ruszyli do walki w tym, co kto miał na sobie. Niestety, wskutek tragicznej omyłki
(sądzono, że Niemcy atakują od przeciwnej strony), wyskoczyli na drogę przed domy,
wprost w ogień. Od pierwszych serii nieprzyjaciela zginęli: dowódca oddziału ppor.
Artur Korbel „Bicz”, podch. Zbigniew Biskupek „Wiktor”, plut. Józef Pękalski „Kozio-
łek”, plut. Ryszard Strzyżowski „Gozdawa” i kpr. Paweł Pogorzelski „Hugo”. Kolejny
partyzant, Jan Sikora „Skoczek” został ranny. Pozycje obronne nad domami zajął już
pluton sierż. Jana Filipowskiego „Morawy”. Serie z karabinów maszynowych „Erwi-
na” i „Mika” powstrzymały atak Niemców, którzy mieli w tym starciu 9 zabitych
(zginął m.in. dowodzący operacją major) i 7 rannych. Walka przedłużała się, co dało
ludności cywilnej czas na ucieczkę z płonących domostw. Dopiero około godziny
10.00, kiedy pozycje „Morawy” zaczęli oskrzydlać własowcy idący od Pcimia i Stróży,
wycofano się w gęste lasy na północnych stokach Kotunia i tam przeczekano obławę.

Tymczasem tabory „Bicza” (kilkanaście parokonnych wozów) wycofywały
się z Kotarbowa w kierunku na Krzczonów. Wkrótce jednak dostrzeżone zostały
przez kolumnę wroga posuwającą się w górę Potoku Proszkowców i ostrzelane.
Woźnice wyprzęgli konie i prowadząc je za uzdy zeszli do Krzczonowa, gdzie nie
zauważeni przeskoczyli drogę i olszyną wzdłuż Krzczonówki udali się w kierunku
Pcimia, a następnie przez Rabę na jej lewy brzeg (mapa 50)343.

Oddziały przebywające w górnej części Jaworzyn, tj. OP „Gołębia”, „Stryszawy”
i „Zamka”, który w związku z zaistniałą sytuacją podporządkował się pod rozkazy „Sie-
kierza”, na głos strzałów zgromadziły się nad domami przysiółka. Tabory „Zamka”,
zmierzające drogą do Więciórki zostały ostrzelane, a następnie wzięte do niewoli przez

Mapa  50. Pierwsza faza bitwy na Zawadce - niemiecki atak na kwatery oddziału „Bicza”
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W godzinach południowych przebywające w Więciórce oddziały „Gołębia”,
„Stryszawy” i „Zamka” rozpoczęły patrolowanie masywu Kotunia w celu nawiązania
kontaktu z pozostałymi. Nieopodal szczytu Balinki (nad Łatasowem) i koło Jaworzyn
natrafiono na ciała poległych Niemców i partyzantów. W Więciórce pozostał tylko
oddział „Michajłowa”, którego patrol podczas trwania obławy nawiązał w przy gra-
nicy Więcierży potyczkę z grupą Niemców (ranny „Andriej”). Następnego wieczoru
„Żelbety” i „Zamek” opuściły ten teren, udając się na południe, zaś Rosjanie przeszli
na Paryłówkę, a następnie do bazy „Hardego” w Lesie Gościbia.349

Bitwa na Zawadce zakończyła się operacyjną klęską Niemców, którym nie
tylko nie udało się zniszczyć sił partyzanckich, ale sami ponieśli ciężkie straty, wy-
noszące 101 zabitych i rannych (w tym dwóch wyższych rangą oficerów). Zabitych
i rannych w bratobójczej strzelaninie hitlerowców zwoziło z Jaworzyn kilka furma-
nek. Po stronie polskiej poległo 8 żołnierzy AK (w tym dwaj dowódcy oddziałów),
a 5 odniosło rany.  Nazajutrz akowcy z Zawadki pod dowództwem kpr. Kacpra
Proszka ps. „Echo” zorganizowała wspólnie z „terenowką” trzebuńską pogrzeb
partyzantów na górnym cmentarzu w Trzebuni. Pomordowanych mieszkańców
Zawadki pochowano na cmentarzu parafialnym w Krzczonowie.350

Pacyfikacja Kotunia

Po bitwie na Kotuniu Sąd Polski Podziemnej zgromadził dowody winy, na
podstawie których wydał wyrok śmierci na sekretarza gminy, Władysława Żebraka.
Wcześniej za podobną działalność otrzymywał on ostrzeżenia pisemne, później
także cielesne. Wydano tez wyrok na córkę Żebraka, 20-letnią Wiktorię, która była
sympatią żandarma Drachenberga (zmarł on w szpitalu w maju 1944 r. po ranach
zadanych przez Józefa Fijałkowskiego). Za „proniemieckie” nastawienie już wcze-
śniej ukarano ją postrzyżynami, a w listopadzie 1944 r. chłostą. Wykonanie wyroku
przypadło partyzantom oddziału „Odwet”. Akcja odbyła się nocą 2 grudnia 1944
r., oboje Żebraków zastrzelono w ich mieszkaniu w ówczesnym budynku Urzędu
Gminy. Zlikwidowano przy okazji mieszkańca Pcimia, 23-letniego Michała Kozaka,
skazanego za kradzieże bydła pod płaszczykiem zaopatrywania partyzantki. Zwło-
ki pozostawiono koło drogi z kartką, na której było napisane, za co zginął. Jego
wspólnikowi udało się ukryć i w ten sposób uniknął on śmierci.351

Oddział „Zamka” po bitwie na Zawadce udał się aż pod Babią Górę, gdzie
przebywał do końca wojny w schronisku na Markowych Szczawinach. „Żelbetowcy”
tymczasem dotarli do Osielca, gdzie miał miejsce trzydniowy postój i uzupełnienie
zaopatrzenia (wypiek chleba). Wieczorem 3 grudnia udali się w marsz przez Łętow-
nię, Tokarnię i Pcim do Buliny, a następnie do Kornatki, gdzie dnia 6 grudnia rozka-
zem „Kordiana” oddziały rozwiązano. W przejściu przez Pcim, w celu nadrobienia
czasu zdecydowano się na ryzykowny marsz zakopianką. Przed świtem 4 grudnia,
podczas pokonywania mostu w Pcimiu, czujka z ckm-em „Górala” zamykająca tyły
dostrzegła liczne światła samochodów zbliżających się do wsi od strony Myślenic.
Część z tych aut zatrzymała się pod kościołem, część pojechała dalej. Po przekonaniu
się, że oddziałom nic nie grozi, „Góral” dołączył do swoich.352

Jak się okazało, była to niemiecka ekspedycja karna, przysłana w celu pacyfika-
cji Zawadki i przyległych przysiółków. Niemcy udali się na Zawadkę samochodami,

od tej strony. W zaciekłej walce polegli kpr. Antoni Prochowicz z OP „Wicher” oraz
kpr. Antoni Marchwiński „Tito” z OP „Odwet”. Do niewoli dostali się: dowódca OP
„Odwet” ppor. Stanisław Molek „Gwara” i st. strz. Franciszek Brytan „Szwejk” z tego
samego oddziału. „Dzik” zawrócił oddziały w kierunku Złotego Potoku. Przy po-
mocy łącznika, Stanisława Paryły „Orlika” z terenówki ze Stróży dotarto do drogi na
granicy Stróży i Trzebuni, skąd udano się w stronę Bysiny (mapa 51)347.

Wkrótce po opuszczeniu ich przez partyzantów, osiedla pod Pękalówką zostały
opanowane przez oddziały SS i własowców. Ich kolumny przybyły do Stróży i Pcimia
już około 2.00 w nocy i rozpoczęły rekwizycję koni do transportu sprzętu. Pod
lasem w Rogowskim Potoku ukrywał się Żyd. Na widok podchodzących Niemców
ukrył się w lesie i przyrzekł sobie, że jeżeli ocaleje – przechrzci się. Po wojnie
obietnicy dotrzymał.

W Pcimiu podchodzący własowcy zabrali kilku mężczyzn i zmusili ich do wyno-
szenia na górę skrzynek z amunicją. Po opanowaniu roli Pękalowej i Oleksowej schwy-
tali jeszcze kilku mężczyzn i kazali im iść wraz z nimi ku centrum wsi. Tu po przepędze-
niu oddziału „Bicza” dokończono palenia domów na rolach Tajsy i Kobiałki. W osie-
dlach tych spłonęło łącznie 16 domów, na Jaworzynach dalszych 11. Nad Tajsowem
podoficer niemiecki zastrzelił z pistoletu grupkę schowanych się za stertą kamieni cywi-
lów. Zginęli: Józef Bednarczyk, Józef Bednarczyk (syn), Aniela Mizera, Jędrzej Tais, Karol
Tais. Aresztowano sołtysa wsi Jana Rapacza i wraz z innymi zakładnikami poprowadzo-
no wraz z obławą przez lasy Kotunia do Stróży. Tu pcimian i część mieszkańców Zawad-
ki wypuszczono, a sześciu mężczyzn z tej miejscwości (w tym sołtysa) zabrano i przesłu-
chiwano na gestapo w Myślenicach. Zwolniono ich po dwóch dniach, za wyjątkiem
sołtysa, którego rozstrzelano na Zawadce podczas pacyfikacji 4 grudnia 1944 r.348

Mapa  51. Druga faza bitwy na Zawadce - wyjście oddziałów partyzanckich z okrążenia
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początku grudnia zdemaskowano, a następnie zlikwidowano w lesie koło Jaworza
dwójkę konfidentów, podających się za uciekinierów z obozu koncentracyjnego.
Zostali oni wysłani przez gestapo w celu zlokalizowania miejsca pobytu oddziału
„Michajłowa”. W wieczór sylwestrowy 1944 r. cały batalion „Surowiec” wziął udział
w uroczystej mszy świętej w kościele w Trzebuni, podczas której partyzancki chór
śpiewał kolędy. Dnia 4 stycznia 1945 r. patrol ppor. Gerarda Witkowskiego „Eriki”
w drodze do Krzywaczki został ostrzelany przez nieznanych sprawców. Dwóch par-
tyzantów, w tym ppor. „Erika”, zostało rannych. Podjęty pościg doprowadził do
Jasienicy, gdzie jednak nie udało się odnaleźć winnych tego czynu.356

Przez następne dni meldowano o ruchach wojsk niemieckich – 8 stycznia
przez Stróżę przejechała kolumna aut, następnego dnia zaobserwowano obecność
dużych sił niemieckich w Myślenicach, Kalwarii i Suchej Beskidzkiej. Wysłane 10
stycznia patrole meldowały o obecności nieprzyjaciela w Sułkowicach (batalion SS-
Jagdkommando „Motzug”), Zembrzycach i Budzowie. W tej ostatniej miejscowo-
ści dwa z tych patroli zostały nieskutecznie ostrzelane. Łącznie siły niemieckie zgro-
madzone w tym rejonie szacowano na 3 tysiące Wehrmachtu, SS i oddziałów po-
rządkowych (Sonderkommando), do tego dochodził batalion własowców. Na od-
bytej na Kozłówce naradzie „Hardy”, „Michajłow” i dowódca oddziału AL. im. Wa-
ryńskiego (ok. 40 ludzi), por. Tadeusz Gregorczyk „Tadek” ustalili, że wspólna obrona
daje większe szanse powodzenia, niż przedzieranie się przez pierścień obławy.

Na drugi dzień patrole oddziału „Hardego” stoczyły z patrolami niemiecki-
mi kilka utarczek, z których najpoważniejsza miała miejsce w Harbutowicach, w pobli-

drogą od strony Krzczonowa i pieszo, od Pcimia. Akcję zaczęli od rekwizycji inwentarza,
nie oszczędzając drobiu. Następnie podpalili domy ocalałych po walkach 29 listopada
osiedli: Janicki, Kotarby (nad rolami tymi krążył dzień wcześniej samolot, z którego
racami próbowano podpalić słomiane dachy chałup), Pękale, Oleksy, Mosny, Muchy
i Jugi – łącznie 33 domy. Na Zawadce nie ocalał ani jeden dom, a tylko kapliczki na roli
Mosnowej i Jaworzynach oraz kuźnia Śmietanów na roli U Raka (Jaworzyny).

Schodzące z Zawadki oddziały policyjne podpaliły także domy Tokarni, położo-
ne na zachód od drogi na Zawadkę, należące do osiedli U Łocka, U Luberdy, Wyżny
Dział, Na Morgach, Za Górą, Na Barnasiówce, U Morusa, Na Wysokim, Na Przysło-
pach i U Florka – łącznie 22 zagrody. W zachodniej części masywu Kotunia spalono też
osiedle Pod Hyrbem (2 domy), należące do Krzczonowa. Do tej samej miejscowości
należała też zagroda Sabałówka, spalona przez oddział SS-manów narodowości ukra-
ińskiej, pacyfikujący domy pod Pękalówką. Schodząc do Pcimia, ten sam oddział pod-
palił domy na rolach Mocarny (3 gospodarstwa) i Muniaki (8 gospodarstw). Ponadto
obrabowane, ale nie spalone zostały domy osiedli Dział Niżny i Pod Lasem (Tokarnia)
oraz pozostałe role przysiółka Kotuń w Pcimiu. Na roli Muniakowej pobito Jana Sragę,
który w wyniku odniesionych obrażeń zachorował i zmarł w styczniu 1946 r.353

Zrabowane pcimianom bydło początkowo Niemcy obiecali zwrócić, później
rozmyślili się. Spędzonym do centrum wsi dół mężczyznom z Kotunia, z którymi
hitlerowcy chwilowo nie wiedzieli co począć, polecił rozejść się sołtys Józef Pietrzak
w obawie, aby ich nie odwieziono na gestapo354. W ten sposób zakończyła się
pacyfikacja Kotunia, niemiecka zemsta za gościnę udzielaną partyzantom, a zara-
zem za przegraną bitwę.

Kilka dni później, 12 grudnia 1944 r. Armia Krajowa wykonała wyrok śmier-
ci na mieszkającym pod kościołem w Pcimiu  volksdeutschu i kolaborancie narodo-
wości ukraińskiej, Władymirze Kowalczuku, który od kilku lat był tu szewcem. Ko-
walczuk miał donosić Niemcom o przemarszach oddziałów partyzanckich.355

Bitwa w Lesie Gościbia

Kwaterujący w leśnej bazie w Lesie Gościbia batalion „Surowiec” por. Gerar-
da Woźnicy „Hardego” wzmacniał swe szeregi. W ciągu listopada 1944 r. dołączyła
doń grupa spalonych żołnierzy AK z Zagłębia Dąbrowskiego, a w grudniu drużyna
dywersyjna ppor. Kazimierza Kluczewskiego „Pijoka” oraz grupa partyzantów z ży-
wieckiego OP „Garbnik” z ppor. Czesławem Świąteckim „Surmą”. W leśnym obozie
przebywalo łącznie ponad 220 partyzantów AK oraz radziecki oddział „Glos” kpt.
Jewgienija Bieriezniaka „Michajłowa” (ok. 25 ludzi), który przybył tu po bitwie na
Zawadce i za zgodą „Hardego” wystawił swój barak. Wobec dużej liczby ludzi,
jeden pluton zakwaterowano w spalonej przez Niemców jesienią 1944 r. gajówce
w dolinie Gościbi, celem zabezpieczenia drogi prowadzącej z Sułkowic.

W tym czasie nie podejmowano wielu akcji. W dniu 17 listopada w Bień-
kowce stoczono potyczkę z żandarmerią, w której zginęło 2 wrogów a 7 odniosło
rany (straty własne – 2 lekko rannych). Po walkach na Kotuniu udzielono pomocy
oddziałom „Żelbetu”, przyjmując grupę rannych, którymi opiekowali się lekarze,
dr Jerzy Tabeau „Puma”, dr Jan Nowak „Chętny” i dr Michał Trzeciak „Gryf”. Na
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jąc obóz. Na ich nieszczęście te-
ren ten został wkrótce ostrzelany
przez własne moździerze, tym
razem celnie, co przysporzyło im
dużych strat. Zginęło w tej walce
dwóch partyzantów: st. strz. „Bie-
laki” (NN) i st. strz. „Kuba” (Zdzi-
sław Zgrzywna) Do niewoli wzię-
to rannego majora SS (Sturm-
bannführera), który wyjawił sys-
tem sygnalizacji oddziałów nie-
mieckich. Ułatwiło to później
„Hardemu” wyjście z okrążenia.

Kierunek marszu rozpo-
znać miał ppor. „Surma”, który
ok. 18.30 wyszedł na patrol
z pięcioma ludźmi. Miał on też
nawiązać kontakt z zagubioną
kompanią ppor. „Mata”. Powra-
cający patrol został wskutek tra-
gicznego nieporozumienia („Sur-
ma” zapomniał hasła) ostrzela-
ny przez wartownika radzieckie-
go. Dowódca patrolu został cięż-
ko ranny.357

Około 22.00 rozpoczęto przygotowania do wyjścia z okrążenia. Ominięto
w lesie dwie grupy Niemców, a następnie trawersem osiągnięto grzbiet Działu. Po
zejściu do Trzebuni, na wysokości roli Pabisowej przeskoczono drogę, po czym uda-
no się w kierunku lasów pod Kotuniem. Rannych partyzantów z doktorem „Gryfem”
pozostawiono na konspiracyjnej kwaterze w Stróży, gdzie otrzymano wiadomo-
ści o losach grupy ppor. „Mata”. Nad ranem oddział stanął w położonych nad szosą
Kraków – Zakopane siedmiu domach Stróży. Oddział „Michajłowa” ewakuował nato-
miast radiostację do Trzebuni i rozłożył się na roli Jaroszowej, w gospodarstwie Anny
i Józefa Raków.358

Rankiem 13 stycznia Niemcy przypuścili koncentryczne uderzenie na obóz.
Ogniem broni maszynowej zabili 4 ryczące w stajni, głodne krowy. Jeden z ich
oddziałów został przy tym omyłkowo ostrzelany przez kamratów, było kilku ran-
nych. Ich straty w całej bitwie wyniosły aż 93 zabitych i około 120 rannych.
Oddział „Hardego” stracił 3 zabitych i 11 rannych, z których dwóch (ppor. „Sur-
ma” i st. strz. Tadeusz Grodnal „Wyrwa II”) zmarło. Oddział „Michajłowa” miał
jednego rannego.359

Ostatnie akcje partyzanckie
Na przełomie 1944 i 1945 r. w obwodzie „Murawa” nastąpiła zmiana na

stanowisku komendanta. W miejsce „Kościeszy”, który zrezygnował z pełnienia tej
funkcji dnia 15 grudnia, dowództwo okręgu desygnowało kpt. Karola Piskorza ps.

żu osiedla Latoniówka. Wieczo-
rem tego dnia „Hardy” odbył ko-
lejną naradę z „Tadkiem”, na któ-
rej ustalono zadania obronne.
Nocą jednak oddział AL nie po-
informowawszy go opuścił Ko-
złówkę i wyszedł z pierścienia ob-
ławy, pozostawiając tym samym
batalion AK i partyzantów ra-
dzieckich w dość trudnej sytuacji.

Według podjętych ustaleń,
pierwszą linię obrony stanowiła
1 kompania pod dowództwem
ppor. Józefa Mrówki „Mata”, roz-
lokowana w odległości 500 m na
północny zachód od bazy. Na
lewym skrzydle miała ona plu-
ton 2 kompanii ppor. „Surmy”, dowodzony przez ppor. Guzika (ps. „Piwo”). Na
wschód od obozu rozmieszczono część sił 3 kompanii pod dowództwem ppor.
Adama Bereszko „Wrzosa”. Pierścień wokół obozu utworzyli pozostali partyzanci
z kompanii „Surmy”, a w obozie jako odwód pozostała drużyna gospodarcza, dru-
żyna ppor. „Pijoka” i partyzanci „Michajłowa”.

Około 8.00 rano, 12 stycznia 1945 r., Niemcy zaatakowali od strony Szkla-
nej Góry i dawnej gajówki pozycje kompanii „Mata”, a od Jaworza – pluton „Piwo”.
Ze względu na szczuplejsze siły obrońców i dogodniejszy teren, linia obrony ppor.
„Piwo” została wkrótce przerwana. Niemcy przeformowali się i ruszyli w kierunku
kompanii „Mata”, która wycofywała się powoli w stronę obozu, odcinając jej dro-
gę. Żołnierze tej kompanii wraz ze swymi kolegami z 2 kompanii plutonu (z której
do obozu wróciło tylko 2 ludzi) wycofali się w stronę Kozłówki, a stąd nad Trzebu-
nię, nie nawiązując już kontaktu z „Hardym”. Wieczorem kompania „Mata” ode-
szła przez Stróżę na Chełm, a następnie do Pcimia i dalej w kierunku Łysiny.

Pierwsze bezpośrednie natarcie na bazę, przeprowadzone od zachodu przez
dwie grupy wojska i własowców w strojach maskujących, zostało odparte. Zdobyto
przy tym karabin maszynowy. Kolejny atak, tym razem od strony wschodniej, zo-
stało powstrzymane przy użyciu tego zdobycznego ckm, który obsługiwał kpr. Je-
rzy Tylec „Wir”. Około 11.00 ostrzał ze strony Niemców zmniejszył się i zaczęli się
oni okopywać. Wkrótce obóz został zaatakowany ze zdwojoną siłą, z użyciem nie-
zbyt celnie strzelających granatników i moździerzy. Najsilniejszy atak, trwający kil-
kadziesiąt minut rozpoczął się w południe. Zginął kpr. „Wir”, a trzech innych party-
zantów odniosło rany. Oddział „Michajłowa” rozpoczął ewakuacje radiostacji, po-
zostawiając w obozie tylko 4 partyzantów.

Około ataki niemieckie ustały, a 14.00 nad bazą krążył samolot rozpoznawczy
„Storch”, z którego zrzucano granaty. Godzinę później miał miejsce silny atak od połu-
dnia, partyzanci „Hardego” kontratakowali, wspierani ogniem ze zdobycznego ckm
przez plut. „Bunta” (Mieczysław Kazibut) i plut. „Komina” (Flawiusz Maliszewski). Tuż
przed zmierzchem, około 16.00 Niemcy przypuścili koncentryczny szturm, zdobywa-
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Fot. 169. Oficerowie batalionu „Hardego” w Lesie Goś-
cibia, grudzień 1944 r. Od lewej: ppor. Józef Mrówka
„Mat”, ppor. Gerard Witkowski „Erika”, ppor. Kazi-
mierz Kluczewski „Pijok”, ppor. Czesław Świątecki
„Surma”, kpr. Tadeusz Snopek „Słomka”, plut. Marian
Stychno „Mewa”, sierż. Roman Węglarz „Kula” [arch.]

Mapa  53. Bitwa w Lesie Gościbia i wyjście batalionu
„Hardego” z okrążenia - 12 stycznia 1945 r.
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Sporo krwi napsuł Niemcom w ostatnich dniach ich rządów batalion „Har-
dego”. W okresie 18 – 20 stycznia dokonano kilku zasadzek na Niemców w Trzebu-
ni, Stróży i Pcimiu-Łuczanach, a 21 stycznia – wzdłuż drogi ze Stróży do Budzowa.
W dniu 19 stycznia odparto silny patrol Niemiecki, kierujący się w stronę miejsca
postoju „Hardego” na Paryłówce. W starciu odznaczył się szef batalionu, sierż.
„Żubr” (NN). Zagrożony wykryciem był także prowizoryczny szpital doktora „Gry-
fa”, urządzony w jednej z chałup Stróży.365

W chwili wkroczenie Rosjan na teren gminy Pcim działania podjęła także
drużyna dywersyjna z Krzczonowa, dowodzona przez kpr. Franciszka Pytlika
„Gołębia”. Dnia 21 stycznia rozbrojono 3 żołnierzy Wehrmachtu w Krzczono-
wie, 23 stycznia w potyczce zraniono jednego Niemca, a wieczorem spalono drew-
niany mostek na granicy Pcimia i Krzczonowa. Następnego dnia ostrzeliwano też
grupy Niemców wycofujących się z Pcimia w kierunku Tokarni.366

Kontakt z pierwszym oddziałem Armii Czerwonej – zwiadowcami kpt. Staro-
stenki nawiązała kompania ppor. „Mata” 21 stycznia. W myśl wydanych przez „Harde-
go” rozkazów, nocą z 21 na 22 stycznia kompania ta brała wspólnie z Rosjanami udział
w rozpoznaniu w kierunku Jachówka – Maków Podhalański, aby w następnym dniu
uczestniczyć w walkach o wzgórze Bryndzówka. Kompania ppor. „Piwo” walczyła wspól-
nie z jednostkami Armii Czerwonej w rejonie Budzowa. Wieczorem 23 stycznia obie
kompanie zostały wycofane z linii frontu i powróciły do Trzebuni. Tu następnego dnia
pożegnano się z „Michajłowem”, który zaproponował przewiezienie rannych party-
zantów do szpitala w Myślenicach. W dzień później, 25 stycznia 1945 r. pod kościołem
w Trzebuni odbyła się wzruszająca uroczystość rozwiązania batalionu.367

Działania wojenne 1945 r.

O świcie 12 stycznia 1945 r. na całej długości frontu ruszyła ofensywa Armii
Czerwonej. Blisko półroczny okres spokoju pozwolił Niemcom jako tako podrepe-
rować obronę, nie byli jednak w stanie w tak krótkim czasie zbudować systemu
trwałych fortyfikacji, ani odbudować stanu liczbowego swej armii. Od sierpnia
1944 r. okupant przygotowywał dwie główne linie obrony: „Berta I” nad Dunaj-
cem i „Berta II” na granicy Generalnej Guberni i Rzeszy. W budowie tej pierwszej
przymusowo uczestniczyło kilkuset mieszkańców gminy Pcim, wywiezionych do
prac fortyfikacyjnych w rejonie Uszwi, Gnojnika i Tymowej (pow. Brzesko).

Jesienią 1944 r. Niemcy przystąpili do budowy fortyfikacji na przedpolu
linii „Berta II” (tzw. „Gruppensystem”). Do ich budowy przymuszani byli miesz-
kańcy okolicznych wsi. Głównym punktem oporu w tym rejonie były Myślenice,
wokół których kopano rowy przeciwczołgowe i urządzano stanowiska ogniowe.
Linia Raby była najsilniej ufortyfikowana w rejonie na północny wschód od Myśle-
nic. Na terenie ówczesnej gminy Pcim urządzono zespół fortyfikacji drewniano-
ziemnych (ziemianek i linii strzeleckich) na Górze Juszczakowej w Lubniu, skąd
ciągnęły się one pod Klimas. Na zakopiance zbudowano gotowe do wysadzenia
zapory przeciwczołgowe. Na Godawowej Górze i na stokach Kiczory umieszczono
posterunki z bronią maszynową.

W głębi doliny Krzczonówki silne fortyfikacje zbudowano pod Golcem w Tokar-
ni (od Góry Urbaniej po Potok Kocurów) oraz pod Magurką w Skomielnej Czarnej. Były

„Kleofas”. Oddziały partyzanckie ze zgrupowania mjr „Oriona”, uszczuplonego po
rozwiązaniu „Żelbetów” i odesłaniu części ludzi (w tym wielu chorych) na zakon-
spirowane kwatery zimowe (m.in. w spokojniejszy rejon Sieprawia), zaczęto okre-
ślać mianem pułku „Murawa” bądź 103 pułku strzelców podhalańskich AK.360

Po szczęśliwym wyjściu z okrążenia, rankiem 14 stycznia 1945 r. oddział
„Hardego” dotarł na rolę Ciapały w Pcimiu, urządzając po drodze postój na Chel-
mie (os. Patykowa). Nawiązano kontakt w kompanią ppor. „Mata”, kwaterującą
w osiedlu Marszałki pod Łysiną (Pcim-Wielka Sucha), po czym następnego dnia
wspólnie udano się do Węglówki, gdzie zatrzymano się na dwudniowy odpoczy-
nek. „Hardy” zreorganizował swój batalion, dzieląc go na kompanie ppor, „Mata”
i ppor. „Piwo” (dawna kompania „Surmy”). Kompania „Wrzosa” została rozwiąza-
na. Następnie przemaszerowano w rejon Kotuń – Balinka, gdzie zajęto kwatery.
Dowództwo batalionu stanęło w Trzebuni na Paryłówce. Kompanie miały odtąd
operować niezależnie, we wskazanych sektorach, według wydanych dyspozycji.361

Nawet po pacyfikacji Kotunia Niemcy, zdający sobie sprawę z przebywania
w rejonie Pcimia licznych oddziałów partyzanckich, urządzali obławy. Przez kilka
dni w spalonej Zawadce stał nawet wzmocniony posterunek SS, mający swą siedzi-
bę w ocalałej kapliczce na roli Mosnowej. Jedną z ulubionych tras przemarszu
partyzantów z Łysiny na Kotuń była droga wiodąca przez Kąt i rolę Muniaki. Korzy-
stali z niej partyzanci AK, a także z oddziału „Michajłowa” podczas akcji zaopatrze-
niowych. Wieczorem 6 stycznia 1945 r. centrum Pcimia od dworu po Kąt obstawili
Niemcy, urządzając zasadzkę na partyzantów. Do domu Michała Roga „Gruszy” na
roli Kumosie przybyło pięciu partyzantów od „Michajłowa”, którzy dowiedziawszy
się o Niemcach rzekli krótko: dawaj, budiem strielat! Od tego nieszczęsnego pomy-
słu odwiódł ich gospodarz. Na pociechę, po zwinięciu  przez Niemców obławy,
Rosjanie ci okradli plebanię i masarnię.362

Oddział „Pościg” kwaterował w tym czasie w trójkącie Chełm – Bysina –
Trzebunia. Na początku stycznia 1945 r. pluton „Lisowskiego” urządził na granicy
Pcimia i Stróży zasadzkę na niemiecką kolumnę transportową, rekwirując sporo
materiałów włókienniczych. Zostały one zdeponowane u łącznika oddziału, „Orli-
ka”, z zamiarem rozdania ich ludności po zakończeniu wojny. Niestety, w między-
czasie ktoś się nimi zaopiekował. W dniu 16 stycznia 1945 r. partyzanci „Pościgu”
wraz z terenówką ze Stróży zaatakowali oddział Ukraińców, kwaterujących we dwo-
rze. Gdy zaskoczeni własowcy wycofali się, ostrzelano stacjonującą od 1943 r.
w pensjonacie Firków obsługę polowego lotniska Luftwaffe. Wywiązała się krótka
strzelanina, w której zginał niemiecki oficer, a lekko ranny został ppor. „Nel” z OP
„Pościg”. Pozostawiono go opiece Sióstr Felicjanek prowadzących ochronkę, która
znajdowała się koło kościoła. Nazajutrz Niemcy opuścili pensjonat udając się
w kierunku Zembrzyc i datę tą należy uznać za dzień ostatecznej likwidacji lotniska
polowego. W obliczu ofensywy Armii Czerwonej, rozpoczętej kilka dni wcześniej,
akcji odwetowych na ludności cywilnej okupant nie podjął.363

Nocą z 18 na 19 stycznia 1945 r. przybyły z okolic Łętowni radziecki oddział
dywersyjny „Wisła” kpt. Aleksandra Łotowa „Sabinowa” (w jego składzie było kil-
ku Polaków) podłożył ładunek wybuchowy pod żelbetonowy most na Krzczonów-
ce w Pcimiu. Mostu tego strzegła placówka niemiecka, mieszcząca się w baraku
koło skrzyżowania, w stóp Godawowej Góry. Wybuch nie był jednak na tyle silny,
aby zniszczyć konstrukcję i most w dalszym ciągu nadawał się do użytku.364
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Ofensywę rozpoczął silny atak 38 Armii na wąskim odcinku frontu na połu-
dnie od Jasła. Po uchwyceniu przyczółków i rozbiciu obrony, armia ta parła na
zachód. Na północy atakowała z powodzeniem 60 Armia, spychając na odcinek
ataku 38 Armii kolejne dywizje LIX Korpusu. Kilka dni później, 18 stycznia, ruszyła
do boju 1 Armia Gwardii. Rosjanie po trzydniowych walkach 16 stycznia zajęli
Jasło, 18 stycznia – Tarnów, 19 stycznia – sforsowali Dunajec i zajęli Limanową, zaś
20 stycznia – w wyniku manewru oskrzydlającego zajęli Nowy Sącz.

W dniu 19 stycznia 67 Korpus Piechoty miał rozwinięte trzy dywizje w rejonie
Skrzydlnej (305 DP), Tymbarku (340 DP) i Słopnic (241 DP). Stąd dywizje 305 i 340
oraz zmotoryzowany oddział gen. Kiriuchina uderzyły od strony Raciechowic i Wi-
śniowej w kierunku Dobczyc i Dziekanowic. Do linii Raby dotarły 21 stycznia, napo-
tykając tu silny opór. Po przygotowaniu artyleryjskim sforsowały Rabę nocą z 21 na
22 stycznia, mimo spalenia przez Niemców mostów w Drogini i Osieczanach. Czołgi
i działa samobieżne wdarły się do Dobczyc. W Drogini został okrążony duży oddział
Wehrmachtu. Podczas walk o sforsowanie Raby na tym odcinku zginęło 344 Rosjan
i ok. 300 Niemców. Wkrótce padły ufortyfikowane Myślenice. Droga w kierunkach
Sułkowice – Zembrzyce, Trzebunia – Zembrzyce i Pcim – Jordanów stała otworem.371

Na terenie Stróży i Trzebuni już 21 stycznia pojawił się radziecki oddział
zwiadowczy kpt. Starostenki. Nawiązał on kontakt z oddziałem AK por. „Hardego”.
Dzień wcześniej przez Trzebunię pośpiesznie wycofywały się niemieckie wojska,
należące do 544 i 545 Dywizji Grenadierów. Rankiem następnego dnia w Trzebuni
pozostały już tylko niewielkie oddziały wartownicze, blokujące mosty na Trzebun-
ce. Jedyny większy oddział wojska stacjonował w leśniczówce.

Część jednostek Armii Czerwonej po zajęciu Myślenic skierowała się na Stróżę.
Tu Rosjanie rozdzielili się – niewielki oddział udał się na Pcim, a większość sił operu-
jących na tym kierunku poszła na Trzebunię. Niemcy w Trzebuni spodziewali się
radzieckiego ataku, ale jego szybkość ich zaskoczyła. W krótkim starciu oddziałkiem
ubezpieczającym mostek na roli Ciusiowej zginął jeden z żołnierzy Radzieckich, pole-
gło tam również dwóch wehrmachtowców (pochowano ich koło mostku). W trakcie
wymiany strzałów spłonęły w Trzebuni 2 gospodarstwa i stodoła przy leśniczówce.
Patrole radzieckie obchodziły Niemieckie posterunki stokami gór. Widząc to Niemcy
podjęli pośpieszny odwrót w stronę Bieńkówki. Tak więc już 22 stycznia Stróża
i Trzebunia były opanowane przez Rosjan. W Trzebuni został odcięty niewielki od-
dział niemiecki. Żołnierze ukryli się na roli Ostafinowej, zabraniając mieszkańcom
schodzenia do wsi, aby nie zaalarmowali krasnoarmiejców. Po kilku dniach, gdy
w okolicy ustały walki, próbowali przedostać się do swoich w kierunku na Bysinę.372

Po zajęciu Trzebuni i Bieńkówki, oddziały Armii Czerwonej przegrupowywa-
ły się do ataku przez ufortyfikowany grzbiet górski na Maków, który nastąpił nad
ranem 23 stycznia. Później, po 25 stycznia, uczestniczyły w nich także część 242
Dywizji z 1 Armii Gwardii, przerzuconej na ten odcinek. Wobec zaciętej obrony i kontr-
ataków niemieckich, walki o te miejscowości trwały kilka dni i pociągnęły wiele
ofiar po obu stronach.373

Tymczasem pierwszy, siedmioosobowy zwiad Armii Czerwonej, dotarł do Pci-
mia od strony Stróży 22 stycznia w godzinach przedpołudniowych. Rosjanie zatrzy-
mali się na roli Sragowej. Niemcy przebywający nad Łuczanami wypatrzyli ich i zorga-
nizowali niewielki oddział, który przekradł się zagajnikami i od tyłu zaatakował za-

Mapa  55. Niemieckie fortyfikacje z 1945 r. nad rolą
Dymakową w Trzebuni

to ciągi ziemianek połączo-
nych liniami strzeleckimi.
Kolejna grupa prostych for-
tyfikacji polowych powstała
w rejonie przełęczy pomię-
dzy Trzebunią a Bieńkówką,
na Dziale Bylicowym w Wię-
ciórce i nad samą Bieńków-
ką. Na drodze Pcim – Jorda-
nów, na granicy Tokarni i Łę-
towni ustawiono zapory
przeciwczołgowe. Zadaniem
tych umocnień było opóźnia-
nie ruchów wojsk radzieckich
w kierunku głównej linii obrony. Liczono, że Rosjanie iść będą wyłącznie wzdłuż trak-
tów komunikacyjnych, które łatwo można było blokować.368

Do obsadzenia tych umocnień okupant ściągnął oprócz jednostek frontowych
wszelkie odziały wojskowe, w tym bataliony wartownicze i inżynieryjne. Linię obro-
ny obsadzały na odcinku beskidzkim jednostki 17 Armii Polowej (Feldarmee) gen.
piech. Friedricha Schulza. Armia ta należała wraz z trzema innymi (1 i 4 Armią Pancerną
i 9 Armią Polową) do Grupy Armii „A” gen. płk Josefa Harpe, którego już w trakcie
ofensywy radzieckiej zastąpionego przez feldmarszałka Ferdinanda Schörnera. Zada-
niem Grupy Armii „A” była obrona odcinka Frontu od Bałtyku po Karpaty włącznie.
17 Armia (sztab armii stacjonował w Okocimiu) składała się z LIX Korpusu Strzelców
(371 i 359 Dywizja Piechoty, 544 Dywizja Grenadierów) oraz XI Korpusu SS (79, 96,
320 DP i 545 DGren.). Obrona niemiecka była głęboko ugrupowana (od Wisłoki po
Skawę), zaś odcinek frontu przypadający na każdą z dywizji miał szerokość od 15 do
25 km. Rejon Myślenice – Pcim znajdował się w pasie obrony 545 Dywizji Grenadie-
rów. Czoło tej dywizji znajdowało się w rejonie Jasło – Osiek Jasielski. Linie obronne
w okolicach Myślenic, Lubnia i Tokarni obsadzały jednostki 1085 pułku piechoty tej
dywizji oraz samodzielne pododdziały tyłowe.369

Naprzeciw sił niemieckich na południe od Wisły stały zaprawione w bojach
armie sowieckie: 60 Armia gen. Pawła Kuroczkina z 1 Frontu Ukraińskiego (d-ca
marsz. Iwan Koniew) oraz 38 Armia gen. płk. Kiryłła Moskalenki i 1 Armia Gwardii
gen. płk. Andrieja Greczki z 4 Frontu Ukraińskiego (d-ca gen. armii Iwan Pietrow).
Odcinek od Wieliczki po Mszanę Dolną znalazł się w pasie ataku 38 Armii. Na
północ atakować miała 60 Armia, na południe – 1 Armia Gwardii.

Linię Myślenice – Lubień szturmowały jednostki 67 Korpusu Piechoty 38
Armii. Dowodził nim gen. mjr. Iwan Szmygo. W jego skład wchodziły dywizje pie-
choty: 241 gen. mjr Siergieja Iwanowskiego, 305 płk Aleksandra Wasiliewa i 340
gen. mjr Fiodora Parchomienki. Ich atak wspierała kombinowana jednostka pan-
cerna gen. lejtnanta Nikołaja Kiriuchina. W kierunku na Mszanę Dolną – Rabkę
atakował 11 Korpus Piechoty gen. mjr Iwana Zaporożczenki z 1 Armii Gwardii,
a w kierunku Gorców – 3 Górski Korpus Piechoty gen. mjr Andrieja Wiedienina.
Do 3 Korpusu należała 242 Dywizja Piechoty gen. mjr Wiktora Lisinowa, której
pododdziały wspierały na lewym skrzydle atak 67 Korpusu. Wojska radzieckie miały
wielokrotną przewagę w ludziach i sprzęcie nad Niemcami.370
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skoczonych Rosjan. Jeden Rżołnierz Armii Czerwonej zginął, drugi ukrył się w domu
podsołtysa Piszczka, pozostali uciekli kryjąc się za nasypem szosy. Po tym starciu
Niemcy wycofali się do centrum Pcimia, gdzie ich siły obsadzały rejon cmentarza.
Stanowiska karabinów maszynowych znajdowały się pod cmentarzem (strzelające w
kierunku na Łuczany) oraz na roli Godawowej (ubezpieczenie od strony Raby). Dwa
posiadane do obrony Pcimia działa przeciwpancerne wycofano na Krzczonówkę.
Wzdłuż szosy pod cmentarzem zwalono na drogę słupy telefoniczne, blokując w ten
sposób przejazd. Wysadzono także w powietrze drewniany most na Rabie.

Po południu tego dnia na Łuczany nadjechał już większy oddział radziecki
z baterią dział, który stanął na wysokości roli Kozakowej. Dzień 23 stycznia minął
względnie spokojnie. Oddziały radzieckiej 241 DP zajęły dzień wcześniej Kasinę
Wielką, a następnie część z nich przeszłą przez Węglówkę na Suchą, a druga część
przygotowywała się do uderzenia w kierunku Lubnia. Pieszy oddział zwiadowczy
przeszedł przez Kiczorę na Zarębki i nawiązał kontakt z terenówką AK z Lubnia,
która przekazała informacje o rozlokowaniu sił niemieckich. Posiadający te infor-
macje Rosjanie ominęli ufortyfikowany grzbiet Łopusznego, przechodząc na Śred-
nia Suchą. W Kasince Małej ich jednostki połączyły się z oddziałami 11 Korpusu
1 Armii Gwardii, wspieranymi przez kilka czołgów i dział samobieżnych.374

W lasach Kiczory schroniła się ludność osiedla Świątki i ról sąsiednich. Gospoda-
rze zapalili w nocy ogień, aby konie nie zmarzły. Zauważyli to Niemcy przebywający
na Godawowej Górze i myśląc, że to Rosjanie podali namiary artylerzystom. Na Kiczo-
rę spadło kilka pocisków, na szczęście nikt nie został ranny. Niemieccy żołnierze bronią-
cy rejonu ujścia Krzczonówki byli Austriakami, często chcąc wyprosić coś do jedzenia
mówili ludności, że są katolikami i na dowód pokazywali medaliki z Matką Boską.375

O świcie 24 stycznia miało miejsce uderzenie na Pcim, prowadzone przez woj-
ska, które przyszły od Trzemeśni na Nadrabie i od Średniej Suchej. Rosjanie idący od
Suchej przeszli przez zamarzniętą Rabę i zaatakowali centrum Pcimia, wychodząc na
skrzydło Niemców usadowionych na cmentarzu. Strzelający w ich kierunku z roli Go-
dawowej karabin maszynowy szybko uciszono – spłonęło przy gospodarstwo rodziny
Kaliszów, w pobliżu którego było stanowisko niemieckie. Niemcy z cmentarza zaczęli
w popłochu uciekać w kierunku roli Bodziochowej, a stamtąd na Krzczonów. Ostrzeli-
wali ich z diegtariewów Rosjanie, którzy opanowali tymczasem teren koło kościoła.

Na Łuczany zjechał pułk radzieckiej artylerii. Nie niepokojeni artylerzyści rozsta-
wili działa, po czym ostrzeliwali zgrupowania niemieckie w rejonie Tokarni. Niemcy
odpowiedzieli sporadycznym ostrzałem centrum Pcimia, który nie wyrządził żadnych
szkód. W walkach w Pcimiu zginął jeden Niemiec, drugiego – rannego – ukrywającego
się pod mostkiem na Kączance dobito granatem. Obu pochowano pod krzyżem przy
starej drodze. W natarciu zginęło też kilku żołnierzy Armii Czerwonej.376

Niemcy trzymający posterunki w rejonie skrzyżowania na Krzczonówce i Goda-
wowej Góry na widok nacierającego przeciwnika podpalili skład amunicji, mieszczący się
w dawnej bożnicy Blatta na Madoniu (spaliła się cała zagroda). Po krótkiej wymianie
ognia, pozostawiając w lesie nieco sprzętu (w tym panzerfausty), wycofali się do drogi,
a stąd autami na Krzczonów. Tu jednak czekała ich przykra niespodzianka – oto w nocy
drużyna dywersyjna AK Franciszka Pytlika spaliła niewielki mostek na szosie jordanow-
skiej i nie można było tędy przejechać. Nie chcąc pozostawiać taboru, kolumna zawróci-
ła, licząc że uda się przejechać przez Lubień na południe. Jednak w tym czasie do Lubnia
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w czasach austriackich, pochodzą z okresu przedrozbiorowego. Dodatkowych informacji dostarcza analiza wielkości
ról, gdyż wielkość nowo zakładanego gospodarstwa zmieniała się w czasie (łan frankoński = 22 – 27 ha w XVI w., łan

wjechały już radzieckie czołgi, którym mimo zniszczenia mostu na Lubieńce udało się
przedostać w stronę Pcimia. Wpadli na nie między rolami Marchówka i Spórny cofający
się Niemcy, którzy ponieśli ciężkie straty, ok. 20 zabitych i wielu rannych. Części z nich
udało się uciec, reszta dostała się do niewoli. Zginęło też kilku Rosjan. Poległych hitlerow-
ców pochowano na miejscu stoczonej walki. Dwóch żołnierzy Wehrmachtu pochowano
również pod szczytem Godawowej Góry. Niedługo przed walką koło Marchówki żołnie-
rze 241 Dywizji, którzy zajęli wzgórze atakiem od strony Pcimia, ostrzelali skutecznie
jadący od strony Lubnia motocykl. Łącznie w walkach w Pcimiu zginęło 18 żołnierzy
Armii Czerwonej i ponad 20 wehrmachtowców. Jeszcze w nocy z 24 na 25 stycznia,
podczas potyczki między zabłąkanym oddziałem niemieckim a Rosjanami zginęła miesz-
kanka tej wsi, Marianna Kozak. Przed świtem tego dnia Rosjanie dotarli do Krzczonowa,
gdzie się zatrzymali, bowiem Niemcy usadowieni w Tokarni zaminowali most na granicy
z Krzczonowem, spodziewając się ataku z tego kierunku.377

Najlepiej przygotowana do obrony pozycja na terenie ówczesnej gminy – na
Górze Juszczakowej w Lubniu – początkowo w ogóle nie była przez Rosjan atakowa-
na. Dopiero 27 stycznia sowieci podeszli pod nią, napotykając silny opór niemiecki.
Wieczorem tego dnia z Krzeczowa w kierunku na Tenczyn wyszedł silny kontratak
niemiecki. Artyleria Wehrmachtu, rozlokowana w okolicach Jordanowa, rozpoczęła
ostrzał doliny Lubieńki i Raby aż po Górzany. W Pcimiu od ognia artyleryjskiego
spłonął dom na roli Pabiskowej. Linię tą udało się Rosjanom przełamać dopiero
następnego dnia, otwierając drogę na Jordanów. Dopiero 27 stycznia Rosjanie wkro-
czyli do Skomielnej Czarnej. Oddział niemiecki mający obsadzić tutejsze okopy stał
na roli Jabconiowej w Wieprzcu, ale poinformowany przez mieszkańców o opano-
waniu przez Rosjan okolic dworu wycofał się. Nocą z 27 na 28 stycznia nastąpił atak
jednostek Armii Czerwonej na Tokarnię od najmniej spodziewanego kierunku –
z Solniska. Rosjanie mając teren dobrze rozpoznany zaatakowali dwór. Niemcy wy-
cofywali się w kierunku Łetowni, a następnie do nie Osielca (Rosjanie wkroczyli do
Jordanowa i Osielca po ciężkich walkach dopiero 29 stycznia). Pod dworem w Tokar-
ni atakujący ustawili artylerię, która otwarła ogień do fortyfikacji pod Górą Urbanią.
W starciach w tej miejscowości zginęło 3 Niemców i 6 Rosjan.378

Walki styczniowe 1945 r. na terenie gminy Pcim, mimo zaangażowania dużych
sił nie przyniosły wielu ofiar. Stało się tak dlatego, że Rosjanie doskonale wykorzystywa-
li luki w obronie nieprzyjaciela i nie atakowali wprost umocnionych pozycji. Również
Niemcy za sprawą po części olbrzymiej przewagi przeciwnika, a po części niskiego
morale, woleli unikać długotrwałych starć i szybko się wycofywali. Poza terenem gmi-
ny, pod Dobczycami, Jordanowem czy Suchą, gdzie bronione przez Wehrmacht pozy-
cje miały większe z wojskowego punktu widzenia znaczenie, walki były bardziej zacięte
i krwawe. Poległych na terenie gminy żołnierzy radzieckich ekshumowano w 1946 r.
na cmentarz w Myślenicach, podobnie jak – nieco później – większość mogił żołnie-
rzy Wehrmachtu. Łącznie na cmentarzu w Myślenicach spoczywają ciała 194 żołnierzy
Armii Czerwonej, w a Dobczycach na Górze Jałowcowej – 369.379

Okupanta niemieckiego zastąpiła nie mniej okrutna hołota – Armia Czerwo-
na, której żołdacy drżeli tylko przed własnymi oficerami i NKWD. Już na samym
początku dopuścili się oni licznych grabieży i gwałtów. Wojna wypaczyła ludzką
moralność i zachowania. Nawet po odejściu Rosjan na zachód, na przywrócenie
politycznego i gospodarczego spokoju trzeba było poczekać jeszcze długie lata.
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138 Augustynek (1970), Zgórniak (2001).
139 Augustynek (1970).
140 J.w., Kieniewicz (1951), Wycech (1955).
141 Augustynek (1970), Zgórniak (2001).
142 Dokument z 1854 r. w sprawie likwidacji pańszczyzny, wystosowany do CK Ministerialnej Komisji Indemnizacyj-

nej przez urząd gromadzki w Pcimiu, APKr, kopia w zb. aut.
143 Kontrakty ślubne, APKr, kopia w zb. aut.
144 Opracowano na podstawie nazwisk urzędników zachowanych na dokumentach z epoki, APP, APKr.
145 Augustynek (1970), Padlikowski (2000).
146 Żądło (1966), Augustynek (1970).
147 Augustynek (1970).
148 J.w., Padlikowski (2000).
149 Żądło (1966), Augustynek (1970).
150 Kronika szkoły podstawowej w Trzebuni. Dzięki uprzejmości Jana Adamczyka, któremu składam serdeczne po-

dziękowania, oraz Krzysztofa Ostafina.
151 Augustynek (1970), Kronika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu.
152 Patrz Sadowski (2002), rękopisy Jana Bieńka dołączone do pracy Szafraniec (1975), użyczone dzięki uprzejmości

Bartłomieja i Wojciecha Bieńków, którym składam serdeczne podziękowania.
153 Augustynek (1970).
154 Cybulski (1894), za: Augustynek (1970).
155 Augustynek (1970, Mysiński (2003).
156 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego. Spisy ludności - Teki Kubali t. 8 – 10. Gemeindelexikon des Galizien, 1900.
157 Mapa katastralna Pcimia z 1844 i 1913 r., relacja Tadeusza Spórny, któremu składam w tym miejscu serdeczne

podziękowania.
158 Żądło (1966), Kronika szkoły podstawowej w Trzebuni.
159 Augustynek (1970), Siemionow (1992).
160 Mapy katastralna z 1844 - 1845 r., J.w.
161 Opis dróg i cytaty za: Augustynek (1970), Siemionow (1992).
162 Analiza map katastralnych z 1844, 1845 i 1913 r. oraz mapy topograficznej 1:75 000 z lat 1878 – 1904.
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260 Sadowski (2003a), Kiełbus (1994), Pytlik (b.d.).
261 Rel. Władysława Biedronia, któremu składam serdeczne podziękowania.
262 Pytlik (b.d.), Słowik (b.d.).
263 J.w., Sobolewski (1979).
264 Piwowarski (1994), Słowik (b.d.).
265 Por. przypis 263.
266 Ordre de Bataille Inspektoratu Krakowskiego AK, odpis dot. obwodu myślenickiego AK w posiadaniu autora,

dzięki uprzejmości p. Kazimierza Guzikowskiego, któremu składam serdeczne podziękowania.
267 Cieślik (2002), Pytlik (b.d.), Słowik (b.d.).
268 Ks. Zwoliński (1993), Pytlik (b.d.), Słowik (b.d.).
269 Fitowa (1984), rel. Stanisława Roga, życiorys Michała Roga w archiwum Koła ZKRPiBWP Pcim.
270 Fitowa (1984), życiorys Michała Roga w archiwum Koła ZKRPiBWP Pcim.
271 Kiełbus (1994), Słowik (b.d.), rel. Stanisława Roga.
272 Fitowa (1984), Kolbiarz (b.d.).
273 Pytlik (b.d.), rel. Stanisława Roga, życiorys Michała Roga w archiwum Koła ZKRPiBWP Pcim, księga zmarłych

parafii Pcim.
274 Mazur, Rojek, Zgórniak (1998), o. Jankiewicz (2001).
275 Kiełbus (1994), Kronika szkoły podstawowej w Trzebuni. Rel. Stanisława Roga.
276 Banach i in. (1981), Pytlik (b.d.), Słowik (b.d.), materiały zebrane przez autora na terenie Łętowni.
277 Kiełbus (1994).
278 Pytlik (b.d.).
279 Ks. Zwoliński (1993).
280 Rel. Tadeusza Spórny. Por. Sadowski (2003b).
281 Ks. Zwoliński (1993).
282 J.w., Słowik (b.d.).
283 Kopia obwieszczenia w: Dąbrowa-Kostka (1983). Por. ks. Zwoliński (1993).
284 Ks. Zwoliński (1993), Słowik (b.d.).
285 Fitowa (1984), Pytlik (b.d.), Słowik (b.d.), rel. Stanisława Roga.
286 Guzikowski (2000), rel. Tadeusza Bitki (b. żołnierz oddziału KWC „Burza”) i Mariana Burkata (b. żołnierz OP

„Odwet”), którym składam w tym miejscu serdeczne podziękowania za okazaną pomoc.
287 Opis wydarzenia i kronika działań bojowych oddziałów krakowskiego Kedywu (w tym OP „Błyskawica”) wg

Nuszkiewicza (1983). Księga zmarłych parafii Stróża.
288 Dąbrowa-Kostka (1983), Pytlik (b.d.), Kronika szkoły podstawowej w Trzebuni.
289 Bukowski (1976), Medwicz (1980), Pytlik (b.d.), Słowik (b.d.), rel. Stanisława Roga i Tadeusza Spórny.
290 Medwicz (1980), Słowik (b.d.).
291 Pytlik (b.d.), Słowik (b.d.)
292 Pytlik (b.d.).
293 Por. Sadowski (2001c), Słowik (b.d.). Rel. Bolesława Chęcińskiego (b. żołnierz OP „Pościg”) i Józefa Śmietany z Zawad-

ki, którym składam serdeczne podziękowania.
294 Żądło (1966)
295 Sobolewski (1979), rel. Mariana Burkata.
296 Sobolewski (1979), Dąbrowa-Kostka (1983). Przypisy do dziennika Zofii Horodyńskiej (1944), autorstwa Dariu-

sza Dyląga, któremu składam serdeczne podziękowania.
297 Słowik (b.d.), rel. Stanisława Roga.
298 Sobolewski (1979), rel. Mariana Burkata.
299 J.w., rel. Stanisława Roga, rel. Jana Fijałkowskiego z Zawady, najmłodszego brata „Halniaka”, któremu składam

serdeczne podziękowania.
300 Węgrzyn (b.d.), rel. Bolesława Chęcińskiego.
301 Rel. Stanisława Roga i Tadeusza Spórny.
302 J.w., rel. Władysława Szarka, któremu składam wyrazy wdzięczności za przekazane informacje. Por. Księga zmar-

łych parafii Pcim.
303 Banach i in. (1981), przypisy do dziennika Zofii Horodyńskiej (1944), autorstwa Dariusza Dyląga.
304 Słowik (b.d.), Pytlik (b.d.), rel. Stanisława Roga.
305 Horodyńska (1944), Banach i in. (1981), Łodzński (1993), Guzikowski (2000).
306 Horodyńska (1944), Sobolewski (1979), Banach i in. (1981).
307 Wg. przypisów do dziennika Zofii Horodyńskiej (1944), autorstwa Dariusza Dyląga. Por. Dyląg (1993).
308 Por. przypis 306. Strukturę OP „Szkoleniowy” objaśnił i p. Marian Żaba (b. żołnierz OP „Prąda” i „terenówki” z

Lipnika), któremu składam serdeczne podziękowania.
309 Banach i in. (1981), Fitowa (1984).

214 Skibiński (1970).
215 Mysiński (2003).
216 Zinkow (1993), Mysiński (2003).
217 Mysiński (2003), rel. Tadeusza Spórny, rel. Stanisława Roga, któremu składam serdeczne podziękowania.
218 Kronika parafii Trzebunia, za: Mysiński (2003).
219 Mysiński (2003).
220 Sadowski (2002f). Rel. Jana Muniaka z Chicago, powojennego skarbnika Klubu Pcim, któremu składam serdecz-

ne podziękowania.
221 Steblik (1975), Nowak (1999).
222 Steblik (1975), Markowiak (1979).
223 Sadowski (1999). Informacje o osobach, które zginęły w wyniku działań wojennych na terenie gminy Pcim wg

ksiąg zmarłych parafii Pcim i Stróża oraz kopii księgi zmarłych parafii Trzebunia (arch. UG Pcim).Za udostępnienie
ksiąg parafialnych składam serdeczne Bóg zapłać Księżom Proboszczom Krzysztofowi Nowakowi i Wiesławowi
Hajto.

224 Skibiński (1970), Markowiak (1979), Maczek (1990).
225 J.w., Komornicki (1976), Nowakowski, Położyński, Kowalski (1982).
226 Skibiński (1970).
227 Skibiński (1970), Steblik (1975), Markowiak (1979), Nowak (1999).
228 J.w., Maczek (1990), Sadowski (1999). Do dziś na Godawowej Górze zachowało się ponad 50 okopów żołnierzy

batalionu KOP „Wołożyn”. Rozmieszczone są w dwóch grupach, nad skrzyżowaniem na Krzczonówce w dolnej
części stoku (las „Nad Lachem”) i na południe od szczytu (las „Na Przyłogu”). Mapa rozmieszczenia tych okopów
i ich opis - Sadowski (1999). Polegli w Pcimiu żołnierze pochowani są na miejscowym cmentarzu parafialnym.

229 Słowik (b.d.).
230 Nowakowski, Położyński, Kowalski (1982), Sadowski (1999), Słowik (b.d.).
231 Ferenstein (1976), Sadowski (1999). Relacja Mieczysława Maciągowskiego, b. żołnierza batalionu „Wołożyn”,

któremu składam serdeczne podziękowania.
232 Żądło (1966).
233 Kiełbus (1994). Kronika szkoły podstawowej w Trzebuni.
234 Żądło (1966), Steblik (1975), Sadowski (1999).
235 Skibiński (1970), Steblik (1975).
236 Skibiński (1970), Steblik (1975), Ferenstein (1980).
237 J.w., relacja Władysława Burkata z Polanki, któremu składam serdeczne podziękowania.
238 Sadowski (1999), straty 10 psk  uzupełniono wg: Nowakowski, Położyński, Kowalski (1982). Wg księgi zmarłych

parafii Stróża, na miejscowym cmentarzu pochowano 6 żołnierzy września, w tym tylko jednego z 10 psk (strz.
Wasyl Nieboga). Pozostaje więc zagadką, gdzie znajdują się mogiły pozostałych żołnierzy tego pułku. Być może
Niemcy zabrali ich ciała wraz ze swoimi zabitymi, lub są pochowani w przygodnej, nieoznaczonej mogile na
terenie Stróży.

239 Żądło (1966), Sadowski (1999).
240 Mazur, Rojek, Zgórniak (1998).
241 Relacje Stanisława Roga i Tadeusza Spórny.
242 Kiełbus (1994). Kronika szkoły podstawowej w Trzebuni.
243 Kronika Gminnej Biblioteki Publicznej w Pcimiu. Kiełbus (1994).
244 Kiełbus (1994).
245 Relacje Stanisława Roga, Tadeusza Spórny, Jana Muniaka. Kiełbus (1994).
246 Relacja Jana Muniaka, Kiełbus (1994).
247 Kiełbus (1994).
248 Kiełbus (1994), Dąbrowa-Kostka (1983).
249 Guzikowski (2000), Kiełbus (1994).
250 J.w., Pytlik (b.d.).
251 Kiełbus (1994).
252 Słowik (b.d.), rel. Stanisława Roga. Odpis zaświadczenia o rozstrzelaniu Józefa Gracza, wpisany do księgi zmarłych

parafii Pcim.
253 Kiełbus (1994). Relacje Stanisława Roga i Tadeusza Spórny.
254 Kiełbus (1994).
255 Ks. Jan Kuś, ks. Józef Kuś (1984), Kiełbus (1994).
256 Szancer (b.d.), relacje Stanisława Roga i Tadeusza Spórny. Por. też Pytlik (b.d.).
257 Cieślik (2001).
258 Relacja Stanisława Roga. Życiorys Michała Roga w archiwum Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Politycznych w Pcimiu, dzięki uprzejmości p. Zofii Bochenek z d. Róg.
259 Rel. Stanisława Roga. Rel. Mikołaja Bukowskiego (b. żołnierz OP „Pościg”), któremu składam serdeczne podziękowania.
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343 Wg rel. Stanisława Pluchy, który uzyskał te informacje od Jana Sikory „Skoczka”, którym na przełomie 1944
i 1945 r. opiekował się w szpitalu polowym w Sieprawiu.

344 Plucha (1999, 2003), rel. Stanisława Pluchy. Wg wersji rozpowszechnianej przez Owcę (1995), Niemcy wpadli
w zasadzkę zorganizowaną przez połączone oddziały „Zamka” i „Żelbetu”. Por. także Sadowski (2000b).

345 Rel. Ryszarda Bitki. Por. Sadowski (2003d).
346 Horodyńska (1944), Piotrowski (1995b), rel. Tadeusza Piotrowskiego, któremu składam serdeczne podziękowania.
347 Rel. Józefa Kobiałki i Tadeusza Spórny. Mapa bitwy na Zawadce autorstwa dowódcy „Żelbetu” ppor. „Siekierza”,

przekazana autorowi przez Stanisława Pluchę.
348 Rel. Józefa Kobiałki, który był jednym z aresztowanych. Por. Sadowski (2000b).
349 Bieriezniak (1974), Owca (1995), Plucha (2003). Rel. Stanisława Pluchy i Ryszarda Bitki.
350 J.w., Gawęda (1993), rel. Józefa Śmietany.
351 Księga zmarłych parafii Pcim. Rel. Władysława Burkata, Stanisława Roga, Tadeusza Spórny i Władysława Szarka.
352 Owca, Nowalnicki (1979), Owca (1995), Plucha (1999, 2003), rel. Stanisława Pluchy i Ryszarda Bitki.
353 Sadowski (2000b). Rel. Stanisława Chobota, Józefa Kobiałki, Józefa Śmietany oraz Mariana Muniaka, któremu

składam serdeczne podziękowania.
354 Rel. Mariana Muniaka i Stanisława Roga.
355 Por. przypis 349.
356 Woźnica (1981), Mędrek (b.d.).
357 Woźnica (1981).
358 J.w., Bieriezniak (1974), rel. Mieczysława Nieckuli.
359 Woźnica (1981). Opis bitwy patrz także Sadowski (1998b).
360 Przypisy do dziennika Zofii Horodyńskiej (1944) autorstwa Dariusza Dyląga, Piwowarski (1994).
361 Woźnica (1981). Nazwy przysiółków dowódca batalionu podał wg mapy WIG, skonfrontowane i poprawione

przez autora.
362 Rel. Stanisława Roga. Data dzienna wg życiorysu Michała Roga, archiwum ZKRPiBWP Pcim.
363 Żądło (1966), Węgrzyn (b.d.), rel. Bolesława Chęcińskiego.
364 Paczyńska (1978), Filar (1983), rel. Tadeusza Spórny.
365 Woźnica (1981).
366 Pytlik (b.d.). W oryginale rękopisu daty dzienne ze stycznia 1945 r. wskutek pomyłki W. Pytlika przesunięte są o 8 dni

wstecz. Skonfrontowane i poprawione przez autora.
367 Bieriezniak (1974), Woźnica 91981), Mędrek (b.d.).
368 Kiełbus (1994), rel. Tadeusza Spórny i Stanisława Chobota. Badania terenowe autora (na terenie Trzebuni wspól-

nie z Krzysztofem Ostafinem), por. Sadowski (2002i).
369 Bieriezniak (1974), Moskalenko (1974).
370 Moskalenko (1974), Sławecki (1978).
371 J.w., Piechowicz (1998), Szancer (b.d.).
372 Moskalenko (1974), Kronika szkoły podstawowej w Trzebuni, rel. Mieczysława Nieckuli.
373 Moskalenko (1974), Woźnica (1981).
374 Woźnica (1981), Słowik (b.d.), rel. Tadeusza Spórny i Władysława Szarka.
375 Rel. Władysława Biedronia.
376 Rel. Tadeusza Spórny i Władysława Szarka.
377 Pytlik (b.d.), rel. Władysława Biedronia i Tadeusza Spórny. Księga zmarłych parafii Pcim.
378 Ks. Zwoliński (1993), Cieślik (2001), o. Jankiewicz (2001), rel. Stanisława Chobota, informacje zebrane przez

autora w terenie.
379 Adnotacja w księdze zmarłych parafii Pcim. Sławecki (1978). Informacje zebrane przez autora w terenie.

310 Horodyńska (1944), Węgrzyn (b.d.). Zofia Horodńska podaje pod datą 6 września mniejszą zdobycz oddziału
„Pościg”: 1 r.k.m., 7 tys. szt. amunicji, umundurowanie i wyposażenie tylko 42 żołnierzy kwaterujących w szkole.
B. żołnierze OP „Pościg” datują akcję na koniec śierpnia i skłąniają się ku wersji podanej przez dowódcę oddziału,
po. Antoniego Węgrzyna „Ostrogę”. Por. rel. Bolesława Chęcińskiego i Mikołaja Bukowskego.

311 Pytlik (b.d.), Szlaga (1974).
312 Horodyńska (1944), Banach i in. (1981).
313 Plucha (1999, 2003). Relacja Stanisława Pluchy (OP „Żelbet-I”), któremu za udzielenie wywiadu, przekazane

dokumenty i fotografie składam serdeczne podziękowania. Rel. Ryszarda Bitki (oddział KWC „Burza”, później OP
„Żelbet-III”).

314 Owca, Nowalnicki (1979), Medwicz (1980), Walter-Janke (1986), Piekarz (1994), Mazur, Rojek, Zgórniak (1998).
315 Rel. Zbigniewa Łodzińskiego (b. żołnierz OP „Lisowczycy” i „Szum”), któremu za udzielenie wywiadu składam

serdeczne podziękowania.
316 Węgrzyn (b.d.).
317 Banach i in. (1981), rel. Zbigniewa Łodzińskiego.
318 Horodyńska (1944), Banach i in. (1981), rel. Mikołaja Bukowskiego.
319 Horodyńska (1944), Banach i in. (1981).
320 Horodyńska (1944), Banach i in. (1981), Piotrowski (1995a), Słowiik (b.d.), Węgrzyn (b.d.).
321 Banach i in. (1981), rel. Zbigniewa Łodzińskiego.
322 Kronika szkoły podstawowej w Trzebuni. Horodyńska (1944), Plucha (1999 – mapy). Rel. Józefa Kobiałki z Zawad-

ki, któremu składam serdeczne podziękowania.
323 Horodyńska (1944), Banach i in. (1981), rel. Tadeusza Spórny.
324 Dokładny opis wydarzeń na Łysinie podaje Hapek (2001) – broszura zdobyta dzięki uprzejmości p. Tomasza

Bombola, któremu składam podziękowania. Patrz także Banach i in. (1981), Guzikowski (2000).
325 Banach i in. (1981), Wędrychowski (1994), Kruk (1998).
326 Plucha (1999, 2003), Hapek (2001), rel. Stanisława Pluchy.
327 Horodyńska (1944), Banach i in. (1981).
328 Bezpośrednią przyczyną rozdźwięku w Komendzie Obwodu był konflikt między oficerem dywersji „Bukiem”

a „Kościeszą”, spowodowanny m.in. przez sierpniowe rokowania z Niemcami, błędy w zorganizowaniu ubezpie-
czenia OP „Lisowczycy” w bitwie 12 września, a później błędne decyzje o pozostaniu zgrupowania w leśnej bazie
i utrata kontroli nad sytuacją w momencie okrążenia Łysiny przez Niemców. Szczególnie krytykowały posunięcia
„Kościeszy” osoby skupione wokół „Buka”,  w tym żołnierze oddziału „Prąd”. Odmienne zdania na ten temat
przedstawiają: brat „Buka”, Władysław Banach „Broda” (Banach i in. 1981) i żona „Kościeszy”, Zofia Horodyńska
„Stokłosa” (Horodyńska 1944). Niewłaściwe jest przypisywanie całego zwycięstwa na moście glichowskim „Bu-
kowi”, skoro „Kościesza” wydawał polecenia przez radio. Nie ma usprawiedliwienia również fakt wypowiedzenia
posłuszeństwa „Kościeszy” przez OP „Prąda” i część oficerów komendy. Sytuację dodatkowo zaogniły okoliczności
rozwiązania OP „Prąd”, obstawionego i rozbrojonego przez partyzantów „Pościgu”. „Kościesza” mógł być pozba-
wiony stanowiska przez swego zwierzchnika, inspektora ppłk Wojciecha Waydę ps. „Odwet” lub komendanta
okręgu, płk Edwarda Godlewskiego ps. „Garda”. Nie mogło być więc mowy o zgodnym z prawem odsunięciem
go od dowództwa poprzez bunt oficerów. W chwili wycofywania się oddziałów z Łysiny, wskutek psychicznej
niedyspozycji „Kościeszy” dowództwo objął najstarszy rangą por. Antoni Węgrzyn „Ostroga”. Później „Kościesza”
znów dowodził oddziałami aż do mianowania na to stanowisko rtm „Dzika”. Pozostał jednak komendantem
obwodu „Murawa” aż do swej rezygnacji 15 grudnia 1944 r. Por. przypis 327 oraz przypisy do dziennika Zofii
Horodyńskiej (1944) autorstwa Dariusza Dyląga.

329 Horodyńska (1944), Piotrowski (1995b), rel. Zbigniewa Łodzińskiego.
330 Pytlik (b.d.).
331 Plucha (1999, 2003), Sadowski (2002a), relacje Stanisława Pluchy, Ryszarda Bitki, Mariana Burkata i Mikołaja

Bukowskiego.
332 Bieriezniak (1974), Paczyńska (1978).
333 Paczyńska (1978), Filar (1983), rel. Józefa Kobiałki. Informacja o poległym partyzancie radzieckim - księga

zmarłych parafii Pcim, rel. Józefa Śmietany oraz Stanisława Chobota z Tokarni, któremu składam serdeczne po-
dziękowania. Por. też Bieriezniak (1974), Kiełbus (1994), rel. Mariana Muniaka i Stanisława Roga.

334 Paczyńska (1978), Filar (1983), rel. Józefa Kobiałki.
335 Woźnica (1981), Walter-Janke (1986), Mędrek (b.d.).
336 Rel. Władysława Burkata z Poręby, któremu składam serdeczne podziękowania. Por. Sadowski (2002h).
337 Rel. Stanisława Pluchy i Ryszarda Bitki.
338 Dąbrowa-Kostka (1969a-c), Plucha (1999, 2003), Sadowski (2002b), rel. Stanisława Pluchy i Ryszarda Bitki.
339 Sadowski (2002b), rel. Stanisława Pluchy i Stanisława Roga.
340 Horodyńska (1944), Owca (1995), Plucha (2003).
341 Owca (1995), Plucha (2003), rel. Stanisława Pluchy. Gońcem, który zaniósł „Kościeszy” meldunek od kpr. „Echo”

był Józef Śmietana ps. „Liścień”. Rel. Józefa Śmietany, por. Sadowski (2000b).
342 Owca (1995).
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Aneks 1. Akt erekcyjny kościoła w Pcimiu (1338 r.)

W imię Pańskie Amen. Na wieczną Boga chwałę [i] wieczną rzeczy pamiątkę.

Co królewski majestat postanowił, trwale utrzymanym być winno, zatem My Kazimierz z Bożej łaski Król Polski, Rusi
i Litwy Pan i dziedzic zakładamy Kościół nasz królewski spodziewając się powyższego od Arian w nie używanym
sołectwie osobiście, dla którego tymczasem Rektora Kościoła Pcimskiego znaczną przypisujemy własność, a szczegól-
nie ma Rektor Kościoła Pcimskiego [kościół] pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa drewniany, dajemy [ziaren]
pszenicy miar sto i siedemdziesiąt, owsa tyleż, także z łąk Naszych Królewskich Pcimskich, do wsi Stróże ciągnących
się, co sobie ten Rektor Kościoła do jedzenia każdego roku na Świętego Marcina Papieża uzyska, także posada ten
Rektor Kościoła Pcimskiego roli łan jeden poczynając od kościoła pcimskiego po lewej ręce rozciągający się do
miejsca na granicy wsi Stróże, co sobie ten Rektor Kościoła Pcimskiego zasieje, dalej ma ten Rektor Kościoła Pcimskie-
go łąkę  łącznie ze wszystkim na niej poczynionym całą. Posiada nadto ten Rektor Kościoła Pcimskiego dziesiątą część
z całego ziarna i zasiewu z prawej strony Naszej Królewszczyzny Pcimskiej do wsi Stróże ciągnącej się, prócz tego
jeszcze Rektorowi Kościoła Pcimskiego wolno ku propinacji gorzałki palić z przeznaczeniem na użyteczność swoją,
nadto posiada ten Rektor Kościoła Pcimskiego dozwolone drzewo brać w lasach Naszych Królewskich, co dla dobra
całości we wszystkim akceptujemy. Ma ten Rektor Kościoła Pcimskiego wskazanym, że na tydzień przez trzy dni
pracować winien. W końcu posiada Rektor Kościoła Pcimskiego dom własny drewniany z ogródkiem. Kończąc fun-
dację Naszą Królewską powyższą, którą w całej treści aprobujemy, zatwierdzamy i ratyfikujemy Ręką Świętego
Królewskiego Majestatu podpisując, Pieczęcią Królewską zwyczajną uwierzytelniamy.

Dano we Wschowi [?] dnia 3 Miesiąca Lipca Roku Pańskiego MCCCXXXVIII. Kazimierz Król.

(XVIII-wieczny odpis dokumentu w APP [tłum. z łac. autora])

Aneks 2. Akt lokacyjny Stróży (1348 r.)

Kazimierz król Polski oddaje szlachetnemu Przybkowi wieś Starą Stróżę prawem niemieckim lokowaną, posiadaną
władzą urząd sołtysa tam przydzielając.

W imię Pańskie Amen. To, co wielki królów majestat uczynić postanowił, tego treści należy z całą mocą i pewnością
wytrwale przestrzegać. A zatem my Kazimierz z Bożej łaski król Polski, czynimy wiadomym wszystkim tu obecnym
jak i przyszłym ten dokument czytającym, że pożądawszy pożytek królestwa naszego powiększyć i utrzymać, mężowi
szlachetnemu panu Przybkowi [wieś] nad rzekami Trzebunią i Rabą, w miejscu, które nazywa się Stara Stróża i po
obydwu stronach powyższych rzek dajemy prawem niemieckim, które magdeburskim zowią, zawsze obowiązują-
cym lokować, łany frankońskie mierzyć wedle urzędu, która to wieś posiada sto łanów, w granicach podług prawa
niemieckiego pomierzonych.

W tej wsi pomienionemu Przybkowi dajemy sołectwo, jak i potomkom jego na wieki i kto nadto prawo dziedzicze-
nia uzyska, dzierży, posiada, wydzierżawi, zamieni, dla niego i jego potomnych dowolnie czyni. Które sołectwo
posiada na zawsze cztery łany wolne z wyjątkiem pierwiej dwóch łanów, jednego na kościół i innego do wypędzania
trzody, który Skotnicą się zowie, sądy wszystkie, trzeci denar od sądów na ilość taką jak wymaga, dwa denary z podatków
dla nas zachowawszy, karczem wolnych, jatek, piekarń, rzemiosła, młynów ile tylko można wyprawić w granicach
opisanego dziedzictwa, i stawy rybne wolne, łąki, ogrody cztery wolne, pastwiska. Pozwalamy pomienionemu
sołtysowi i następcom jego łowić ryby i polować w granicach dziedzictwa opisanego, miody dalece czynić w łanach,
które do sołectwa należą. Sołtys ten, który na zawsze będzie się nosić, na pospolite ruszenie jednego człowieka pod
szyszakiem na koniu dobrym będzie wyprawiał i kmiecie z każdego łanu dwa grosze dadzą. Na śniadanie zaś, które
trzy razy w roku czynić powinni i sądzenie wielkie, posłańcowi naszemu, którego nadto wyprawimy, jednym sołtys
i dwoma kmiecie obsłużą, albo za każde śniadanie po osiem groszy płacić winni.

I jak bliżej ta wieś dajemy od dnia dzisiejszego przez dwadzieścia lat potem następujących od wszystkich opłat
niniejszym zwalniamy. Następnie będą wszyscy kmiecie wsi powyższej przynosić zawsze z każdego łanu co rok na
święto świętego Marcina opłatę do skarbu naszego i naszych potomków po cztery grosze i sześć miar zboża, a miano-
wicie: dwie żyta, dwie pszenicy, dwie owsa dawać i płacić będą; na dziesięcinę cztery grosze, jeden kościołowi
głównemu tamże i trzy, dla kogo dziesięcina ta należna będzie. W przypadkach zaś częstszych, czyli drobnych
ktokolwiek to sołectwo dzierżący osądzi, wyda wyrok i ukarze, stosownie do prawa niemieckiego wymogów  udzie-
lamy i zezwalamy bezgranicznie czynić. Również uchylamy tam całe prawo polskie, uwalniamy i zwalniamy na
zawsze sołtysa tejże wsi i jego następców, jak też kmieci i wszystkich od władzy i sądów wojewódzkich, kasztelań-
skich, sądowych służb naszych wszelkich, w ten sposób co swój sołtys mądrze osądzi co na ten czas przypadnie,
mniej częste wyroki, o ile nie masz ich w naszym prawie niemieckim, prawem wymienionym poręczyć winien,
a kmiecie przed roztropnym sołtysem powyższej wsi odpowiadać będą.

W dowód której rzeczy naszą pieczęć przykładamy obecnie decydując. Dan w Krakowie w dniu oczyszczenia błogo-
sławionej dziewicy Maryi, roku Pańskiego M. ccc. xL. ósmego. Obecni świadkowie: Herman prokurator generalny,
Jan kasztelan wojnicki, Dobiesław krakowski, Wilczek podstoli sandomierski, Poznan Konarski i Abraam podkoniuszy
sandomierski i wielu innych.

(odpis dokumentu w: Piekosiński 1876 [tłum. z łac. autora])

A N E K S Y Aneks 3. Akt lokacyjny Pcimia (1351 r.)

Kazimierz król Polski Nedanowi las własny nad rzekami Rabą i Suchą położony przypisuje, jak też wieś pod prawem
niemieckim magdeburskim lokować każe, której to wsi nazwę Nedanowa Wola ustanawia.

W Imię Pańskie Amen. Co wielki królów majestat darować na własność postanowił, to szczególnie ma uznanym
należnie w przyszłości pozostać. Przeto my, Kazimierz z Bożej łaski król Polski, zatem Ziemi Krakowskiej, Sandomier-
skiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujawskiej, Pomorskiej, Ruskiej pan i dziedzic, do wszystkich tu obecnych na przyszłość
podajemy, że jako pożytek królestwa naszego za niczyją przyczyną się nie powiększa, chyba że ktoś porzuci miejsce
użyteczne aby następne sprawić i utrzymać, tedy roztropnemu mężowi Nedanowi wieś dajemy w lesie naszym
wokół rzek Raby i Suchej z obydwu ich stron, począwszy od Kacpra w dół do Wiricipużka, w pełni i wszechwładnie
jemu postępować pozwalając, która to wieś posiada w granicach sto łanów, lokowana jest na prawie niemieckim,
które magdeburskim nazywają. Taż wieś nazwę Nedanowa Wola nosić będzie.

W tej wsi dajemy pomienionemu Nedanowi i jego następcom prawowitym wolny na wieki tytuł sołtysa z urzędu
posiadany, który może być otrzymany, nadany, dzierżawiony, darowany, zamieniony zgodnie z jego lub jego po-
tomnych życzeniem, dowolnie komukolwiek zwrócony, jeżeli tak dla siebie i potomnych swoich lepszym i użytecz-
niejszym uzna. Przyznajemy niniejszym należne wymienionemu Nedanowi sołectwo: osiem łanów wolnych, sześć
ogrodów wolnych, karczmy, młyny, sadzawki, ile w granicach tegoż dziedzictwa pomieścić się może. Jatki, piekarza,
sukiennika i szewca, oraz co liczni poddani zdołają uczynić, także szósty denar od czynszu, trzeci od każdej sprawy
osądzonej. Tym wszystkim tenże Nedan oraz jego potomni dowolnie i w pokoju dysponować mogą. Również łąką
wolną, którą nazywają Lubień.

Przeznaczamy także dwa łany wolne na kościoła pobudowanie, jak również na miejsce do wypędzania trzód, które
zwykle zowią Skotnicą dwa łany. Do tego dajemy wolny staw rybny i zezwalamy na polowania w granicach dziedzic-
twa pomienionego. Ponadto dodajemy temu sołtysowi, że co kiedy użytecznego od mieszkańców wsi powyższej
wyniknie i z gór, i z lasów z naszymi graniczących, tego sołtys wyżej wymieniony i jego następcy trzecią część dla
siebie zostawić mogą.

Uchylamy całkowicie pomienionej wsi całe prawo polskie, dawne przywileje i zwyczaje, które teraz prawo niemiec-
kie określać będzie. Prócz tego zwalniamy na zawsze sołtysa i wszystkich mieszkańców dziedzictwa powyższego
każdego stanu od sądzenia, dochodzenia, ścigania przez wszelakich wojewodów, kasztelanów, sędziów, podsąd-
nych, służebnych i doradców naszych, chyba że co publicznie nam wyrządzone zostanie, albo powód znacznym
będzie, mianowicie jak okaleczenie, zabójstwo, podpalenie, obcięcie członków. Za jakiekolwiek pomniejsze sprawy
albo siedzieć dość długo w lochach, albo płacić będą. Mieszkańcy mają przed swoim sołtysem odpowiadać, sołtys
zaś osobiście przed nami miast nich, albo też osobiście przed naszym sądem na zamku naszym krakowskim tylko,
gdy kto przez pismo nasze pieczęcią naszą zabezpieczone wezwany zostanie, wtedy z pokorą podług prawa niemiec-
kiego magdeburskiego odpowiadać musi. W przypadkach zaś zarzutu w powyższym nie wyrażonego, sołtys dzie-
dzictwa tego osądzi, orzeknie, skaże i wyroku dopilnuje, czego według prawa niemieckiego magdeburskiego w całej
swojej zawartości żądamy w pełni i bezgranicznie postępować pozwalając.

Po tym jak rzeczona wieś Nedanowa Wola uznaną zostanie, co wkrótce dobrze się ułoży, tedy wszystkich naraz i pojedyn-
czych mieszkańców, w tym również wcześniej tu się znajdujących, od wszelkich naszych powinności, danin, podat-
ków, poborów i przychodów, dzierżaw, prac na zamku naszym, jako że niedogodnym zawsze to było odkąd pamięć
sięga, na dwadzieścia lat od daty obecnej od spraw tych w pełni i świadomie odstępujemy. Kiedy wolnizna przemi-
nie, tedy kmiecie wsi powyższej każdego roku na święto świętego Marcina wyznawane po osiem gorszy od każdego
łanu nam i naszym następcom płacić będą. Dalej mają dla nas przyprawić trzy budynki na sądy, które to trzy razy do
roku czynione zostaną, do których poselstwo nasze mianowane do tego miejsca dojedzie, w których trzy śniadania,
oczywiście sołtys jedno, zaś kmiecie dwa pomienionemu naszemu posłowi, albo obiad jeden raz do roku wypłacą
nie oszczędzając.

Wzamian sołtys i jego następcy do pospolitego ruszenia na koniu silnym, z kuszą i w szłomie nam i naszym potom-
nym wiecznymi czasy służyć będzie. Na tej rzeczy świadectwo pieczęć naszą królewską przykładamy. Dan w Krako-
wie w dzień Zielonych Świąt, roku Pańskiego tysiąc trzysta pięćdziesiątego pierwszego. Obecni: Jan wojewoda san-
domierski, Eustachy lubelski, Henryk wiślicki, Jan kasztelan wojnicki, Dobiesław podkomorzy sandomierski i Mikołaj
podstoli krakowski i wielu innych zaufania godnych.

(odpis dokumentu w: Piekosiński 1876 [tłum. z łac. autora])

Aneks 4. Akt nadania sołectwa w Pcimiu Jakubowi Dziektarskiemu (1583 r.)

Walenty Dębieński z Dębna Kasztelan Krakowski ogłasza:

Mając na uwadze obowiązki względem nas uczciwie wypełniane i względem naszej rodziny zasługi sprzyjającego nam
Mikołaja Dziektarskiego, wolę poniższą następcom naszym ukazujemy i wypełniać polecamy, iż synowi jego zezwala-
my i przyznajemy tym dokumentem, jak z pewnością poświadczą tu obecni, znaczące sołectwo, czyli majątek we wsi
prawnie Nedanowa Wola, pospolicie zaś Pcim zwanej do Kasztelanii naszej Krakowskiej należącej, w miejsce zmarłego
szlachetnego Walentego Gruszczyńskiego powyższej majętności zarządcy i właściciela i innych, których prawo i interesy
jakiekolwiek są naruszone, tedy mają pretensje do tego, którego imię i nazwisko tu wymieniono, nadto chcą sołectwo
według prawa pisanego otrzymać, lecz nie wykupując czy dzierżawiąc ze wszystkimi usługami, dochodami, plonami,
świadczeniami, tedy pretensje wszystkie do tego majątku czyli sołectwa precz oddalamy jak i wstrzymujemy dalsze,
które gdziekolwiek występują i wystąpią, odtąd całe prawo własności i świadczenia, zarówno chcący tego i z dokumen-
tu oryginalnego lokacji i fundacji tegoż sołectwa sprawiedliwie nadto prawnie uznany, rządzić, posiadać, zachowywać
i umacniać aż do kresu żywota swego szlachetny Jakub tegoż Mikołaja Dziektarskiego syn będzie.
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Przyrzekamy, że z nas i sławnych, jak i dostojnych następców naszych Panów Kasztelanów Krakowskich, którzy za
życia szlachetnego Jakuba Dziektarskiego istnieć będą, jeżeli żaden człowiek jakiegokolwiek stanu, godności, nakazu
czy za zasługi czyniąc, tamtego majątku czyli sołectwa we wsi wspomnianej Nedanowa Wola albo Pcim zwanej z rąk
tegoż Jakuba Dziektarskiego za jego zgodą nie wykupi, i nic co tamten chętnie uczyni ku zgodnemu i krzepiącemu
posiadaniu tego majątku, tak długo własność i prawo używania tego majątku przez tego Jakuba Dziektarskiego
będzie zachowane, co pamięci następców naszych Kasztelanów Krakowskich polecamy, zaś po śmierci męża tego
sprawdzić nakazujemy w przywileju, czyli akcie komisarskim, czy nie wystąpi wskazanie następców jego albo wola
co do gromady kierowania, którą prawdziwie nasi następcy wypełniać będą.

W której rzeczy potwierdzenie pieczęć naszą przykładamy uwierzytelniając i ręką własną podpisujemy. Dano w drugą
niedzielę po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, Roku Pańskiego tysiąc pięćset osiemdziesiątego trzeciego.

(oryginał dokumentu w APP [tłum. z łac. autora])

Aneks 5. Skarga chłopów wsi górnych kasztelanii krakowskiej na Warszyckiego (1655 r.)
Protestatio subditorum de villis ad castellaniam cracoviensem spectante

Do urzędu i akt niniejszych grodzkich starościch sandeckich oblicznie pszyszedłszy opatrzny Wojciech Nitkowski woźny
i generał koronny ze wsi Pczimy i pracowity Walenty Marszałek ze wsi Krzeczowa temuż urzędowi niniejszemu swym
i pracowitych kmieci i wszystkich poddanych wsi tych Krzeczowa, Tęczyna, Lubienia, Krzczonowa, Pscimia, Stróży do
kasztelanii krakowskiej należących imieniem, naprzeciwko JW Stanisławowi Warszyckiemu kasztelanowi krakowskiemu
uskarżali się i protestowali o to, iż pomienionych Wielm. Stanisław Warszycki kasztelan krakowski nie respektując nic na
prawa i przywileje od najjaśniejszych królów polskich tymże wsiom i poddanym w nich dane ku wielkiej krzywdzie
i uszkodzeniu wsi pomienionych nad wszelaką słuszność i powinność, którą pomienionym poddanym JKMości i nad
opisane ich poddaństwa i powinności i mandaty JKM teraźniejszego śmie i waży się tychże poddanych wsiów sposoba-
mi rozmaitymi uciskać i do szkód rozmaitych i zniszczenia ostatniego przez pewne osoby przywodzić, jako czasu
pewnego niejakiemu Marszałkowi, który po pierwszej szkodzie przez osoby od kasztelana krakowskiego posłane do
wielkiego ubóstwa przez zabranie rzeczy był przywiedziony, tak że jak chleba znów dorabiać się musiał. Znowu jako
przeszłego jemuż bydła czworo zabrano a przy tym inszym siedmioma kmieciom ze wsi Krzeczowa nie tylko domostwo
ich kazał pozabierać i bydło pozajmować, ale też z nich czterech w więzienie do Myślenic wzięto, którym dosyć
mizernym utrapieni głodem i nędzą wszelaką siedzieli niedziel ośm; tym się jeszcze nie kontentując z tych czterech
jednego imieniem Klimunta Szyszkę dał na męki dowiadując się od niego, którzyby przy swoich prawach z pomienio-
nych wsiów stali, a potem zjechawszy do wsi Tęczyna dwa browary gromadzkie swojej piechocie rozburzyć, drzewo
wszystko z nich do dworu swego do Lubnia, także kotły browarne i wszystko naczynie, garce przy tym dwa miedziane
gorzałczane wziąwszy zwieźć rozkazał. Tamże potem Rapaczowi kmieciowi parę wołów z rozkazanie jego wzięto. Do
wsi Lubnia potym zjechawszy z piechotą, dragonią i harnikami browar gromadzki także rozburzyli, drzewo do dworu
zwieźć, garce także gorzałczane były trzyjeden przy browarze będący i z naczyniem w dwa różnym chłopom, a przy
tym z browaru kocioł z naczyniem wszystkim temu chłopu, który browar pomieniony trzymał wzięto wołów parę i sto
złotychna nim, iż je musiał dać ex nunc na pomienionego kasztelana krakowskiego wyciśniono.

Tym się nie kontentując a krzywdy jeszcze większe pomienionym poddanym i szkody chcąc czynić i onym sposób
ratunku wszelkiego i czynienia o to z nim, że prawnie chcąc odjąć, wiedząc o pisarzu pewnym we wsi Pcimiu na imię
Janie Korpalskim, który radą i pomocą pomienionym wsiom bywał i koło prawa staraniem swoim mógł ich ratować,
z nienawiści i złej woli przeciwko niemu, chcąc mu rozmaicie szkodzić, dziesięciu harników pierwszego roku jako
kasztelanem został pojmać go posłał, który przestrzeżony o tym będąc o zdrowiu swoim radząc wszystkiego we
Pcimie odbieżawszy uciekł, a nic nie mogąc się za tym na osobie jego kasztelan krakowski pomścić, zjechawszy do
Pcimia ze swoim dworem dom jego z gruntu w niwecz obrócić, chudobę jego wszystką zabrać i do dworu lubieńskie-
go zwieść rozkazał, a potem zgromadziwszy tych, których rozumiał, że mu przeciwni mieli być i swoich praw prze-
strzegać do przysięgi ich niewolić kazał, jakoż jednego z nich Mikołaja Korzeniowskiego ze wsi Pscimia kmiecia do
kościoła we Pscimie słudzy tegoż pomienionego wielmożnego Kasztelana krakowskiego wprowadziwszy, jego do
przysięgi takowej iż nie miał się przy prawach swoich i sąmsiad swoich stawiać ani onych przestrzegać przycisnęli, na
tym jeszcze nie dosyć mając zjechawszy do wsi Krzeczowa a do gromady chłopom kazawszy co ich tylko było się
zeszło wszystkim na to, iż przy prawach swoich stać nie będą a według jego woli, choć z ubliżeniem praw swoich
czynić mają, przysięgać rozkazał, po której przysięgi wykonaniu zaraz nieznośne ciężąry na poddanych wsi pomie-
nionych kłaść i onych do niepowinnych robót, czynszów i podatków przymuszać począł, kazawszy sobie tymże
poddanym po złotych trzydzieści i sześć kmieciom, a komornikom zaś ubogim po złotych piąci dawać, czego nigdy
nie dawali, nie respektując nic na to iż drugi i za kopę swojej chudoby nie ma, a gdy ci uciekają i do inszych się wsiów
przenoszą tedy gospodarzom od których uciekli, każe za nich to co oni mieli dać płacić, a kiedy z tych który nie
przemoże dać to ze wszystkiej gromady to wyciska i gwałtownie wyciąga ospy, gęsi, kury przez lat trzy na każdy rok
każe sobie dawać na święty Marcin czego nie byli zwykli ani według praw swoich powinni. Witać się tymże podda-
nym każe trzykroć do roku, to jest na święty Jan, św. Marcin i Gromniczną a ratione witania pieniądze pewne
wyciąga do robót także niezwyczajnych tychże poddanych przyniewala.

Podczas rewizji łanów, gdy Ich Mość panowie lustratorowie byli na kuchnię kazali sobie dać po kopie z łanu, pomie-
niony kasztelan krakowski kazał wyciągać i wyciągnął po złotych 12 we dwóch leciech przeszłych trzy statu łanowe
po złotych 20 z łanu ze wszystkich sześciu wyżej mianowanych wsiów kazał wybrać. Ilekroć do wsi pomienionych
zjedzie poddanym rozkazuje żołnierzowi tyle leguminy dawać, harników pewną liczbę częstokroć każe sobie stawiać
i onych żywnością i sumptem wsi pomienionych na usługę swoją wyprawować, od owiec jałowych każe sobie nad
zwyczaj i prawo płacić po groszy 2, a z osobna od 20 owiec bierze jagnię albo złoty pieniądz, i powinności te, co
skłądali na burgrabiego jego, kiedy na sądy przyjechał, jako owsy, kury, jajca, ten sam na się każe odbieraća osobno
gdy przyjedzie burgrabia według zwyczaju insze owsy i kury i co inszego składać muszą a jeszcze jako dawny obyczaj
był tym im szafować nie dopuszcza, ale co zostanie to do wozów pobiorą.

Role tychże poddanych, które zdawna trzymali porozdwajał i z nich we dwoje wszystko wyciąga, tak iż tego czynszu
wymyślonego po złotych trzydzieści i sześci uczyni z jednej rolijako bierze złotych siedemdziesiąt i dwa na rok
równymże sposobem i insze idą podatki zadwojane, które in duplo im każą oddawać.

O co powtóre i po trzecie protestują się ciż wyżej mianowani protestantowie chcąc z tymże pomienionym Wielmoż-
nym Kasztelanem krakowskim prawnie czynić.

(odpis w Tekach Kubali, t. 5, AMR)

Aneks 6. Rewizja Pcimia przez komisarzy sądu referendarskiego (1752 r.).
Z wójtostwa wsi Stróży zjechaliśmy do wsi Pscimia i przy bytności urodzonego Jana Borzęty de Żelichów Złockiego,
towarzysza znaku pancernego i Imci Brigitty z Lisickich małżonki swojej, tudzież urodzonego Lisickiego cześnikiewi-
cza owruckiego imieniem czyniących, także Kazimierza Kudłacza na miejscu wójta, Kazimierza Jędrzejaka, Tomasza
Godawy przysiężnych i innych wielu z gromady wsi Pscimia kasztelańskich poddanych, tudzież opatrznego Szczepa-
na Szczerbińskiego woźnego przysięgłego do wizji i rewizji gruntów w tej wsi sołtysich i gromadzkich, tudzież zwale-
nia chałup in controverso będących przystąpiliśmy.
A najprzód przy przykopie wody z Raby na młyn sołtysi jazem łapanej i obranej zostający, przy którym znajduje się
drugi grunt za przykopą, podobnież zowie się Zdoniewski, ex opposito tego gruntu góra Gromkowa. Potoczek te
góry dzielący znajduje się. Szerokość pierwszego gruntu Zdoniewskiego pod górę Korzeniowską znajduje się od
przykopy, którą woda płynie do młyna, pod górę samą Korzeniowską, długość tego gruntu jest na jedno stajanie. Od
przykopy aż do gruntu młyna sołtysiego zasiać się może, jako obydwie gromady sołtysia i wiejska zgodziły się, pół
trzecia korca myślenickiej miary. Oprócz tego zasiewu na rok znajduje się w pasterni, gdzie może być siana cokolwiek
i granice zagrodnicze, urodzajnych drzew, jabłek, gruszek, śliwek na tym gruncie jako deputowane od gromad
zachowali in numero 35 stojących. Na tym gruncie była izba z komorą z drzewa całkowitego jodłowego, sionka z płota
pleciona, ale tylko teraz reszta drzewa in minori parte znajduje się, in maiori między siebie jak przyznali poddani
kasztelańscy pozbierali po rozwaleniu. Podczas zburzenia tej chałupy mieszkał pracowity Jan Starmach, który się żali,
że siano i potraw jemu stratowano. Z tego gruntu dawał do sołtystwa tynfów 35, robił 2 dni w tydzień, wartę
odprawiał we dworze co ósmy dzień, przez rok oprawy ziemskiej łokci 6 oddawał, w żniwa oprócz pieszych dni
odprawiał roboczny dni 12, na ryby, kiedy potrzeba było i w podróż o milę chodził. Gromada wsi Pscimia przyznaje,
że w środopostny tydzień te chałupy sołtysa burzyli roku przeszłego 1751. Stąd potuchę tego mieli, że przed lat
ośmiu Im P. Mikołaj Lisicki cześnikiewicz owrucki miał zburzyć pracowitemu Janowi Godawie boisko przy chałupie
przybudowane, nadto od wójta lubieńskiego i tęczyńskiego ten pochop mieli, że pisano do wójta Pscimia, aby to
zrobić było, co i oni zrobili. Taż gromada affirmavit, że ten grunt do roli Korzeniowskiej gromadzkiej należy i produ-
kowali dekret sądów burgrabskich kasztelańskich u ksiąg burgrabskich sabbatho post festum s. Catharinae Virginis et
Martiris proximo anno Domini 1633 pomiędzy pracowitą Lucją Korzeniowską a Im Panem Maykowskim. Examino-
wana gromada jeżeliby też kto z gromady pamiętał, czyli poddany który z kasztelanii te grunta zasiewał, retulit, że
takiego człowieka nie masz, tylko od przodków swoich słyszeli. Sołtys obecny possessor antiquissima possessione
broni się negando, żeby te grunta były kiedyś Korzeniowskie, ale w górze continentum in possessione gromady i przy
tych gruntach in circa grunta sołtysie znajdują się przez które idzie przykopa od młyna sołtysiego de situ tej roli
Korzeniowskiej dekretem indigilowanej non docet. Nie widzieliśmy jednak dokumentu sytuacji tej zagrody Korze-
niowskiej in scripto wyrażonej ani granic, ani denominacji, którą gromada zabiera się próbować.
Drugiego gruntu Zdoniewskiego pod rolą Gromkowską zwanego, szerokość jako pierwszego, długość na 3 stajania,
zasiewu mogło się zasiać 4 korce myślenickie, a oziminy 1/2 korca, miewał także kapustę, konopie, groch tyczny,
siana wóz. Na tej zagrodzie była chałupa, w niej izba, komora, sień, stajenka, stodoła z boiskiem z drzewa całkowi-
tego jodłowego cienkiego zdrowego i zbolałego. Ta chata i stodoła były słomą poszyte. Mieszkał w nich pracowity
Józef Zdoń, a teraz tylko locus extat. Z tej chałupy i roli possessor sołtysi dawał czynszu tynfów 10, robocizny 2 dni
piechotą, co ósmy dzień wartę odprawiał, oprawy łokci 6 oddawał, 12 dni w żniwa robił, ryby łowić chodził,
podróż, kiedy trzeba było piechotą o milę odprawiał. Oziminę co zasiali przeszłego roku, jarzyny już nie siali bo
gromada kasztelańska zakazała, pasza miała być wspólna. W tych gruntach co posiali z gromady to woda zabrała. Tę
role affirmavit gromada być Gromkowską, którą Jakub Gromek z kasztelanii miał posiać, teraz wnukowie jego pozo-
stali odebrali tę rolę po ojcu, co gotowi próbować, że granica według opisania w przywileju JP sołtysa zaczyna się od
suchej rzeki i ciągnie się potokiem ponad młynem sołtysim i te role dwie mają się znajdować za granicą sołtysią. Na
co żadnego opisania granic i dictu litteratoriis documentis nie dowodzi, tylko IMP Sołtys antiquissime possessione a
saeculo broni się.
Trzecia chałupa zburzona została na gruncie Fredejówka ex post Kozakowski zwanym, który situm ma między rolami
pracowitego Kazimierza Mizery z jednej a pracowitego Marcina Kozaka poddanymi kasztelańskimi; szerokości na 3
stajania, długość od Raby do wierzchu góry podobnież. Pod Brzeziną zasiewu korcy 20 myślenickiej miary oprócz
kapusty, grochu, konopii byc może, chałupa w tenże sam czas jak i druga zburzona była. Izba, 2 komory, stodółka,
sionka, stajenka, boisko. Te pobudynki były z drzewa całkowitego, zdrowego jodłowego oprócz stodółki, która już
była z drzewa zbutwiałego, poszycie było ze słomy. Drzewa z tej chałupy nie masz, tylko rudera. Mieszkał Wojciech
Fudali od sołtysa osadzony. Robił pieszo trzy dni w tydzień, podróż piechotą zawsze, kiedy było potrzeba, kapłonów
parę, łokci 12 oddawał, wartę świętalną 3 razy do roku odprawiał. Co zebrał żyta ozimego przeszłego roku dał
gromadzie tynfów 5 bez czeskiego. jak ten grunt odebrany przez Im Pana Sołtysa od gromadzkich pól nikt nie
pamięta. Imć Pan Sołtys broni się sola antiquissime possessione.
Czwarta chałupa zburzona znajduje się na gruncie Franasówka sive Burzówka zwanym, który jest między innymi
gruntami pracowitego Matyasza Druzgały poddanego kasztelanii krakowskiej a zagrodą do sołtystwa pretendowaną
Koźmicówką zwaną. Długość gruntu od Raby do góry pod Brzezinką na czworo stajań, szerokość na dwa stajania. Na
tym polu wysiać się może korcy 10 myślenickiej miary, siana kilka ociepek i pasza dla bydła. Chałupa w tej zagrodzie
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miałą izbę, komorę, stodółkę, stajenkę i sionkę z całkowitego drzewa cienkiego zdrowego, niedawno z dworu sołty-
siego postawione, stodółka zaś z podlejszego drzewa była. Teraz żadnego drzewa i pobudynków nie masz. Mieszkał
na tej zagrodzie pracowity Wojciech Franos. Dwa dni w tydzień robił pieszo, czynszu tynfów 6 dawał, stróżę co dwie
niedziele, wartę świętalną trzy razy do roku, podróż do Krakowa o 5 mil odprawiał, kapłonów parę dawał, oprawy
łokci 12 oddawał. Oziminę tenże zagrodnik co zasiał, to zebrał. Pracowici Kazimierz Piszczek, Matyasz Druzgała,
kasztelańscy poddani 7 korcy wysiali jarzyny i zebrali zboże. Pastwisk commune było po obojej stronie. Gromada
stąd pretenduje proprietatem świadków zabiera się jako do kasztelanii należała, o czym od przodków swoich słyszeli
i aktami gromadzkimi próbować zabierają się. Im Pan Sołtys i defectu iuris petitorii od gromady kasztelańskiej
reproducti broni się possessione ab aevo.
Piąta chałupa zburzona na gruncie Koźmicówka zwanym między gruntami Imć Pana Sołtysa wyżej immediate napi-
sanym z jednej, a granicą Stróską, potokiem od Pscimia dzielącą się. Szerokość tej zagrody 2 stajania klinem w górę
ciągnie się, długości 5 stajań, zasiewku na niej 15 korcy dobczyckiej miary być może. Przeszłego roku pracowity
Stanisław Koźmicki, zagrodnik, zbierał oziminę i co zasiał, korzec owsa. Pracowity zaś Michał Ornat, Jędrzej Ulma-
niec, Wojciech Róg 8 korcy owsa zasiali na tym polu i zbierali krescencję, reszta pola odłogiem leżała, teraz nie masz
nic zasianego. W chałupie tej była izba, komora nowe z całkowitego drzewa, 2 komory ze starego budynku posta-
wione, góra na schowanie, stajnia przy budynku sień i komora. Do Dobczyc to drzewo wójt kasztelański z gromadą
affirmavit sprzedali Wiśniowskiemu za tynfów 38 i odebrali 2 tynfy, reszta przy Wiśniowskim zostaje, co zaś wójt
odebrał, siedząc w więzieniu obrócił na potrzeby gromady. Z tej zagrody zagrodnik dawał do sołtystwa tynfów 12,
dni 3 pieszo w każdy tydzień, na wiosnę dni 6 sprzężajem robił, stróżę we dwie niedziele raz, wartę świętalną 3 razy
do roku odprawiał, kapłonów parę, łokci 12 dawał. Przy tej zagrodzie gromada sola positione directe ról poddanych
kasztelańskich zastawia się i affirmat, być do gromady należącą, co in actu commissionis zabiera się próbować. ImP
Sołtys in possessione antiquissime zaszczyca się.
Szósta zagroda Imć Pana Sołtysa Szarkowska zwana pod Korzeniowską gromadzką leżąca przy potoku Wilczym, z góry
ciągnącym się na dół ku Rabie. Szerokość tego gruntu znajduje się ku potokowi Wilczemu stajanie jedno, długości
stajań sześć. Zasiać się dziesięć korcy myślenickiej miary może. Pracowity Matyasz Szarek na tejże zagrodzie od
sołtysa obsadzony zasiewku zimowego krescencję zebrał. Owsa ani żadnej jarzyny przeszłego roku nikt nie siał, tylko
odłogiem rola leżała i teraz leży. Mieszkania na tej zagrodzie były: izba, komora, sionka, stajnia, stodoła z boiskiem.
Z reszty drzewa pozostałego pokazuje się, że było zdrowe i nadwątlałe, teraz go nie masz. Czynszu dawał z tej roli
tynfów 13, 2 dni pieszo w tydzień robił, w żniwa do kóp pilnowania chodził, oprawy 6 łokci dawał, do ryb łowienia,
gdy była potrzeba był zażywany. Tej roli proprietatem gromada być alleguje suam, że za potokiem jest rola Korze-
niowska potokiem dzieląca się i referują się do dekretu burgrabskiego wyżej przy pierwszej chałupie allegowanego
de anno 1633. Imć Pan Sołtys posesją dawną broni się sine ulla interrupta possessione.
Siódma zagroda Stalmachówka zwana, na której pracowity Jan Stalmach siedział, przy potoku Kolbowskim zbiega-
jącym się do potoku Krzywickiego, między rolami pracowitego Wojciecha Kolby z jednej i pracowitego Walentego
Mizery kasztelańskich poddanych. Szerokości tego gruntu jest na dwoje stajań, długości na sześć stajań. Siewu ten
possessor będąc lat 40 na tej zagrodzie wysiewał korcy 24 myślenickiej miary różnego ziarna. Przeszłego roku tenże
possessor zasiew swój zebrał. Poddani zaś jarzynę siali. Pracowity zaś Walenty Mizera, Wojciech Kolba, Błażej Krupa,
Jan Kolbiarz zasiali i krescencję zbierali owsa. Reszta tej roli odłogiem leży, teraz bez zasiewu zostaje. Pobudynki były
w tej zagrodzie: izba, 3 komory, 2 stajnie, 2 stodoły, poszyte słomą, z całkowitego drzewa jodłowego cienkiego, jako
gromady sołtysie i wsi kasztelanii krakowskiej zeznały in parte dobre drzewo i pobudynki nowopostawione, in parte
stare, zbutwiałe. Teraz drzewa nie masz, ale przyznała gromada, wsi Pscimia, że porozbierali między siebie, niektóre
wójt poprzedał z wolą gromady, za tynfów 26. Dawał ten zagrodnik przez lat 30 po tynfów 30, teraz przez lat 10 po
tynfów 40, stróża we dwa tygodnie raz, podczas żniwa zbioru dni 12, pieszą podróż 5 mil kiedy potrzeba, sprzęża-
jem dni 6, wartę świętalną 4 razy do roku, kapłonów parę, oprawy łokci 12 oddawał. Gromada nie pamięta, jeżeli
kiedy był z poddanych kasztelańskich w possesji tej roli, tylko że ta rola zwała się Figułowska, które Imć Pan Jakub
Dziektarski sołtys antecessor Maciejowi Figule poddanemu, dobrowolnie ustąpił, die 5 decembris 1618. Mizera na
ten czas był wójtem affirmat; zabiera się na probacje. Im Pan Sołtys infert, że ten zapis non quadrat do tej zagrody
i pozycja miejsca pro parte jego possessione diuturna militat.
Ósma zagroda Sularzowska teraz Ciapałowska zwana. Był na niej pracowity Antoni Ciapała possessor przed zburze-
niem. Między Ziębową górą ku południowi z jednej a rolą pracowitego Marcina Obajtka, poddanego kasztelanii
krakowskiej znajduje się. Szerokości tej zagrody na cztery stajania, ale kliniasto nierówne, długości siedmioro stajań.
Zaczyna się długość od potoka Krzywickiego do granicy Trzemeskiej pod sam las. Na tym gruncie in parte role są, in
parte pasza, in parte krzewina. Wysiewu całego pola bywa na tym gruncie korcy 20 myślenickiej miary. Oziminę zebrał
przez się zasianą, i co zasiał jęczmienia, i ten zebrał, ale żądał tynfów 4 do gromady z litkupem, łąkę kasztelańscy
zbierali i co zasiali przeszłego roku jako sami przyznają. Jęczmienia zebrali ze 3 korcy zasiewu, teraz nie zasiane stoi.
W pobudynkach była izba, komory 2, stodoła i boisko z drzewa całkowitego jodłowego cienkiego, in parte zastaliśmy
zdrowe, in parte nadwątlone. Gromada przyznaje, że nieco wzięli z gromady tego drzewa, reszta jeszcze zostaje.
Drzewo w lasku do tej zagrody od sołtystwa przyłączonego około kopy na pobudynki gromady wyciąć miały. ImP
Sołtys infert robił do sołtystwa sprzężajem dni 3, kiedy swoim bydłem, kiedy sprzężajem dni 6, w żniwa dni 12 i więcej,
kiedy potrzeba było pieszo, czynszu tynfów 35, kapłonów 2, podróż o 5 mil kiedy potrzeba było, wartę trzy razy przez
rok, świętalną stróżę do dwie niedziele, oprawy łokci 12 oddawał. Gromada ius do tej zagrody producit. Zapis od
niegdy Im Pana Dziektarskiego Sołtysa Pscimowskiego, który do dyspozycji JWP kasztelana krakowskiego dał podupa-
dłemu Walentemu Sularzowi, poddanemu kasztelańskiemu, i zaraz wyraził, że ta rola jest między zarębkiem Macieja
Sulary przy roli Sularzowskiej ferie secunda infra octaves SS Petri et Pauli Apost. anno Domini 1621. Imć Pan Sołtys ten
zapis do tej zagrody nie kwadrujący się twierdzi, i owszem przy posesji dawnej obstawa.
Dziewiąta zagroda Serafinówka zwana, w której siedział pracowity Wojciech Baniak, między rolą pracowitego Toma-
sza Zięby poddanego kasztelańskiego z jednej a Franciszka Dupaka, poddanego kasztelańskiego z drugiej strony.

Szerokości tego gruntu jest 3 stajania, długości cztery stajania. Wysiewał ten possessor korcy 13 myślenickiej miary,
i na ogród miał rolę. Oziminę zebrał zasianą z kasztelańskich poddanych, jarzyny co zasiali zebrali, teraz nie jest ten
grunt zasiany. Pobudynki były jako to: izba, komora, schowanie na izbie, stajnie dwie, stodoły i boisko. Drzewo było
in parte dobre in parte spróchniałe. Drzewo to tylko in parte minori ostaje, in maiori rozebrane, po zachodzie słońca
miano go zburzyć, jak sam powiedział i szkodę w zbożu zanosi. Dawał czynszu tynfów 20, kapłonów 2, dni pieszo
12 w żniwa robił, stróżę we dwie niedziele, podróż do Krakowa kiedy było potrzeba, wartę świętalną trzy razy w roku
odprawiał, oprawy dawał łokci 12. Tenże Wojciech Baniak skarży się na pracowitego Jakuba Kudłacza, że mu ode-
brał wołów parę w długu tynfów 26 być twierdzi. Kudłacz, iż on chorował, ale syn z wolą wójta i urzędu zabrał te
woły, bo mu też winien był tynfów 5. Za te woły przedane wziął tynfów 35. Za paszę od S. Grzegorza do Świątek
złotych 3 rachuje, a za woły więcej też nie przychodzi. Gromada stąd się interesuje do tej zagrody, że jest wokoło ról
gromadzkich i zwała się przedtem Sragowska, jako zapisem z akt na terminie dokumentować mają, żeby zaś z gromady
kto posiadał tę zagrodę nikt nie pamięta. Imć Pan Sołtys wnosi, że te zagrody były zarębki, które ad immemorabile
tempore należały do sołtysa i z zarębków zagrody od sołtysa erygowane.
Dziesiąta zagroda Kubicówka zwana, na której był possessorem pracowity Tomasz Kapała, ta zagroda jest między
temiż rolami jako pierwsza. Szerokości może mieć dwoje stajań, podobnież długości. 8 korcy myślenickiej miary
wysiewali na niej. Possessor tej zagrody nic nie zbierał od zburzenia chałupy, tylko kasztelańscy poddani pracowici
Maciej Łopata, Jan Dyrda, Marcin Kubic, wysiali ćwierć jęczmienia, i owsa korcy 3, reszta gruntu ugorem leżała.
Siano co było z niej zebrali, nawóz kasztelańscy wywieźli na ten grunt, na którym siali, o co się uskarża. Pobudynki
były nowe, to jest izba, sionka, stajenka, i stodoła. Drzewa teraz nie masz, ale kasztelańscy różni z gromady rozebrali.
Dni 12 w żniwo robił, czynszu tynfów 15, kapłonów parę dawał, oprawy sztuk 12 oddawał, podróż do Krakowa,
stróżę we dwie niedziele, warty trzy razy do roku odprawiał. Gromady i Imć Pan Sołtys przy wyżej wyrażonym
obstają prawie.
Trzynaście zdawna zarębków, a teraz dwanaście pod Suchą Rzeką na górze Suchej Średniej leżące, te zasiewają
pracowici Szymon Fudala, Regina Ludwicka wdowa, Józef Kornaś, Jan Olejarz, Antoni Gracz, Sebastian Raźniak,
Bartłomiej Przezdup, Grzegorz Brańszczak, Szymon Mleczek, Idzi Baniak, Walenty Sularczyk poddani sołtysi. Te trzyna-
ście zarębków są na górze Suchej Średniej, pod rzeką Suchą, do góry ciągnące się pod las ku wschodowi w górę
między rolami pobocznymi pracowitego Jana Marszałka poddanego kasztelańskiego a Jakuba Ulmana z jednej
strony, a pracowitych Sebastiana Kozaka i Wojciecha Masteli z drugiej strony leżącymi. Półtorej góry tej Średniej
Suchej w sobie continet te zarębki. Im Pan Sołtys wnosi skargę, że jeszcze więcej należy, bo granica extenditur do
samego Kobielnika, i ten lasek do Imci należy, w czym obiedwie strony do pokazania praw swoich zabierają się w sądzie
komisarskim. In possessione tych zarębków IP Sołtys jest. Robocizna z tych zagród i czynsze idą Imci Panu Sołtysowi.
Gromada nie pamięta, aby kto był z gromady w posesji tych zagród lub zarębkówna ów czas. Utraque pars ma
produkować ius petitiorum w sądzie komisarskim.
Pole pod lasem Banią sołtysim przy Korzeniowskiej leżące zasiewał pracowity Adam Trojan sołtysi poddany, między
Ulmanowską i Korzeniowską rolami kasztelańskimi będące od Suchej Rzeki do lasu Banii sołtysiego ciągnie się.
Stajanie jedno w szerokości i długości continet, wysiać może i ćwierci trzy myślenickiej miary. Kasztelańscy zasiewali
tę rolę przeszłego roku zabraną perante i zbierali, teraz nie jest zasiane. Gromada pytana, jeżeli pamięta, żeby który
z kasztelańskich poddanych zasiewał i zbierał to pole, ale żadnego nie masz, któryby o tym pamiętał, tylko od
przodków swoich słyszeć mieli. Z zagrody tej tylko jedno stajanie oderwane, na którym gromada nie dała zasiewać.
Pobudynków żadnych na tym stajanku nie masz. Imć Pan Sołtys tak przy granicy lasku jako taż circa possessionem
stajanek zabranego pola z tej zagrody obstaje.
Zagroda Sularzowska alias Pabisówka, w niej siedział Wojciech Sularz, znajduje się między rolami pracowitego
Wojciecha Pabiska z jednej a pracowitego Józefa Krawca z drugiej strony, poddanych kasztelańskich, szerokości 6 stajań,
długości podobnież, ciągnie się ten grunt samą górą Pabisowską zwaną. Wysiewa na tej roli korcy 25 myślenickiej
miary. Zbierał Sularz oziminę. Pracowici zaś Wojciech Pabisek, Józef Krawiec, Jan Kolbiarz i Stanisław Nych kaszte-
lańscy poddani wysiali i zebrali krescencję, teraz nie siany grunt stoi. Budynki były jako to izba, komora dwie
osobne, stajnia nowe, druga przy boisku, i stodoła, trzy małe chlewiki, z drzewa całego in parte zdrowe in parte
zbolałe. Te kasztelańscy poddani rozebrali między siebie, co przyznali przy rewizji. Czynszu tynfów 62, kapłonów
parę dawał, dni w tydzień trzy, na wiosnę swoim pługiem w żniwa dni 12 pieszo robił, oprawy sztuk 12 oddawał,
podróż, wartę trzy razy do roku, stróżę we dwie niedziele odprawiał, pogłównego tynfów 2 i czeski dawał. Gromada
tym się broni, że ta rola jest około ról zewsząd kasztelańskich, supponit, że jest zabrana gromadzie dawniej, ile za
granicą Im Pana Sołtysa, super quo zabiera się do probacji. Im Pan Sołtys antiquissima possessione broni się.
Zagroda Lexandrowska, zdawna Foliśnikówka, w tej siedział Sebastian Lexander, między rolami pracowitego Wojcie-
cha Pabiska z jednej a Sebastiana Kozaka z drugiej strony rolami gromadzkimi. Szerokości na jedno stajanie, długości
na troje stajań od granice Krzczonowskiej ku Rabie ciągnie się, jest w pośrodku kasztelańskich ról. Zasiać zwykł ten
sołtys korcy 4, zbierali pracowici Kozak, Walenty Dziadek, kasztelańscy poddani one zasiewali przeszłego roku, teraz
odłogiem leży. W pobudynku była izba, komora, sionka stare, w tych poddani kasztelańscy rozebrali materiały.
Gromada nie pamięta, żeby kto był z poddanych kasztelańskich na tej roli. Robił ten zagrodnik do sołtystwa 2 dni w
tydzień, stróżę odprawiał we dwa tygodnie. Wartę trzy razy do roku, czynszu płacił tynfów 15, oprawy łokci 12
oddawał, kapłonów, pogłówne, podróż do Krakowa albo do Wieliczki. Gromada stąd te budynki zwaliła i role jak
affirmat odebrała, że grunt ten między gromadzkimi rolami jest i na to ma podawać zapis w sądzie komisarskim, jako
był poddanych kasztelańkich.
Gromada wsi Pscimia pretenduje połowy roli Bielawskiej, w której jest in possessione Im P Sołtys, z tej przyczyny, że
in anno 1585 JW ś. p. pan Dębieński, kasztelan krakowski zamienił tę rolę na inną, Marchówkę. Imć Panu Sołtysowi
antededaneo possessorowi tegoż wójtostwa, ale że teraz rolę Marchówkę odebrał Im P Sołtys Krzczonowski, przeto
żądają, aby im była oddana. Rola wzamian dana ile tylko połowę tej roli trzymają poddani kasztelańscy a drugą ImP
Sołtys przy swoich gruntach ma złączoną blisko dworu. Marchówka rola zwana zamieniona za Bielawską, znajduje
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się przy granicy Krzczonowskiej antehac należąca do wójtostwa. Im Pan Sołtys uskarża się na gromadę, że temu
pracowitemu Sebastianowi Ślusarczykowi zabronili siać na tej Bielawce.
Zagroda Trojanowska zwana, siedział na niej pracowity Sebastian Bula od Im Pana Sołtysa osadzony, między rolami
Bielawską pracowitego Sebastiana Kozaka, poddnego kasztelańskiego z jednej, a pracowitego Wawrzyńca Srocaka
zagrodnika sołtysiego zostaje. Szerokość na stajanie, dwa na długość. Cztery korce zasiać się może. Przeszłego roku
woda Raba zabrała krescencję całą, teraz nie jest zasiane. Pobudynki były: izba, komora, stajnia, sionka i stodółka.
Drzewo gromada affirmat że zabrała z tych pobudynków między siebie. Robił dzień w tydzień pieszo, co ósmy dzień
stróżę, czynszu złotych 12, oprawy łokci sześć, pogłównego tynfów czeskich dwa, stróża do kop żniwa, na ryby co
kazano. Z gromady nikt nie pamięta, żeby kto był in possessione tej zagrody albo chałupy, w czym zabierają się do
justyfikacji sądowej i produkowania prawa, jako była poddanych kasztelańskich. Im Pan Sołtys antiquissima poses-
sione zastawia się.
Chałupa pod samym kościołem wsi Pscimia, w której mieszkał pracowity Wawrzyniec Sroczak do sołtystwa należący,
przy samej Rabie i rzece Lubońce znajduje się. Pod tą chałupą żadnego gruntu nie miał, tylko w odległości za tąż
rzeką, przy gruncie wyżej wyrażonej zagrody stajanko jedno roli, mogło być wysiewu korzec. Woda zabrała krescen-
cję przeszłego roku teraz pustkami stoi. W pobudynkach były: izba, komora, sień strzechą poszyte, drzewo in maiori
parte rozebrali, in parte znajduje się w górze. Chałupnik ten robił dzień w tydzień pieszo, na wartę w ósmy dzień
chodził, do kóp usługa, czynszu tynfów 6, oprawy łokci 6 pogłównego pięć półtoraków oddawał. Gromada twierdzi,
że ten grunt do roli Godawowskiej należy, w której Godawowie poddani kasztelańscy siedzą i zabierają się próbować
aktami gromadzkimi, lubo nie pamiętają, kiedy byli in possessione przodkowie ich. IP Sołtys possessione firmissima
broni się i tego pre omnia negat, aby Godawowska rola extendantur na ten grunt.
Gromada żali się na Imć Pana Lisickiego, że gruntu im w sadku, przy chałupie Tomasza Godawy broni pretendując do
sołtystwa usumfructum. W tym sadku jest kilkoro drzewa urodzajnego i trawy może być kilka wiązań. Imć Pan
Mikołaj Lisicki miał kazać zburzyć na tym gruncie stodółkę, i swoje kazał z drzew zabrać poddanym swoim i w tym
zabiera się possessor tego gruntu do pokazania dowodów in actu commissionis.
Zagroda zdawna Dudówka, w której pracowity Stanisław Pieron od Im Pana Sołtysa siedział. Druga Bankówka, którą
Szymon Banek od Imć Pana Sołtysa trzymał. Te dwie zagrody zostają między rolami pracowitego Michała Bzowskie-
go, Jana Gracza, Wojciecha Kubonia, poddanych kasztelańskich (alias Ornata Kazimierza). Szerokości zagonów 20,
długości 2 stajania. Każdej w osobności będących sobie przyległych na obydwu zagrodach zasiewku była, której
miary dobrej myślenickiej 5. Z tych zagród zbierali Krusiowie kasztelańscy poddani. Pobudynki w pierwszej zagro-
dzie były lepsze. Izby, komory, sień w obydwu chałupach , z tych rozebranych poddani kasztelańscy drzewo zabrali.
Z roli Dudówki czynszu dawał tynfów 15, do żniwa powaby 3 robił, 6 łokci oprawy oddawał, podróż o milę,
pogłównego tnf jeden czeskich dwa. Z drugiej roli dzień w tydzień pieszo, warta w ósmy dzień, czynszu tynfów 18,
6 łokci oprawy, pogłównego tynf jeden, czeskich cztery oddawał. Gromada tego gruntu pretenduje affirmando, że
wygony między samymi rolami kasztelańskimi będące i jako były kasztelańskie gotowi tego próbować in actu com-
missionis. Imć Pan Sołtys pacifico iure possessionis ab aevo broni się.
Chałupa na gruncie Witkowski zwanym przy drodze za Rabą pod samym pagórkiem cmentarza wystawiona, w której
mieszkał pracowity Sebastian Gorzała od Im Pana Sołtysa osadzony. Mieszkanie było izba czarna, druga izba piękna
dla gości z komnatą, komora, stajnia mała, boisko, stodoła. W pobudynkach drzewo było dobre, tylko w piekarni
i stodole nadbolałe. To drzewo z woli gromady JMX pleban Pscimski powziął. W tej chałupie szynk z dworu sołtysie-
go bywał. Gruntu miał do tej chałupy, na którym korcy 6 zasiał na zimę, co zasiał sam zebrał. Inna rola pustkami
stała i teraz nie jest zasiana. z tej chałupy dawał czynszu tynfów 40, na ryby chodził, kiedy trzeba było, na powabę
dwa dni, w żniwa pieszo dni kilkanaście robił, oprawy łokci 6, pogłównego tynf jeden czeskich cztery oddawał.
Gromada alleguje, że ta chałupa Witkowska zburzona, na której jeszcze karczma stoi, była z dawna należąca do
kasztelanii krakowskiej i zabierają się próbować in actu commissionis jako prawo mieć chce. Imć Pan Sołtys iure
antiquissime possesione broni się.

(odpis w Tekach Kubali, t. 5, AMR)

Aneks 7. Opis folwarku w Stróży (1780 r.)
Folwark. Drzwi w sieni, z tarcic na zawiasach y hakach żelaznych, klamka drewniana, w niey powałą z dylów bez
podłogi, y komin nad grubami murowany, na dach wyprowadzony, u których grub iedney, drzwiczki na zawiasach
y hakach. Obróciwszy się na prawą rękę iest izba, do którey są drzwi z tarcic stolarskiey roboty, na zawiasach
y hakach żelaznych, zamek z klamką y kluczem żelaznym, kominek szafiasty, nad dom wysiedny murowany. Piec
kachlowy biały, stary, przy tym piecu są drzwi do tey pierwszej izby, z tarcic, stolarskiey roboty na zawiasach
y hakach żelaznych, zamek bez kluczaw tey wielkiej izbie okien trzy w drzewo oprawnych, szyb dwie wybitych, przy
drzewiach w tey izbie iest szafa. W górze półek trzy, krata na dwoie otwierająca się, na zawiasach żelaznych dwo-
istych, haczyk żelazny do zakładania. Ławy pod oknem, stół malowany, pod tym szuflada iedna, ten stół na nogach
krzyżowych, przez tę izbę na wprost iest pokoik. Drzwi do niego z tarcic stolarskiey roboty, dwoiste na zawiasach
y hakach żelaznych, zamek bez klucza do zamykania, okno jedno taflowe, w drewno oprawne. Z tego pokoju drzwi
z tarcic na zawiasach y hakach, z wrzeciądzem y dwiema skublami, do szpiżarki, w którey okno iedno proste, w ołów
oprawne, wszędy podłogi y powały z tarcic. Do spiżarki, w którey okno iedno proste w drewno oprawne, drzwi
z tarcic na zawiasach y hakach, z konami żelaznymi, gdzie y zasuwa drewniana, do wyiscia na tył z teyże spiżarki do
drugiego pokoiu, 3. drzwi z tarcic na zawiasach y hakach żelaznych z wrzeciądzem i dwiema skublami. Okno w ołów,
w którym szyb 3 nie masz, do komnaty, okno iedno w ołów oprawne maiący. Z tey komnaty są trzecie drzwi na
zawiasach y hakach żelaznych z wrzeciądzem i dwiema skublami do piwnice, do którey chody spuszczone z teyże
komnaty, są wschody iodłowe na górę, dokąd drzwi z tarcic na zawiasach y hakach z haczykiem żelaznym. Z tey
komnaty drzwi z tarcic na zawiasach y hakach z wrzeciądzem i dwiema skublami. Po lewey stronie izba do której
drzwi z tarcic stolarskiey roboty na zawiasach y hakach z klamką żelazną y wrzeciądzem, haczykiem y skublami okien

dwa w ołów oprawnych, kominek szafiasty z kamienia postawiony, piec kachlowy zielony stary, w teyże podłoga i powała
z tarcic. Pod tą izbą iest piwnice całą sklepiona kamieniem, drzwi do tey 3. z tarcic dwoie, na zawiasach y hakach
żelaznych, z wrzeciądzem i dwiema skublami, to iest do pierwszy i do drugiey, a trzecie naypierwsze do pokoiku na
biegunie. Z tey izby drzwi z tarcic na zawiasach y hakach z wrzeciądzem i dwiema skublami antabą. Naprzeciwko
wielkiey izby iest piekarnia na lewey ręcem, do którey drzwi z tarcic na zawiasach y hakach z klamką, drewno. W tey
iest piec piekarski z nalepą, okien dwa, szyb defuit 8 w drzewo oprawnych, prostych y złych, żłób ieden z gontami,
szafka na naczynia, drzwiczki na zawiasach z wrzeciądzem y diwma skublami maiąca. W tey piekarni grodzi dwa na
cielęta, z okrayków, z drzwiami z tarcic na biegunach drewnianych, z tey piekarni drzwi z tarcic na zawiasach
y hakach żelaznych do komory z wrzeciądzem y 2 skublami. Ta komora ma okien 2 w drewno oprawnych y złych
bardzo z kratkami żelaznemi. Powróciwszy do piekarni są drugie drzwi z tarcic na zawiasach y hakach żelaznych,
z klamką żelazną, do przysionku, iest komora na drzewo z drzwiami z deseczek na biegunach dwoistych z zaporą
takąż. Przyszedłszy do sieni, daią się widzieć wschody na górę w zapierzeniu będące, na które drzwi z tarcic na
zawiasach y hakach z zamkiem, kluczem do niego. Z tey sieni na drugą stronę na podworze ku Pcimiowi są drzwi
z tarcic na zawiasach y hakach żelaznych z klamką y zaporą drewnainą, przy których z sieni drzwiach iest okno proste
bez szyb. W izbach tego folwarku powały y podłogi z tarcic heblowe, cały zaś jest folwark z drzewa iodłowego
tartego, w węgły zbudowany, gontami podbity, pod oknami wielkiey izby iest balaszkami obwiedziony. Ogródek
naprzeciw którego iest kompas kamienny rozbity.

Aneks 8. Wykaz znanych proboszczów parafii św. Mikołaja w Pcimiu.

Jan wzm. 1422 – 1433
Błażej wzm. 1488
Jakub z Myślenic wzm. 1529
Marcin z Trzemeśni wzm. 1595 – 1596 rector, seu pleban
Marcin Karpała 1602 – 1617 rector, seu pleban
Albert Ofiarowicz 1617 – 1644 dziekan dobczycki
Stanisław Jeleniowicz 1644 – 1677 rector, seu pleban
Urban Klikosowski 1677 – 1690 rector, seu pleban
dr Stanisław Putowicz 1691 – 1716 dziekan dobczycki, canonicus pilcensis
Wawrzyniec Skibski 1716 – 1735 pleban
Franciszek Cieniowski 1738 – 1762 rector, seu pleban
Józef Gładysiewicz 1762 – 1786 rector, seu pleban
Izydor Zwoliński OP 1788 – 1810 rector, seu pleban
Wincenty Schneider 1810 – 1827 rector, seu pleban
Joachim Filipowski 1827 administrator
Wojciech Aleksy Łapiński 1827 – 1867 proboszcz
Wojciech Guzik 1867 – 1906 proboszcz
Jozef Bieniek 1906 – 1907 administrator
Wojciech Kowalczyk 1907 – 1909 proboszcz
Franciszek Kozłowski 1909 administrator
Stanisław Łopatowski 1909 – 1926 proboszcz
Bartłomiej Boba 1926 – 1936 proboszcz
Józef Pitorak 1936 administrator
Stanisław Krawczyk 1936 – 1951 proboszcz
Władysław Michalski 1951 – 1966 administrator

1966 – 1967 proboszcz
Piotr Czańba 1967 – 1971 proboszcz
Józef Kuś 1971 - 1992 proboszcz
Krzysztof Nowak 1992 - dziś proboszcz, dziekan pcimski
(wg ks. Józef Kuś, ks. Jan Kuś, 1986, uzup.)
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Władysław Biedroń - Pcim, Ryszard Bitka (OP „Żelbet-III”. ps. „Chart”) - Kraków, Zofia Bochenek - Pcim, Mikołaj
Bukowski (OP „Pościg”, ps. „Krupa”) - Kraków, Marian Burkat (OP „Odwet”, ps. „Dywersant”) - Polanka, Władysław
Burkat - Poręba, Bolesław Chęciński (OP „Pościg”, ps. „Cichy”) - Myślenice, Stanisław Chobot - Tokarnia, Dariusz
Dyląg - Myślenice, Jan Fijałkowski - Zawada, Józef Kobiałka - Zawadka, Zbigniew Łodziński (OP „Lisowczycy”, ps.
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Posłowie
Monografia jest dla miejscowości i regionu tym, czym benefis dla aktora; odrobina

świata staje się jego źrenicą. Podczas lektury tej monografii Czytelnik nabiera przekonania, że za
przyczyną kilku kliszczackich miejscowości między Krakowem a Zakopanem wciągany jest w wir
dziejów świata i wabiony jego niezwykłą urodą. Równocześnie, niemal namacalnie doświadcza,
że świat ma wiele źrenic, a wszystkie są jednakowo ważne.

Jest to konstatacja tylko z pozoru banalna. Bowiem dzieje, czy historia są pojęciami
abstrakcyjnymi, póki nie dotykają pojedynczego człowieka, jego rodziny, najbliższego oto-
czenia. Wielka historia świata wtargnęła zatem na kliszczacką rolę, kształtowała ją jak chciała,
ale też nabierała kształtu i treści właśnie tam, w losach poszczególnej ludzkiej rodziny, nieza-
leżnie od tego czy mówimy o wielkich procesach ziemiotwórczych, w których daty podaje się
z dokładnością do tysięcy lat czy o wojnach światowych, których wydarzenia autor niejedno-
krotnie podaje z godzinową precyzją. Wielką zasługą Piotra Sadowskiego jest, że potrafi pisać
o sprawach pozornie odległych od losu i aspiracji dzisiejszych mieszkańców gminy Pcim tak,
by stało się jasne, jak bardzo składają się one na obecny kształt okolicy.

Ma ta monografia jeszcze jeden wymiar, tak akcentowany w ostatnich latach: przez
poznanie i zrozumienie prowadzi do budowania poczucia dumy mieszkańców z ich małej ojczy-
zny. Jest to wymiar istotny wszędzie, ale w myślenickiem raczej nie dziwny. Mieszkańcy tutej-
szych wiosek od pokoleń kochają swoją ziemię i większość z nich wcale nie uważa, że życie
w mieście jest awansem społecznym. Przeciwnie: jadą do miasta, zdobywają wykształcenie,
nabywają doświadczeń, ale mieszkać chcą u siebie, a patrząc na łagodne góry na horyzoncie
i fantastycznie ukształtowane doliny, współczują niejednokrotnie tym ze świata betonu. Ich
energia, przedsiębiorczość i inteligencja sprawiają, że nawet w czasach takiego kryzysu, przez
jaki przechodzi nasz kraj na przełomie XX i XXI wieku, te ziemie rozwijają się i rosną w znaczenie.

Niebagatelny jest też aspekt promocyjny tej książki. Karta za kartą odkrywa ona bo-
wiem przed Czytelnikiem świat piękny, fascynujący bogactwem, wabiący szczegółem. A sło-
wa, które często bywają wypowiadane na wyrost, bez pokrycia, w tej książce udokumento-
wane są znakomitymi fotografiami, które dodają precyzji ogólnym określeniom.

Promocja i marketing gmin turystycznych rozumiane bywają rozmaicie. Ta monografia
pokazuje, jak dojrzały jest pcimski wariant myślenia o promocji. Nie tylko dlatego, że autor napisał
dobrą książkę. Wiele znakomitych opracowań nie może doczekać się miejsca na księgarskiej półce.
Jednak to znalazło sponsora. Samorząd gminy i Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Gimnazjum
w Pcimiu uczciły 650-lecie lokowania miejscowości, wydając monografię. Nie puściły pieniędzy
przeznaczonych na jubileusz z feerią fajerwerków w powietrze. W ręce nauczycieli i gim-
nazjalistów włożyły cenny podręcznik do edukacji regionalnej, mieszkańcom dały kolejny powód
do słusznej dumy ze swojego regionu, a zbierającym materiały do prac naukowych – istotny zbiór
udokumentowanych informacji. Patrząc jak rosną budowane z mozołem, w niełatwych czasach,
mury gimnazjalne, odnosi się wrażenie, że mają one solidny kamień węgielny w mądrości i zapo-
biegliwości swoich budowniczych.

Czy trzeba dodawać, że dla nas, wydawnictwa, praca nad tą książką była prawdziwą
przygodą intelektualną i przyjemnością? Poczucie, że uczestniczy się w powstawaniu rzeczy warto-
ściowej, o niebagatelnym znaczeniu, daje satysfakcję każdemu uczestnikowi tego procesu. Mamy
nadzieję, że Czytelnik, choć będzie mógł cieszyć się z tego dzieła ostatni, dozna za jego przyczyną
wielu pozytywnych emocji, a lektura będzie doświadc zeniem szczególnym.

Anna Witalis-Zdrzenicka
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