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Moi ostomili! 
Gdzie te dawne casy, chłopskie gazdowanie, 
Kiej sie stada bydła pasły na polanie? 
Kiej ześ terkot dzwonków mógł słyseć co rano, 
Odgłos klepanio kos, babskiego „wyskanio”? 

Na scęście nie syćko z wiatrem uleciało, 
Duzo piyknych zwyków pod Gorcem ostało. 
Przejmują je młodzi, podtrzymują dali, 
Tak jako ich ojce przed laty robiali. 

Haw tradycja zywo i temu nie zniko, 
Ze starość z młodością wzajem się przeniko. 
Więź pokoleniowo w każdziutki rodzinie, 
Złącono spoiwem, co miłości mo imie. 

W twardych babci dłoniach, w pomarszczonej twarzy,
Ukochano wnucka piękno zauważy.
I  nie będzie miała cienia wątpliwości, 
że w słowie starszego jest mnóstwo mądrości. 

Niekze ta więź mocno, co ludzi jednocy,
Trwo w góralskich rodach, nie do nom zabocyć,
O tym co jest wozne, warte ocalenia, 
Co trza pielęgnować, strzec od zapomnienia. 

Stanisława Gołdyn
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„Kraina” niezwykła pod wieloma względami. Rozciąga się wzdłuż rzek Dunajec i Ochot-
nica, położona na styku dwóch pasm górskich – Gorców i Beskidu Sądeckiego. Od dawna 
wzbudzała zainteresowanie miłośników przyrody, naukowców i znawców kultury, ale także po-
szukiwaczy przygód i skarbów. Ciekawe walory przyrodnicze, niezwykłe krajobrazy i kultura 
tutejszych górali od dawna przyciągały miłośników tego regionu, nie tylko z Polski, ale także 
z różnych stron świata. Chociaż obszar ten należy do dwóch różnych jednostek geograficz-
nych, kultura, tradycje i zwyczaje aktualnie są wspólne, choć historia pokazuje, że bywało 
różnie.

Pierwotnie w obszar ten zapuszczał się człowiek trudniący łowiectwem. Pierwsze ślady 
ludności pasterskiej stwierdzono tu na przełomie neolitu i okresu brązu, czyli około 2000 lat 
p.n.e. Osiadłe ludy słowiańskie pojawiły się w VIII wieku, a właściwe osadnictwo rozpoczęło 
się dopiero w XII i XIII w. Dwie miejscowości – Ochotnica i Tylmanowa (kiedyś rywalizujące 
między sobą – dziś ściśle współpracujące) tworzą wspólnotę nie tylko terytorialną, ale także 
kulturową i duchową. Ochotnica, mocno wciśnięta w środek Gorców formalnie została zało-
żona w roku 1416 na mocy przywileju Jagiełły nadanego Dawidowi Wołochowi, ale w rze-
czywistości istniała już znacznie wcześniej. Trudny topograficznie teren, o wręcz surowych 
warunkach, zamieszkiwała pierwotnie ludność pasterska pochodzenia rumuńsko-bałkańskie-
go, która wywarła ogromny wpływ na tutejszą przyrodę, ale także kulturę, co potwierdzają 
badania historyków i etnografów. Wpływy te zaznaczyły się także w gospodarce i folklorze 
muzycznym, a co więcej w nazewnictwie. 

Tylmanowa z kolei położona po obu stronach Dunajca – na wschodnich stokach Pasma 
Lubania i zachodnich Pasma Radziejowej jest wioską starszą. Zasiedlanie tej części doliny Du-
najca wiązało się z obecnością zakonu Sióstr Klarysek – Tylmanowa była częścią ich własności. 
Jej początki sięgają roku 1336, kiedy Salomea, ksieni klasztoru w Starym Sączu nadała Piotro-
wi Tylmanowi i jego synowi obszar pomiędzy potokiem Ochotnica a Kłodne w celu założenia 
wsi na prawie niemieckim. Ścieranie się wpływów niemieckich osadników i ruskich trwało dłu-
go i do dziś pozostawiło ślady w kulturze, obrzędach i zwyczajach.

„....Im dalej wejdziemy w świat,  
tym częściej trza nom wracać do źródeł...”

ks. prof. Józef Tischner Mądrość człowieka gór (2019)
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Gorce znane były z tradycji zbójowania oraz postaw buntowniczych przeciwko swoim 
panom. Chlubnie zapisały się w historii podczas okupacji, będąc ogniskiem oporu przeciw 
Niemcom, miejscem walk i potyczek, co niewątpliwie miało wpływ na tragiczne wydarzenia 
związane z pacyfikacją ludności cywilnej. Były ostoją i schronieniem dla partyzantów.`

Z Ochotnicą czasowo związana była rodzina Tetmajerów, w tym także Kazimierz Tetmajer. 
W czasach historycznych wiodła tędy jedna z głównych dróg rzymskiego i greckiego han-

dlu, co nie pozostawało bez wpływu na rozwój tego regionu.
Człowiek, od niepamiętnych czasów, silnie związany był z przyrodą Gorców. Na trwałe wpi-

sał w nią ślady swojej działalności. Przez stulecia kształtowała się harmonia mozaiki półnatural-
nych łąk, polan reglowych i rozległych obszarów leśnych. Wpływ człowieka na przyrodę zazna-
czył się szczególnie w krajobrazie tych gór, a najbardziej charakterystycznym elementem były 
rozległe polany z szałasami pasterskimi na każdej z nich. Niestety, krajobraz ten bezpowrotnie 
zanika, a cenne siedliska przyrodnicze ulegają zubożeniu, a nawet całkowitemu zanikowi. Po-
lany szybko wchłaniane są przez otaczające lasy na skutek naturalnej sukcesji lub celowego 
zalesiania, szałasy znikają, a krajobraz gorczański traci swoje specyficzne rysy. Zmiany w krajo-
brazie zaczęły się już kilkadziesiąt lat temu, ale w sposób najbardziej spektakularny uwidoczniły 
się pod koniec XX w., kiedy udział pól gwałtownie zaczął spadać na skutek porzucenia gospo-
darki rolnej, z przyczyn najczęściej ekonomicznych. Początkowo proces zanikania pól z krajo-
brazu następował stopniowo, z czasem zaniechano także koszenia łąk. W pierwszym okresie 
dotyczyło to głównie łąk mniejszych i trudniej dostępnych – bez dobrego dojazdu i odległych. 
Z czasem objęło to łąki duże i stosunkowo łatwo dostępne. Zaniechanie uprawy ziemi spowo-
dowało szybkie ich zarastanie przez drzewa i krzewy. Stopień zaawansowania sukcesji w różnych 
częściach obszaru jest bardzo zróżnicowany i często zależy od historii ich użytkowania oraz wa-
runków lokalnych, ale przed wszystkim indywidualnego podejścia gospodarzy. Zainteresowanie 
użytkowaniem ziemi przez człowieka w tym obszarze obecnie już prawie zanikło i przeniosło się 
z gospodarki pasterskiej i rolnej na działalność rzemieślniczą i turystyczno-rekreacyjną. 

Region ten posiada wiele walorów, które można wykorzystać dla znacznie większego 
i szerszego rozwoju turystyki. W ciągu ostatnich lat promocja regionu staraniem Gminy staje 
się coraz bardziej widoczna, o czym świadczą liczne wydania albumowe, ale także imprezy 
kulturowe i okolicznościowe upamiętniające wydarzenia historyczne. Promocja jest ważna, ale 
za nią powinny też pójść konkretne działania mające na celu ratowanie nie tylko wartości kul-
turowych i historycznych, ale także wartości przyrodniczych, które w pewnym sensie nie są do 
końca doceniane i wykorzystane do promocji regionu. Prawdopodobnie przyczyna jest jedna, 
że obszar ten wciąż pozostaje w cieniu pobliskich bardziej atrakcyjnych Pienin i Tatr,  o któ-
rych przeciętny mieszkaniec Gminy wie znacznie więcej niż o wartościach przyrodniczych śro-
dowiska w którym bezpośrednio żyje. Warto zwrócić uwagę na osobliwości tutejszej przyrody, 
które zasługują na uwagę i świadczą o pewnej swoistości lokalnej. Obszar dwóch miejscowo-
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ści tworzących jedną Gminę otoczony jest cennymi formami ochrony przyrody, ale też sam 
posiada ich kilka, chociaż różnej rangi. Od południa, w niedalekim sąsiedztwie wznoszą się 
Pieniny, w których znajduje się najstarszy w Europie a drugi na świecie, transgraniczny park 
narodowy. Na północnym zachodzie rozciąga się Gorczański Park Narodowy, a od wschodu 
Popradzki Park Krajobrazowy. W zasięgu terytorialnym Gminy, chociaż po stronie Beskidu Są-
deckiego znajdują się ponadto dwa rezerwaty przyrody – rezerwat „Kłodne nad Dunajcem” 
i „Pusta Wielka”, oba powołane ponad pół wieku temu. Pierwszy z nich, o powierzchni 90 
ha, chroni fragment przełomu Dunajca ze stromymi zboczami porośniętymi starodrzewem 
żyznej buczyny karpackiej oraz kwaśnej buczyny górskiej, a także fragmentami grądu wschod-
niopolskiego. Drugi z rezerwatów o niewielkiej powierzchni, bo zaledwie nieco ponad 3 ha, 
chroni reliktowe stanowisko sosny pospolitej, tworzącej wyjątkowe w skali kraju fitocenozy 
przywiązane do półek skalnych. Podobne zbiorowiska leśne znane są tylko z Pienin i Tatr oraz 
gór Europy południowej (Alpy i Góry Dynarskie). 

W całym swoim geograficznym zasięgu zajmu-
ją niewielkie powierzchnie i należą do wyjątkowo 
rzadkich układów przyrodniczych. Przełom Dunajca 
w Kłodnem to miejsce unikatowe pod względem 
przyrodniczym. Oprócz wspomnianych dwóch re-
zerwatów przyrody, kryje także inne ciekawe oso-
bliwości przyrodnicze. To właśnie tutaj znajduje 
się drugie w Polsce stanowisko bardzo rzadkich 
gatunków roślin: wiechliny styryjskiej i turzycy bia-
łej, których nasiona prawdopodobnie spłynęły wo-
dami Dunajca z Pienin i  „zakotwiczyły” znajdując 
dogodne warunki do wzrostu i rozwoju. Pierwszy 
z tych gatunków znajduje się w „Polskiej Czerwo-
nej Księdze Roślin” i „Czerwonej Księdze Karpat 
Polskich” obejmujących najrzadsze i zagrożone 
gatunki roślin. Warto także wspomnieć o innych 
skarbach przyrodniczych - nadobnicy alpejskiej – 
unikatowym i chronionym gatunku chrząszcza, któ-
ry od kilkunastu lat systematycznie notowany jest 
w buczynach przełomu Dunajca w Kłodnem, cho-
ciaż w Gorcach nigdy nie był obserwowany. Owad 
ten wyjątkowo rzadki w skali Polski, występuje 
na nielicznych stanowiskach tylko w Karpatach. 

Stanowisko reliktowej sosny zwyczajnej 
w rezerwacie przyrody „Pusta Wielka” 
w Kłodnem nad Dunajcem. Podobne 
zbiorowiska w Polsce występują tylko 
w Pieninach i Tatrach.

 Fot. J. Bodziarczyk
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Umieszczony został w „Polskiej Czerwonej Księdze 
Zwierząt” w kategorii skrajnie zagrożonych i giną-
cych oraz na „Europejskiej czerwonej liście zwie-
rząt i roślin zagrożonych w skali światowej”. 

Na obszarze Gminy znajduje się kilka form 
ochrony, które od kilkunastu lat zostały włączone 
do międzynarodowej sieci ekologicznej Natura 
2000, poprzez utworzenie obszarów o randze eu-
ropejskiej – Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków 
oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk. Warto 
wspomnieć, że drewniany kościół  w Tylmanowej 
oraz kościół w Ochotnicy Dolnej tworzą jako Ob-
szary Natura 2000 ważne ogniwa europejskiej sieci, 
chroniące kolonię podkowca małego. W Ochotni-
cy Dolnej ponadto wokół kościoła rosną sędziwe 
lipy drobnolistne oraz dąb szypułkowy uznane za 
pomniki przyrody.  W całości Gmina położona jest 
w Południowomałopolskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu. W lasach gorczańskich od wielu lat 
gnieździ się orzeł przedni. Nie rzadko obserwowa-
ne są trzy duże drapieżniki, a zwłaszcza ryś i wilk, 
rzadziej niedźwiedź. W wyżej położonych świerczy-
nach można spotkać rzadkiego głuszca, a w starych 

karłowatych buczynach na złomach skalnych gnieździ się puchacz – największa z naszych sów. 
To tylko nieliczne przykłady osobliwości przyrodniczych, które szczególnie wyróżniają ten region 
spośród innych, ale ciekawych obiektów do obserwacji jest na tym obszarze znacznie więcej i to 
one najczęściej przyciągają turystów spragnionych wrażeń i szukających odpoczynku. 

W dobie szybkiego postępu cywilizacyjnego oraz ogromnych przemian w środowisku 
przyrodniczym coraz częściej stajemy się osaczeni i zagubieni. Bezradni wobec stresów co-
dzienności rzadko znajdujemy czas na refleksję i przemyślenia. Dlatego tak ważne są przyto-
czone na początku słowa księdza profesora Józefa Tischnera o konieczności powracania do 
źródeł i pielęgnowaniu tradycji z poszanowaniem praw natury..

Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Bodziarczyk

Nadobnica alpejska – niezwykle rzadki 
i zagrożony gatunek chrząszcza, związany 
z lasami bukowymi Karpat. W Zachodnich 
Beskidach występuje tylko w Kłodnym.

Fot. J. Bodziarczyk
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8 Ochotnica & Tylmanowa 

PRZYRODA

8



9Ochotnica & Tylmanowa 

Polana praojców do snu się układa - panorama z wieży widokowej na Magurkach. (fot. Łukasz Lisiecki)
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11Ochotnica & Tylmanowa 

 Niczym latarnia morska rozbłyskuje wokół swym zasięgiem. Wieża 
widokowa na Magurkach. (fot. Łukasz Lisiecki)

 Gorce z lotu ptaka – Ochotnica Dolna. (fot. Łukasz Lisiecki)
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13Ochotnica & Tylmanowa 

 Pasmo Beskidu Sądeckiego i Gorców z lotu ptaka. Zdjęcie wykonane z wieży na Koziarzu. 
Po prawej wieża widokowa na Gorcu. W dole widoczne osiedla Padół, Miazgi, Ziemianki, 
Ligasy w Tylmanowej. W dali widoczne Tatry. (fot. Łukasz Lisiecki)
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 Z poranną rosą las budzi się do życia i kusi swym bogactwem. 
(fot. Lucyna Kozub)

 Pszczoły w ulu pracują a świat życiem kwitnie. (fot. Lucyna Kozub)
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W drodze na wykopki. Osiedle Jamne w Ochotnicy 
Górnej. Widok na pasmo Gorców. (fot. Łukasz Lisiecki)
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Panorama z osiedla Kotelnica w Tylmanowej na Rezerwat Przyrody Pusta Wielka. (fot. Lucyna Kozub)
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Pszenne złoto gorczańskich pól. (fot. Lucyna Kozub) 
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Pasterstwo do łatwych sztuk nie należy. 
Wypas owiec na gorczańskich halach. (fot. Lucyna Kozub)
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Makowy kadr. (fot. Lucyna Kozub)
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Żywy skansen – najstarsze zabudowania w Tylmanowej (os. Klępy),  
wciąż zamieszkałe przez właścicieli. (fot. Lucyna Kozub)
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Osiedle Studzionki w Ochotnicy Górnej – w oczekiwaniu na kośby. (fot. Lucyna Kozub)
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Zwiastuny wiosny – punktualne, gdy pora 
przychodzi. (fot. Lucyna Kozub)
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Dunajec w malowniczych kolorach jesieni. (fot. Lucyna Kozub)
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 Wędrujące morze mgieł w blasku wschodzącego słońca, z widokiem 
na ośnieżone Tatry. (fot. Łukasz Lisiecki)
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Koliba w jesiennej scenerii gorejących drzew. (fot. Lucyna Kozub)
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Borowikowa rodzinka chętnie pozuje do zdjęcia. (fot. Lucyna Kozub) 
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Perełka architektoniczna - os. Skałka w Ochotnicy Górnej. 
(fot. Lucyna Kozub) 
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 Panorama przełomu Dunajca w jesiennej szacie. (fot. Łukasz Lisiecki) 



44 Ochotnica & Tylmanowa 44



45Ochotnica & Tylmanowa 45

Tutaj złota polska jesień najpiękniejsza - Rezerwat Kłodne w Tylmanowej. (fot. Lucyna Kozub) 
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 Wschód słońca na Gorcu – tu łatwiej wyobrazić sobie stworzenie świata. (fot. Lucyna Kozub) 
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  Motyle, motyle. (fot. Lucyna Kozub)
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Tajemniczy las w świetle wschodzącego słońca. (fot. Lucyna Kozub)
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Walor przyrodniczy Gorców zaczyna się od niej. Ciekawa, bezpieczna – salamandra jest u siebie.  
Symbol Gorczańskiego Parku Narodowego. (fot. Lucyna Kozub)
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 Strefa ciszy – etos krajobrazowy i gorczański genesis. (fot. Lucyna Kozub) 
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„Pilnujcie mi tych szlaków…”. Jego słowa nigdy nie przestaną wybrzmiewać na tych halach.  
Wieża widokowa na Koziarzu w Beskidzie Sądeckim. (fot. Lucyna Kozub) 
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Każdego roku pojawią się znowu, gdy słońce w Gorcach śnieg topić zacznie.  
(fot. Lucyna Kozub) 
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Lubań jest jednym z tych znaczących miejsc na szlakach papieskich  
w Gorcach, gdzie pamiątka św. Papieża na wieki pozostanie. (fot. Łukasz Lisiecki)
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 Nadzieją na lepszą przyszłość wschodzi słońce na Lubaniu. (fot. Lucyna Kozub)
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Szlaki Kultury Wołoskiej prowadzą wśród takich zabytków architektury jak oto ta koliba.  
(fot. Łukasz Lisiecki)
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Jedna z czterech wież gorczańskich, stoi na straży tradycji i rodzimej 
kultury. (fot. Łukasz Lisiecki)



68 Ochotnica & Tylmanowa 

KULTURA
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Wieżyczka zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja  
w Tylmanowej, wkomponowana w jesienne kolory liści 
klonów. (fot. Lucyna Kozub)
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Tradycja wigilijnej wieczerzy. (fot. Lucyna Kozub) 
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Dary góralskiej pracy złożone na ołtarzu. (fot. Lucyna Kozub) 
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Bulandowa kapliczka na Jaworzynie i jej historie zimą uśpione. (fot. Lucyna Kozub) 
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 Ku pamięci walczących w Gorcach. (fot. Lucyna Kozub) 

 Dzieło lokalnego twórcy. (fot. Lucyna Kozub) 
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Grajcież mi grajcież 
„skrzypecki” duszą twórcy 

swego natchnione…  
(fot. Lucyna Kozub) 
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Tradycja przekazywana „z dziada pradziada”.  (fot. Lucyna Kozub)
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Niejedno te kierpce na świecie widziały. 
Na zabawach „ściekłe polki” wywijały, 
w cas lata do panien na hole chodziły, 
przy pasieniu bydła sie przedziurawiły. 
(tekst Stanisława Gołdyn, fot. Lucyna Kozub)
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Tak górale świętowali obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. (fot. Lucyna Kozub)
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Od ziarna do chleba. (fot. Lucyna Kozub)
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A ludzie się tu żywią mocą swych rąk spracowanych. (fot. Lucyna Kozub)
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Zabytek ze starej kuchni gorczańskiej. (fot. Lucyna Kozub) 
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Chleba naszego powszedniego… (fot. Łukasz Lisiecki)
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Przerwa w kośbach. (fot. Łukasz Lisiecki)
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Wyposażenie kosiarza, nieodzowne  
na tych halach od stuleci.  

(fot. Lucyna Kozub) 
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Do kuski sie kapke wody nalywało i dobrą osełke do środka wkładało. 
Jak się przy robocie kosa przytępiła, 

osełka jej migiem ostrość przywróciła. 
(tekst Stanisława Gołdyn, fot. Lucyna Kozub)
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Kto ma owce, ten ma co chce. (fot. Lucyna Kozub) 



102 Ochotnica & Tylmanowa 102

Produkcja oscypka. (fot. Lucyna Kozub) 
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Kierdel owiec – w grupie siła. (fot. Lucyna Kozub)
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Od mleka do sera. (fot. Michał Piętak)
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Lud wołoski przywiódł je w Gorce, a dzisiaj są dumą pasterzy 
tutejszych. (fot. Lucyna Kozub)
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 Flagowy produkt regionalny rodem z Ochotnicy – popularny 
oscypek.( fot. Michał Piętak)

 Bundz najlepszy jest w maju. (fot. Michał Piętak)



112 Ochotnica & Tylmanowa 112

Smaki gorczańskiego jadła  
są tajemnicą pradawnych receptur.  
(fot. Lucyna Kozub)
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 Pośród wielu jarzyn jakie ziemia dała, 
w Gorcach kapusta z nich się wyróżniała. 
(tekst Józef Chrobak, fot. Lucyna Kozub)

 Przychodzą wykopki tego skarbu, który wpisał się w historię ludowej kultury. 
(tekst Józef Chrobak, fot. Lucyna Kozub)
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Czym chata bogata, tym rada. (fot. Lucyna Kozub) 
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Kolce razem z pługiem temu służyć miały by się skiby w polu dobrze układały. 
Można było witkę dowolnie zazębić dzięki temu orać, 
płycy albo głębi. 
(tekst Stanisława Gołdyn, fot. Lucyna Kozub) 
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Zawsze jest o czym pogadać. (fot. Lucyna Kozub) 
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 Prawdziwe jajka z koszyka, te z marketu nie zastąpią  
ich smaku. (fot. Lucyna Kozub)

 Ptactwa w gospodarstwach nigdy nie brakuje. (fot. Lucyna Kozub) 
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Cieszy gospodarza taki widok. (fot. Lucyna Kozub) 
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Słowa dnia powszedniego w poezję zamieniane.  
(fot. Lucyna Kozub) 
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LUDZIE
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Od wieków niezłomni, w miłości i pracy. (fot. Lucyna Kozub)
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Góralka jest pośród wszystkich na tym świecie bożym kwiatem, 
Która kwitnie przez rok cały – tak w zimie jak i latem.
Tak przodkowie ją widzieli i przez to myślenie samo 

Gorset kwiatem ozdobili, a z nim spódnicę tak samo (…).
Szyję korale zdobiły – zawsze miały być czerwone, 

By w niej miłość wiecznie żyła i Bóg miał ją w swej obronie.
(tekst Józef Chrobak, fot. Lucyna Kozub) 
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Kiej babe złość ściśnie idzie do potoka
I piere po gaciach kijankom z wysoka.
(tekst Józef Chrobak, fot. Lucyna Kozub)
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Dzisiaj do potoka baby się zleciały,
By prać stare gacie jak dawno robiały.

(tekst Józef Chrobak, fot. Lucyna Kozub)
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 Chwile w letnim potoku. (fot. Lucyna Kozub)

 Góralskie dzieci od zarania z pracy uciechę miały. (fot. Łukasz Lisiecki) 
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 Starodawne nosidełko – „hajtka”. (fot. Lucyna Kozub)  

 W polu to i placek z blachy smakuje. (fot. Lucyna Kozub) 



140 Ochotnica & Tylmanowa 140

Już dojrzały żniwne kłosy, 
Czas przypiąć „grabki” do kosy. 
Kosić zboże, wiązać snopy
I ustawiać rzędem kopy.
(tekst Stanisława Gołdyn, fot. Łukasz Lisiecki)
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Ej pasało się gęsi, pasało… (fot. Lucyna Kozub)
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 Kto mioł duzo krzepy broł do ręki cepy. 
Młócił nimi zboze, wzdychoł: „Pomóz Boze”. 
(tekst Stanisława Gołdyn, fot. Lucyna Kozub) 

 Mijają młode lata – czas odpoczynku żniwiarza. (fot. Łukasz Lisiecki)
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 Przerwa na „juzyne”. (fot. Łukasz Lisiecki)

 No tak… Młodych trzeba doglądać. (fot. Lucyna Kozub)
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Kosisko ma być „wyrychtuwone” ręką 
chłopską. (fot. Lucyna Kozub)
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„Posiady” po zakończonych żniwach. (fot. Lucyna Kozub)  
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Wykopki. (fot. Lucyna Kozub) 
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Ochotnickie gospodynie. (fot. Łukasz Lisiecki) 
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Trza rozniecić ogioń, zeby upiyc ziomnioki. (fot. Łukasz Lisiecki) 
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 Gość w dom, Bóg w dom. (fot. Łukasz Lisiecki) 

 Cieszą się baby, że ziemniaki wyzbierane. (fot. Łukasz Lisiecki) 
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 Nie ma jak u babci i przy piecu. (fot. Łukasz Lisiecki) 
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 Górol jo se górol w małym kapelusku. (fot. Łukasz Lisiecki) 

 Jak to dawniej z tym surfingiem było? (fot. Lucyna Kozub) 



164 Ochotnica & Tylmanowa 

 Dzisiaj w Ochotnicy nie ma już takiego kto by lepiej kosy klepał od 
Jaśka Wygreckiego. (tekst Michał Busek, fot. Lucyna Kozub)

 Stanisława Gołdyn – poezja gorczańskiego ducha i obyczaju. (fot. Lucyna Kozub) 
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Na św. Jana chłopi w pole wyrusali, 
Aby kosić swoje łąki, które posiadali. 
Co najmniej dwunastu chłopów w pole wyrusało, 
(tekst Józef Chrobak, fot. Lucyna Kozub) 
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Naklepali wszystkie kosy jakie posiadali, 
by nie tracić na to czasu, kiedy pracowali.
(tekst Józef Chrobak, fot. Lucyna Kozub) 
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Kadr z przeszłości. (fot. Lucyna Kozub) 
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Kosiłaby mi się moja polonecka 
Ej, kieby jom grobała moja kochonecka.
(fot. Lucyna Kozub) 
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„Kosiorze w piyknych” koszulach się pokazali. 
 (str. 174 fot. Lucyna Kozub, 
 str. 175 fot. Łukasz Lisiecki) 
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Grabarki i pomocnicy nadchodzą. (fot. Lucyna Kozub) 
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Dzisiaj nie pasocie, ani nie śpiywocie 
Zodnej dolinecki, wesołej ni mocie.
(fot. Łukasz Lisiecki)
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 Dojenie krów o świcie się odbywało. (fot. Lucyna Kozub)

 Gospodyni. (fot. Lucyna Kozub)
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Kozali mi posać, ale jo nie chciała, i casom zem płakała.  
(fot. Łucyna Kozub) 
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 Poranna toaleta – w misce. (fot. Łukasz Lisiecki) 

 Siostry my se siostry, obie my wroz rosły. (fot. Łukasz Lisiecki)
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Piękni, mądrzy i wiecznie młodzi, silni duchem własnej 
kultury i wielowiekowej tradycji. (fot. Łukasz Lisiecki)
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(…) wpierw łódki służyły, nie mosty, nie promy (…).
(tekst Józef Kulasik, fot. Łukasz Lisiecki)
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 Będzie bundz, oscypki, będzie i żentyca. 
Z tego słynie w świecie Gmina Ochotnica. 

(tekst Stanisława Gołdyn, fot. Michał Piętak)

 Klepie kosę gospodarz, uśmiech ozdabia jego twarz. (fot. Łukasz Lisiecki) 
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 Wojtek Zaziąbło – artysta niezłomny. (fot. Lucyna Kozub)

 Józef Królczyk – bard ochotnicki. (fot. Lucyna Kozub)
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Główki szatkowano, by się układały, 
gdy do dużej beczki wsypane zostały. 
(tekst Józef Chrobak, fot. Lucyna Kozub)
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Wiedza kulinarna przekazywana z pokolenia na pokolenie. (fot. Lucyna Kozub) 
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Tutejsza międzyludzka więź pokoleń i na tym portrecie 
rodzinnym nigdy nie przeminie. (fot. Lucyna Kozub)



199Ochotnica & Tylmanowa 199



Copyright ©Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, 2020

Zdjęcie na okładce 
Łukasz Lisiecki 

Opieka redakcyjna
Jacek Tokarski 

Redakcja 
Lucyna Kozub
Monika Pasiut
Michał Busek

Zdjęcia 
Lucyna Kozub 
Łukasz Lisiecki 
Michał Piętak 

Korekta 
Kinga Pacanowska 

Projekt i skład 
Janusz Maniak/RNDR 

Druk i oprawa
Opolgraf, Opole 

Publikacja przygotowana na zlecenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej  
przez Wydawnictwo Wysoki Zamek
ul. Dzielskiego 2 lok. 225, 31-420 Kraków
www.wysokizamek.com.pl

ISBN 978-83-956259-3-0 


