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Od Wydawcy ustaliliśmy – a w pewnym stopniu same się ustaliły – zasady, które przyświecają i będą 
nam przyświecać podczas pracy nad wszystkimi następnymi projektami książkowymi, 
bo jesteśmy do nich niezmiennie przekonani. 

Jest to powoływanie do istnienia książek oraz materiałów interesujących niewielu 
ludzi i niepożądanych z komercyjnego punktu widzenia. Subsydiowanie jakiegoś przed-
sięwzięcia to przede wszystkim ryzyko robienia rzeczy niepotrzebnych nikomu i niecenio-
nych przez nikogo poza inicjującymi, wyłącznie ku własnej uciesze – czyli znajdowania 
się w przepastnej sferze działań prywatnych. Ale ze sferą tą graniczą nieprywatne nisze 
z rzadkimi, trudnymi do skomercjalizowania, ulotnymi potrzebami społecznymi. Taką 
potrzebą dla małej społeczności jest np. posiadanie własnej historii. 

Balansowanie nad ogromnymi sferami prywatnymi w małych niszach społecznych 
i kulturalnych interesuje nas i pociąga. Poświęcamy się więc nie tylko historii, powiedz-
my, ogólnej i akademickiej, lecz także indywidualnym historiom miejscowości, miejsc, 
ludzi, zdarzeń, przedmiotów. Na przykład to, ile sierczańskim robotnikom rolnym 
płacono za dniówkę we dworze przed ostatnią wojną (jeden złoty – według Mariana 
Żyznowskiego), interesuje nas co najmniej tak samo, jak informacja o ogólnym poziomie 
zamożności sierczan czy mieszkańców regionu w tamtym czasie. Zajmują nas spośród 
tak rozumianych historii tylko te, dla których mamy serce, emocje – pozytywne czy 
negatywne – zaangażowanie osobiste, pasję. Kierujemy się przekonaniem, że Hegel 
miał rację, mówiąc: „Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko istota, która rozwija 
się i dzięki temu dochodzi do zakończonej postaci”2. Zgadzanie się z tymi słowami, 
dosłownie rozumianymi, ma ciekawe konsekwencje. Całą prawdą historyczną, a więc 
prawdą dotyczącą przeszłości, o ile taka istnieje w oderwaniu od prawdy o teraźniejszo-
ści i przyszłości, jest niedająca się ogarnąć w najmniejszym stopniu suma wszystkiego, 
co było i się stało wszędzie i w ciągu całego czasu. Każda historia wchodzi w skład tak 
pojętej prawdy historycznej. Zaliczają się do niej nie tylko zobiektywizowane historie 
indywidualne, ale też ich subiektywne wersje, włącznie z historiami niepełnymi, znie-
kształconymi, a nawet zmyślonymi. Dokumenty przedstawiają prawdę dokumentarną, 
filmy prawdę filmową, książki prawdę książkową. Ludzie pamiętający coś dobrze mogą 
przekazać (prywatną) historię pamiętaną dobrze, ludzie pamiętający coś słabo lub nie-
pamiętający wcale przekazują historię źle pamiętaną, tj. nieprawdę, ale odnoszącą się 
do historii jako całości; ponadto już samo przekazanie przez nich fałszywych historii 
dokłada się do historii jako całości. Nie ma w pełni rozwiniętej historii bez jej ułomnej, 
częściowej, niewyraźnej, niekształtnej, fałszywej strony. To bynajmniej nie znaczy, że 

2 G. W. F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2002.

Siercza to w sensie administracyjnym wieś, jakich mnóstwo, ale również miejsce, jakiego 
nie ma gdzie indziej na ziemi. Bardziej jako to ostatnie doczekała się ona drugiego wy-
dania monografii w naszym wydawnictwie. To najmniej świadczy o Sierczy, która chyba 
niewiele się zmieniła pod wpływem tamtej książki, więcej świadczy raczej o pierwszym 
wydaniu z roku 2005, którego nakład (400 egzemplarzy) wyczerpał się po kilku latach, 
a jeszcze więcej o samym Wydawnictwie Żyznowski. 

Powstało ono ze względu na tę jedną, pierwszą książkę i przez jakiś czas nie było 
pewne, czy opublikuje kolejne. Wpierw zrodził się zamiar wydania monografii Sierczy, 
później ukonstytuowało się wydawnictwo, mieszczące się od początku do dziś w jed-
nym pokoiku. W związku z takim pochodzeniem przedsięwzięcia oraz jego minionym 
niedawno dziesięcioleciem niżej znajduje się kilka akapitów o samym wydawnictwie, 
a dalej nawiązanie do Sierczy.

Stanowimy nieco zmienne grono kilku osób zbierających materiały, kwerendują-
cych, redagujących, tłumaczących z języków obcych, piszących. Oprócz jednej osoby 
pracującej niemal wyłącznie nad kolejnymi książkami jesteśmy aktywni na stałe w in-
nych branżach. Wydawnictwo ma odrębną podmiotowość w sensie samostanowienia 
projektów, ale nie ma osobowości prawnej i działa w obrębie firmy zajmującej się także 
innymi rzeczami. W czasie powstawania książki Siercza, dach Wieliczki. Monografia wsi1 

1 J. Potrowicz, B. Krasnowolski, Siercza, dach Wieliczki. Monografia wsi, Siercza 2005.
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z zamierzenia publikujemy historie bezwartościowe czy fałszywe. Przeciwnie, aspiru-
jemy do wkładu na naszą miarę do historii ogólnej, lecz podchodzimy do tego nieco 
inaczej niż, dajmy na to, demokratycznie. Demokracja udaje, że równa ludzi za życia, 
a historii zostawia wywyższenie niektórych. My wydobywamy do druku, więc niejako 
wyróżniamy, niektórych spośród wielu – często jeszcze żyjących – w celu równania 
wszystkich w historii.

Takie całościowe podejście do prawdy historycznej jako zbierania i dokładania okru-
chów do bezmiernego kosza oznacza także dla nas poszukiwanie historii i opowieści 
autentycznych, to znaczy pochodzących bezpośrednio ze źródła, którym może być – 
oprócz dokumentu i fotografii – człowiek, miejsce, przedmiot. Tym samym uzurpujemy 
sobie niekiedy prawo do bycia pierwszymi opisującymi interpretatorami; to zapewne 
z próżności, ale i z obawy przed zatratą danej historii, a tym bardziej jej wczesnej – i być 
może jedynej – interpretacji. Dzisiejsze masowe odejście od „znaczków na papierze” 
(obecnie dwunastolatkowie potrafią się chwalić, że nie przeczytali w życiu „ani jednej 
książki do końca”), digitalizacja i usieciowienie treści pociągają ryzyko nietrwałego ich 
zachowania, ale też kuszą możliwością pełnego udostępnienia dla wszystkich zaintere-
sowanych w przyszłości. Tak więc już nie wybrane treści dla wybranych, lecz wszystkie 
dla wszystkich. Dlatego dziś bezpowrotna strata poszczególnych historii zdaje się 
bardziej bolesna niż w przeszłości. To wszystko motywuje nas do zamieszczania obok 
akademickich prac historycznych (które nadal często stanowią trzon naszych książek) 
także form luźniejszych, zbliżonych do reportażu, eseju, eseju fotograficznego, opo-
wiadania, wspomnienia, anegdoty, historii rodzinnej3. Przywiązujemy dużą wagę do 
tekstów autobiograficznych, a także not lub wywiadów biograficznych, również tych 
o eseistycznej i sentymentalnej formule. Teksty biograficzne o osobach niepublicznych, 
tworzone przez ludzi długo czy dobrze je znających, zawierają często szczegóły, odcienie, 
niuanse, których zawodowi historycy nie mieliby szansy poznać, nawet gdyby chcieli. 
Kryją w sobie także czasem sekrety i tajemnice, co prawda prywatne, ale jeśli przedstawić 
je w nieplotkarski, rozumiejący sposób, to mogą one aspirować do rozszerzenia wiedzy 
o człowieku jako takim. 

3 W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z dnia 10 października 2015 r. Olga Tokarczuk powiedziała: „Historia 
jest dziwną nauką i chyba najbardziej ze wszystkich podlega manipulacjom. Poza dokumentami, które są kon-
kretnymi źródłami, cała reszta to wyobrażenia. Właściwie to może historia powinna zostać zaliczona do sztuk? 
W związku z tym każdy, kto ma władzę nad opowiadaniem historii, stwarza świat. Na przykład armie historyków 
Putina stwarzają świat”. D. Wodecka, Olga Tokarczuk, laureatka Nike 2015: Ludzie, nie bójcie się!, 10 października 
2015. Dostępny w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75475,18999849,olga-tokarczuk-laureatka-nike-2015-ludzie-
nie-bojcie-sie.html [data dostępu: 29 października 2015].

Zainteresowanie historią niejako prywatną, budującą się z opowieści jednostkowych, 
osobistych czy wręcz intymnych, pociąga wiele trudności. Jedną z nich jest to, że tylko 
bezpośredni bohaterowie swoich historii lub ich bezpośredni obserwatorzy są tymi, którzy 
dotknęli prawdy czy się o nią otarli, aczkolwiek widzą ją bynajmniej nie w całości, lecz 
w prześwicie, przebłysku, przeczuciu, przewidzeniu. Ale właśnie takie osoby są często 
mało skłonne lub wręcz przeciwne ujawnianiu historii swoich i innych – ze względu 
na niepokój, jaki u osoby prywatnej wywołuje upublicznienie części jej prywatności. 
A czekanie na wymarcie wszystkich osobiście zainteresowanych danymi historiami 
prywatnymi oznacza wymarcie ich nosicieli, więc i samych historii. I tak zamyka się 
ujemne koło historyczne: historie prywatne są niezbędne historii ogólnej, ale mogą do 
niej wejść dopiero po wymarciu tych, którzy znają je z pierwszej ręki.

Cenimy fotografię uliczną i portretową, a także jej opisywanie i interpretowanie. Do-
tychczas w kręgu naszych zainteresowań znalazły się, patrząc geograficznie: Wieliczka 
i wybrane okolice, jak Siercza, Brzegi, Grabie, a także Olchowiec w Beskidzie Niskim.

Zbieraniem, porządkowaniem i publikowaniem nietrwałych historii rekompensujemy 
sobie także osobiste doświadczenia świadomego i nieświadomego przerywania przez 
jednych ludzi ciągłości tradycji i ważności historii innych. Każdy z uczestniczących w wy-
dawnictwie doświadczył czy to okupacji zmieniającej granice państw, czy komunizmu 
wygrywającego na papierze wszystkie wojny, czy doktryny religijnej tuszującej własne 
niechlubne pochodzenie. Każdemu z nas zostało nieco z wiary w ratunek, nie mówiąc 
wybawienie, dzięki książkom i Księgom.

W Sierczy do niedawna było więcej niż jedno wydawnictwo, jeśli za takie uznać 
każdego animatora kultury pisanej. Tu żył i pracował do maja 2012 r. Ryszard Rodzik, 
jednoosobowa instytucja, poeta i poezji piastun, propagator, miłośnik, a także dzien-
nikarz radiowy, publicysta, krzewiciel kultury lokalnej. Więcej o nim można znaleźć na 
dalszych stronach prezentowanej książki oraz w ogólnie dostępnych mediach, włącznie 
z Internetem. Jak to między animatorami słowa pisanego pochodzącymi z jednej wsi, 
były między nami pewne pozorne sprzeczności. 

Ryszard Rodzik niehierarchizująco zachęcał jak najwięcej ludzi do pisania poezji, choć 
zgadzał się z twierdzeniem, że obecny epokowy nadmiar dotyczy także jej i tym bardziej 
wszelkiego innego słowa pisanego. Własną wieloletnią audycję radiową zatytułował 
prowokująco Każdy rodzi się poetą, bo nie zgadzał się z tym twierdzeniem. Odmówił nam 
wykonania pewnych prac pisarskich i redakcyjnych do książki Siercza, dach Wieliczki. 
Monografia wsi. Jako dość znany autor mieszkający w Sierczy, subtelny miłośnik tej zie-
mi, wydawał nam się z początku idealnym kandydatem na współtwórcę monografii wsi, 
tym, który „ma warsztat”, jak to określił Henryk Ostrowski. Podczas pierwszej rozmowy, 
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którą odbyliśmy w naszym pokoiku wydawniczym „na Bazie”4 (każdy miejscowy rozumie 
ten zwrot), na propozycję zareagował nawet z entuzjazmem, który później okazał się 
chyba entuzjazmem wobec samego projektu, a nie osobistego uczestniczenia w nim. I tak 
zamierzona lub nie inspiracja od Ryszarda Rodzika przeważyła, byśmy do debiutu jako 
wydawcy dołożyli debiuty redaktorski i pisarski, naturalnie nie bez wydatnej z początku 
pomocy ze strony profesjonalistów, takich jak Jan Dukała CM. Ksiądz Jan potraktował 
nas wówczas z iście mniszym, misjonarskim oddaniem, cierpliwością, wyrozumiałością, 
skrupulatnością. A może Ryszard Rodzik tak to wszystko ukartował? Niech rośnie jego 
mit akuszera lokalnych poetów i literatów, wzmocni to i mit Sierczy.

Najambitniejszym celem prezentowanej książki jest próba pokazania każdemu 
czytelnikowi z osobna – więc prawdopodobnie za każdym razem w innym fragmencie – 
genius loci Sierczy, inspirującego czy wręcz mitotwórczego charakteru tego miejsca na 
ziemi. Chodzi nie tyle o jednostkę wyznaczoną zmiennymi granicami administracyj-
nymi, co poszczególne miejsca znajdujące się mniej więcej w jej obrębie, w tym może 
szczególnie „skupiska osadnicze”, jak pisze Józef Piotrowicz na stronie 81. Mieszkańcy 
i goście przebywający dłużej w Sierczy wiedzą, że wieś ma to coś i zapewne każdy mógłby 
to nieco inaczej określić. Siercza, ta teraźniejsza – rozmiarowo mniejsza – i ta większa – 
historyczna – ma z pewnością cechy odróżniające ją w interesujący sposób od wszystkich 
innych miejscowości. W jej historycznym obrębie zostały ślady po istniejącym tu niegdyś 
szlacheckim dworze, prywatnej kopalni soli, żydowskim miasteczku z kirkutem. Wieś 
cieszy się jedynym w swoim rodzaju częściowo osuwiskowym grzbietem podgórskim, 
fragmentem północnej flanki Karpat, stanowiącym przegrodę klimatyczną. To on spo-
wodował, że w miejscowości wybudowano zbiorniki wody pitnej dla Krakowa i wieżę 
telefonii komórkowej. Przewyższenie sierczańskie znajdujące się na krawędzi Pogórza 
Wielickiego zasługuje także na wieżę widokową, która udostępniłaby od północy widoki 
Krakowa, Wieliczki, Puszczy Niepołomickiej, a od południa widoki Tatr, Gorców, Beski-
dów Wyspowego i Małego, masywu Babiej Góry. Taka wieża omal nie powstała, wraz 
z miejscowym cmentarzem i nowym kościołem, w swoistym, aczkolwiek niespójnym 
własnościowo centrum wsi, na które składają się: klasztor urszulanek, kaplica pełniąca 
funkcję kościoła parafialnego, przedszkole prowadzone przez urszulanki, stacja paliw 
z tarasem widokowym, punkt usług motoryzacyjnych, stadnina koni wraz z nauką jazdy 
wierzchem, drogi, ścieżki, tereny rekreacyjne, granicząca z nimi nowoczesna szkoła wraz 
z infrastrukturą. Ostatecznie budowę cmentarza, a wraz z nim kościoła, uniemożliwiła 
właśnie bliskość zbiorników z wodą dla Krakowa.

4 Siedziba Wydawnictwa Żyznowski w Sierczy 1.

Podmiejskość napiera na Sierczę zewsząd i przenika istniejące tu jeszcze malutkie, 
widoczne i niewidoczne gołym okiem enklawy czasu zatrzymanego przed obiema ostatnimi 
wojnami, w wieku XIX, XVIII i wcześniej, może nawet w średniowieczu. Wygląd wyro-
bisk po tutejszych kamieniołomach (kamieńcach) gminnych i prywatnych, nieczynnych 
niejednokrotnie od ponad 100 lat, o czym świadczą rosnące tam drzewa, odzwierciedla 
ponadczasowość ówczesnej nagiej ekonomiki wydobycia: praca do granic opłacalności 
bez odwracania wywołanych przez nią zmian. Na krańcu uroczyska zwanego Strywkiem, 
w nieuczęszczanym miejscu sterczy (zauważony przez czujne oko Henryka Ostrowskiego) 
zarośnięty i zakrzaczony kopczyk gruzu kamiennego, najwidoczniej składowanego w ten 
sposób przez wybierających większe bryły piaskowca lub odłożonego i zapomnianego.

Kilkadziesiąt metrów dalej, po drugiej stronie tej samej, nieistniejącej już z począt-
ku dróżki wywozu kamienia, przy której skrywa się kopczyk, w sąsiadującym z Sierczą 
Sygneczowie, waliły się pomału resztki pokaźnej, bogatej, niemal w całości kamiennej 
chałupy numer 17 z 1867 r. | il. 1|; były prawie niewidoczne zza chwastów do czasu, 
kiedy je wycięto w 2015 r.  W połowie 2016 r. chałupę rozebrano w celu uratowania i za-
konserwowania nadających się jeszcze do tego elementów, a miejsce po niej oczyszczono 
i wyrównano. Tekst poświęcony chałupie i jej sąsiedztwu znajduje się na stronie 563.

Z miejscem po tej skazanej na zniknięcie zabytkowej chałupie Pogórza Wielickiego 
sąsiadowała w odległości nie więcej niż metra znajdująca się w lepszym stanie, przede 
wszystkim zadaszona, należąca do sąsiedniego gospodarstwa stara stajenka, także wy-
murowana z kamienia, zwieńczona łukowymi stropami ceglanymi. Ona też zniknęła. Te 
dwie małe, kamienne budowle gospodarcze od miejsca pozyskania budulca dzieliła jedna 
łąka. Nieopodal uchował się otoczony jesionami i wierzbami oryginalny stawek wiejski 
z zielonym kożuchem rzęsy, służący niegdyś do podlewania upraw. Takie same 40–50 lat 
temu znajdowały się przy każdym domu w okolicy. Mimo średnicy nieprzekraczającej 
kilku metrów jego własność podzielono dawno temu po połowie między rodziny Janiów 
i Wronów, zapewne skoligaconych w przeszłości. Prawdopodobnie udostępniono w ten 
sposób obu rodzinom wodę do pojenia bydła. Podział nieruchomości między kilku wła-
ścicieli zazwyczaj nie sprzyja zachowaniu jej jedności, ale w tym przypadku parcelacja 
stawku w połowie uratowała go przed zasypaniem przez którąkolwiek z rodzin, bo druga 
musiałaby zrobić to samo lub co najmniej zgodzić się na to.

Po drugiej stronie gospodarstwa posiadającego do niedawna kamienną stajnię stoi 
drewniana stodoła, wybudowana prawdopodobnie w latach trzydziestych XX wieku. Jej 
konstrukcja wspiera się na pionowych dębowych słupach łączonych na jaskółczy ogon, 
wzmocnionych krzyżowymi zastrzałami z drewna, które z kolei łączą drewniane kołki. 
Przewiewną ścianę wypleciono z wierzby | il. 2|. Jan Słomka, autor Pamiętników 
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włościanina, które można przecenić, ale nie sposób napisać na nowo, podaje: „[…] Wszel-
kie łączenia i zmocowania robiono tak, że wiercono dziury i zbijano wszystko kołkami 
dębowymi, nie gwoździami”5.

Trochę dalej stoją wiekowe przydrożne wierzby ze śladami starodawnej, intensywnej 
eksploatacji. Ich zdjęcie mniej więcej z czasów powstania wspomnianej wyżej stodoły 
znajduje się na stronie 565. Wierzby to może jedyne względnie stare drzewa – oprócz 
tych okołodworskich – które we wsi oszczędzono, kiedy doszły do swego wieku; mają 
bowiem to szczęście, że ich wartość materialna ciągle się odnawia ponad jednolitym 
pniem, w przeciwieństwie do tych gatunków, które oddają całą swoją wartość jeden raz 
w pniu. Wiele może o nich powiedzieć Bogdan Kwinta, który urodził się w Myślenicach, 
do piątego roku życia wychowywał się w zatopionej przez Zbiornik Dobczycki części Brzą-
czowic, obecnie mieszka w Gorzkowie, zamierza wrócić do Stojowic w pobliże Zbiornika, 
ale to w Sierczy obcina, podcina i pielęgnuje przedwojenne wierzby. Także te w dobrej 
kondycji, choć przerastane od środka przez obce drzewa. Twierdzi on, że wierzbę obce 
drzewo, np. grusza, może nie tylko przerastać, ale i z niej wyrastać. Żywa wierzba może 
stanowić podłoże zbliżone życiodajnymi właściwościami do gleby. Gruszki na wierzbie 
mogą więc faktycznie wyrosnąć, ale może na tyle rzadko, że frazeologizm ten służy jako 
synonim czegoś nieprawdopodobnego. 

W pobliskich Janowicach, niedaleko za szczytem wzgórza widocznego z miejsca wspo-
mnianej kamiennej chałupy, stoi z kolei zachowana w całkiem dobrym stanie gliniana 
chałupa na kamiennej podmurówce | il. 3|. Wybudowano ją w czasach, kiedy z braku 
innego budulca używano gliny. Od dłuższego czasu wystawiona jest na sprzedaż6. Jej 
ściany, powstałe wyłącznie z gliny – i to niewypalonej – zmieszanej ze słomą, bez innych 
elementów konstrukcyjnych, muszą być wystarczająco grube, niczym w murowanym 
dworze. Chyba nikt nie myśli o objęciu jakąkolwiek ochroną tego domu. Gołe ręce go 
wybudowały i takie go rozbiorą, z gliny powstał i w glinę się obróci.

Po drugiej stronie wyrobiska kamieniołomowego, w sąsiedztwie wspomnianego 
Strywka, wije się króciutki odcinek bardzo starej drogi bądź ścieżki między Sierczą 
a Podstolicami, której używano jeszcze po ostatniej wojnie. Odchodzi ona od wiejskiej 
drogi osiowej w Sierczy, przy której nadal stoi dom o najstarszym niedworskim numerze 2 
| il. 4|, biegnącej w poprzek do niegdysiejszej alei kasztanowej wychodzącej od dworu 
w kierunku południowym. Mały fragment alei też się jeszcze zachował. Krótkie odcinki 
takich naturalnych, dziś mało używanych dróg znajdują się w Sierczy jeszcze w innych 
miejscach, np. na północ od dworu w kierunku Wieliczki i Krakowa. W większości to już 

5 J. Słomka, Pamiętniki włościanina: od pańszczyzny do dni dzisiejszych, Tarnobrzeg 2008, s. 63.

6 Zwrócił mi na nią uwagę Piotr Serek.

1 Pozostałości kamiennej chałupy 
w Sygneczowie 17 z 1867 r., fot. 2015 r. 

2 Ściana wypleciona z wierzby 
w stodole z okresu międzywojennego 
zlokalizowanej w pobliżu kamiennej 
chałupy w Sygneczowie 17, 2015 r.

3 chałupa z gliny na kamiennej 
podmurówce w Janowicach, 2015 r.
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ścieżki tylko dla pieszych lub dla dzikich zwierząt. Tak blisko obu miast można jeszcze 
zobaczyć nieasfaltowe dróżki podobne do tych, o których Stanisław Kryciński napisał 
w roku 2001 jak wytrawny obserwator, w sposób zasługujący na cytowanie: „Przede 
mną wyrastał zalesiony masyw Cieklinki, na którego prawy stok, wijąc się, wspinała się 
mozolnie stara, wąziutka droga. Czemu oniemiałem? Bo takich dróg już się prawie nie 
widuje. Miałem przed sobą starą drogę pamiętającą czasy średniowiecza i od tamtego 
czasu nieunowocześnianą. Jedynie nieco ją utwardzono. Ma szerokość jednego wozu. 
Zawsze zachwycały mnie takie drogi. Nie ma w nich nic ze współczesnych szos brutalnie 
rozcinających krajobraz. Od czasu pojawienia się spychaczy i dynamitu ludzie budujący 
drogi przestali zwracać uwagę na ukształtowanie terenu. Natomiast stare drogi pilnie 
mu się przyglądały. Widać to szczególnie w górach. Taka droga poprowadzona jest nie-
zwykle ergonomicznie, wykorzystując maksymalnie wszystkie dogodności, jakie ma 
teren. Wije się, przegina, kolebie, opada i wznosi tak, by dla pokonania konkretnego 
odcinka człowiek zużył jak najmniej energii. Troskliwie omija wszystkie wytwory rąk 
ludzkich, jednocześnie ocierając się o nie, jak kot o nogę człowieka. Gdy przeciska się 
między pierwszymi domami na Wałaskiem, nie zbaczając ani o krok, możemy dotknąć 
ściany czy płotu. Dla człowieka z miasta wędrowanie taką drogą jest wielką, rzadko dziś 
spotykaną, przyjemnością”7.

Wokół klasztoru urszulanek zachowano zadbane drzewa-pomniki włącznie z hi-
storycznym parkiem. Tylko siostry wiedzą dokładnie, ile jeszcze z niezmienionych od 
stuleci nawyków, zwyczajów, rytuałów kultywują u siebie w byłym dworze, kaplicy 
i mini gospodarstwie. Naprzeciw wielokrotnie przebudowywanego i remontowanego 
byłego dworu stoi oryginalna kamienna stodoła o nikłych fundamentach | il. 5-6|. 
Zamierzony remont prawdopodobnie pozbawi ją rytu starości, ducha epoki, dotych-
czasowego charakteru. Za zgodą właściciela można zobaczyć starą kamienną piwnicę 
pozostałą po zamożnej karczmie żydowskiej, na której stoi nowoczesny dom. Może 
w którejś drewnianej chałupie lub przebudowanym z chałupy domu wisi pod sufitem 
belka drewniana nasączona kurnym jeszcze dymem? Czas zatrzymany ukazują dość 
liczne przydrożne kapliczki, szczęśliwie uszanowane wśród zawieruch jako oznaki 
kultu religijnego. Historia i geografia numerów domów zasługuje na odrębną rozpra-
wę, w każdym razie obiekty adresowane numerami 1 i 2 w Sierczy są ciągle pigułkami 
historii. Jakże przerzedzeni już przedwojenni sierczanie zachowali w swoich domach 
przedmioty, które były dla nich stare, kiedy byli młodzi, w ich pokojach wiszą jeszcze 
przedwojenne portrety ślubne o wyretuszowanych niemal do abstrakcji rysach twarzy 

7 S. Kryciński, Latarnie na Wałaskiem, „Magury. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu” 2001.

4 � Drewniana chałupa z murowaną 
dobudówką w Sierczy 2, 2014 r. 

5 � Zabytkowa stodoła podworska 
przy klasztorze urszulanek w Sierczy, 
elewacja południowa, 2014 r.

6 � Zabytkowa stodoła podworska 
przy klasztorze urszulanek w Sierczy, 
elewacja północna, 2014 r.
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modelów, w szufladach stołów można wciąż znaleźć międzywojenne zdjęcia komunijne 
od wielickiego Gargula. Ich wyrażanie się zachowało częściowo wiejską miąższość, wy-
razistość, dorzeczność, czego przykłady uważny Czytelnik znajdzie w tejże książce. We 
wsi nadal utrzymują się wiekowe relacje między ludźmi mieszkającymi po sąsiedzku, 
jest o nich mowa m.in. w tekstach o rodach Zgudów i Sosinów.

Jeśli zapukać pod numer 55 w Sierczy, otworzą się drzwi | il. 7|, które wyglądają 
na zaoszczędzone przez czas biegnący od 1873 r., kiedy powstała część domu, w której je 
wstawiono. Tę datę wyryto w pięknie zdobionej i równie dobrze zakonserwowanej belce 
stropowej | il. 8| wiszącej cały czas pod sufitem w kuchni. W cytowanej tu nieraz 
z zachwytem Sztuce ludowej w Polsce Kazimierza Mokłowskiego czytamy o tradycji belek 
podsufitowych w chałupach: „Ozdobę izby stanowi powała, z desek często wzorzyście 
ułożona na wzór tego, cośmy przy drzwiach widzieli (Matlakowski). Deski te są ułożone 
na belkach, opartych na potężnym balu sfazowanym, zwanym, sosręb, siostrzan. System 
ten powały był niegdyś powszechnym w całej Polsce, tak w domach szlacheckich, jakoteż 
mieszczańskich, a dzisiaj się jeszcze zachował w chłopskiej chałupie. Sosręb ten bywa 
zdobiony najczęściej gwiazdą sześciopromienną, o której przypuszczalnem znaczeniu 
pisaliśmy wprzódy”8.

Takiemu zabytkowemu sufitowi i innym artefaktom nie pozwalają zniszczeć Aniela 
z Grochalów i Tadeusz Gniadkowie. Druga część ich domu była podobno starsza, ale uległa 
pożarowi. Całość wybudował dziadek Anieli Gniadek Jan Najder, stąd jego tradycyjna 
nazwa – Najderówka.

Teraźniejsza Siercza tętni coraz bardziej podmiejskością i przelotowością dróg. Coraz 
więcej kierowców przejeżdża tędy dalej, do następnych wsi, także traktowanych coraz 
bardziej jako podmiejskie. Ale tutaj udaje im się jeszcze czasem wyprzedzić furmankę 
konną, w dalszych wioskach zapewne tak samo. Przy drogach przyrastają i rozrastają się 
firmy. Buduje się dużo domów. Numer 100 w Sierczy przekroczono pod koniec XIX wie-
ku, 200 – kilka lat przed 1939 r., wyższe niż 350 nadawano kilka lat przed rokiem 2000, 
obecnie jest ich około 550. Ulice nie mają jeszcze nazw, co mieszkańcom daje poczucie 
wiejskości, ale wszystkim bardzo utrudnia szukanie nieznanego numeru domu. Kil-
kusetmetrowe rezydencje stoją niedaleko dziewiętnastowiecznych chatynek, a tym 
niestety pozwala się niszczeć i znikać, choć nie przez tak długi czas, by zdążyły same 
wejść w ziemię – grunt budowlany jest tu już zbyt atrakcyjny. Nie wiadomo, czy w Sierczy 
zachowa się choć jedna odrestaurowana chałupa wiejska, skoro już od neolitu wszystko 
się tu ciągle zmieniało i przepadało. Gdzieniegdzie uprawia się coś jeszcze domowym 

8  K. Mokłowski, Sztuka ludowa w Polsce, Lwów 1903, s. 499–500.

7 Drzwi wejściowe  
do domu w Sierczy 55, 2015 r.

8 Belka stropowa domu 
w Sierczy 55, 2015 r.
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Nota redakcyjnasposobem, ciągle słychać gdaczące kury czy pobekującą kozę. Większe pola podworskie 
(„pańskie pola”, jak powiedziałaby wspominana dalej Wiktoria Sosin) są obsiewane prze-
mysłowo kukurydzą i nowocześnie – więc prawdopodobnie wyjaławiająco – nawożone. 
Przychodzące nie wiadomo skąd dziki mają używanie, przy okazji ryją wszystko, co 
trochę oddalone od domów. Myśliwi zasadzają się na nie w drewnianych podwyższonych 
czatowniach, a kiedy udaje im się upolować zwierzę, patroszą je w miejscu zabicia i jeśli 
robią to z wprawą, ułożona niemalże jak w brzuchu kupka nienaruszonych wnętrzności 
leży na polu i czeka na lisa lub inne chętne zwierzę. Nie brakuje saren, widać też zające, 
lisy, bażanty, kuropatwy. Myszołowy mają tu gniazda na wysokich widokowych topolach 
lub nielicznych zachowanych ponadstuletnich dębach oddalonych od domów i ludzi. 
Bociany też się tu zapuszczają, zwłaszcza bliżej Wilgi. W ogryzkach lasów i lasków 
państwowi leśniczy wyznaczają chętnym właścicielom plany cięć i sadzeń. Można też 
znaleźć zapuszczone działki i zakrzaczenia, jeszcze nie każdy metr kwadratowy ziemi 
jest zagospodarowany.

Tożsamość Sierczy leży w tym, co i innych osad ludzkich: od praczasów rodzili się 
tu, żyli i umierali ludzie, zwierzęta i rośliny. Bardziej unikalna, jedyna w swoim rodzaju 
tożsamość Sierczy jako miejsca na ziemi będzie tym bardziej możliwa, tym silniejsza i cie-
kawsza, im więcej rzeczy będzie tu kontynuowanych długo, najlepiej bez końca, w mierze 
wykraczającej ponad czas nastroju, mody, trendu ekonomicznego, życia ludzkiego, ustroju 
państwowego, wiary religijnej. Przecież gdyby w cudowny sposób następujące kolejno 
od neolitu lub niechby od którejś z późniejszych epok pokolenia mieszkańców tej ziemi 
kontynuowały to, co ich przodkowie, choćby na ciągle zmieniające się sposoby, a otoczenie 
im na to pozwalało, Siercza byłaby obecnie najciekawszym miejscem na ziemi.

Wiesław Żyznowski

Siercza, dach Wieliczki 2. Wydanie zmienione i rozszerzone jest zbiorem tekstów o wsi 
i mieszkańcach. Napisali je zawodowi historycy – stosunkowo niedawno – i mieszkańcy 
wsi – na przestrzeni ostatnich 120 lat. Są tu również kopie fotografii, map i dokumentów, 
które powstawały od XVII wieku. Pierwsze wydanie książki, zatytułowane Siercza, dach 
Wieliczki. Monografia wsi, zawiera rozprawy historyczne dr. Józefa Piotrowicza pt. Siercza 
w pradziejach i okresie staropolskim i dr. hab. Bogusława Krasnowolskiego pt. Dzieje Sierczy 
od 1772 roku do współczesności oraz aneksy historyczne i biograficzne.

Część pierwszą niniejszej publikacji, zatytułowaną Dzieje, stanowią wspomniane wyżej 
rozprawy historyczne. Po niej następują część druga – Pasje i trzecia – Ludzie. Podział ten 
powstał – z inspiracji twórcy projektu graficznego Krzysztofa Radoszka – zgodnie z trzema 
ikonami: drzewem (świerkiem), piłą i kosami, które tworzą wzór na jednej z dawnych pie-
częci Sierczy, odwzorowującej według sierczanina Ludwika Młynka historię wsi. Znalazło 
to odzwierciedlenie w oprawie graficznej książki oraz wpłynęło na wspomniane nazwy 
części i ich kolejność. Na ich stronach tytułowych Wiesław Żyznowski napisał krótkie 
didaskalia uzasadniające skojarzenie zawartości z ikonami. Każda z trzech części książki 
zawiera po dwa rozdziały, które napisali bądź opracowali różni autorzy.

Józef Piotrowicz zmarł 2 maja 2014 r. i niestety nie zdążył zgodzić się na ponowną 
publikację swojej pracy – zgody udzielili jego spadkobiercy. Tekst Józefa Piotrowicza 
opublikowany został w niezmienionej treści. Notę biograficzną o nim zredagował Bo-
gusław Krasnowolski.
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Bogusław Krasnowolski rozszerzył rozdział swojego autorstwa o historię wsi w latach 
2005–2014, zrewidował część informacji o Żydach klaśnieńskich i Holokauście na tym 
terenie w oparciu o publikację Żydzi Wieliczki i Klasna 1872–2012. Teksty i fotografie, a także 
uzupełnił informacje o członkach rodziny Młynków na podstawie dokumentów, o któ-
rych istnieniu dowiedział się Henryk Ostrowski od przedstawiciela rodziny, Tadeusza 
Orłowskiego. W tym rozdziale zamieszczona jest też nota dr. hab. Leszka Hońdy na temat 
historii cmentarza żydowskiego w Sierczy wraz z fotografiami z 2004 r. zachowanych 
macew oraz tłumaczeniem i prezentacją odczytanych 13 inskrypcji nagrobnych.

W drugiej części książki zaprezentowany został wybór publikowanych wcześniej 
niezależnie tekstów napisanych ze swoistą pasją i emocją przez dwóch nieżyjących już 
mieszkańców Sierczy. W rozdziale trzecim znalazły się dwa utwory Ludwika Młynka 
(1864–1941), wydane od 120 do 80 lat temu, dzisiaj niemal niedostępne w bibliotekach. 
Są to: Siercza. Opowiadanie dzieciom i wnukom (Kraków 1936) i Życie sierskich pasterzy 
przed dwudziestu laty (Lwów 1898). Życie i twórczość tego autora – postaci wyróżniającej 
się w dziejach wsi i zasłużonej m.in. dla zachowania jej zwyczajów i legend – opisuje 
w swojej rozprawie dość szeroko Bogusław Krasnowolski. W skład rozdziału czwartego 
wchodzą wybrane wiersze Ryszarda Rodzika (1948–2012), poety, propagatora kultury 
i społecznika, wraz z notą o nim autorstwa Artura Nowrota. To jedyni znani redakcji 
nieżyjący sierczanie, którzy publikowali swoje teksty literackie. Utwory Ludwika Młynka 
zostały przedstawione z zachowaniem oryginalnej pisowni, stąd odbiega ona od zasad 
przyjętych przez redaktorów dla reszty książki.

Część trzecia Ludzie jest głosem-opowieścią współczesnych mieszkańców Sierczy, 
którzy chcieli i mieli potrzebę oraz śmiałość opowiedzieć o sobie, swoich losach, odczu-
ciach, zwyczajach. Wiesław Żyznowski przekonał potomków starych rodzin sierczańskich, 
m.in. Zgudów, Sosinów, Cholewów do przekazania rodzinnych historii i udostępnienia 
archiwalnych fotografii i dokumentów. W oparciu o nie w latach 2006–2016 powstały 
jego teksty i innych osób, które zamieszczono w rozdziale piątym. Kwerend uzupeł-
niających te przekazy ustne w księgach metrykalnych Archiwum Kurii Metropolitalnej 
w Krakowie, w rejestrach katastralnych i podatkowych Muzeum Narodowego w Krakowie 
oraz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce dokonali: Małgorzata 
Bednarska, Henryk Ostrowski, Urszula Żyznowska i Artur Nowrot. Niektórzy człon-
kowie rodzin sierczańskich urodzeni w okresie międzywojennym opowiedzieli swoje 
historie ciekawym, swojskim językiem. Redaktorzy starali się zachować jak najwięcej 
z jego oryginalności i dosadności, bez dokonywania niekoniecznej obróbki językowej 
i stylistycznej. Rozdział szósty składa się z krótkich relacji i refleksji mieszkańców 
i przyjaciół Sierczy, do których dotarli Henryk Ostrowski i Wiesław Żyznowski w latach 

2004–2016. Zostały one opublikowane w postaci autorskich tekstów lub not zredago-
wanych na podstawie przeprowadzonych wywiadów.

Opublikowano tu 259 ilustracji – o 148 więcej niż w pierwszym wydaniu. Są to w więk-
szości fotografie archiwalne, ale też współczesne, zdjęcia obrazów, skany dokumentów 
i map, drzewa genealogiczne rodzin, plany opracowane na potrzeby niniejszej książki. Pre-
zentowana we fragmencie najstarsza rycina (sztych), która ukazuje pracę w nieistniejącym 
już szybie kopalni soli Kunegunda, pochodzi z 1645 r. Na zamieszczonych w tej publikacji 
kopiach map i dokumentów ze zbiorów Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz Ar-
chiwum Narodowego w Krakowie Siercza i sierczanie pojawiają się od 1771 r. W okresie 
międzywojennym wieś była fotografowana przez urodzonego w niej Józefa Dańdę – jego 
prace udostępniło Muzeum Historii Katowic. 105 spośród zdjęć współczesnych wykonał 
w latach 2004–2016 Wiesław Żyznowski, częściowo przy współpracy innych, głównie 
Henryka Ostrowskiego. Oni dotarli także do większości starych fotografii zachowanych 
w prywatnych zbiorach sierczańskich rodzin, z których najstarsze pochodzą z końca 
XIX wieku. Redakcji udało się uzyskać do publikacji rzadkie zdjęcia urszulanek z Sierczy 
z lat 1929–1942, przechowywane w archiwum Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii 
Rzymskiej w Krakowie. Opisy ilustracji znajdują się zawsze bezpośrednio w ich sąsiedztwie. 
Część opisów zdjęć stanowią dłuższe niż jednozdaniowe refleksje Wiesława Żyznowskiego. 
Wszystkie źródła ilustracji zostały wymienione w jednym z indeksów zamieszczonych 
na końcu książki, obok bibliografii, wykazu skrótów, indeksu nazw geograficznych, hi-
storycznych miejsc i adresów w Sierczy i okolicy oraz indeksu osób.

Tytuł książki w pierwszym swoim członie zostaje niezmieniony w stosunku do wy-
dania z 2005 r. z racji powtórzenia w większości jego zawartości, natomiast w dodanym 
drugim członie informuje o istotnych rozszerzeniach. Krzysztof Radoszek stworzył 
warstwę graficzną całej książki, w tym fotograficzny obraz na obwolucie: nałożył obrazy 
i zdjęcia na fotografię Wiesława Żyznowskiego i Henryka Ostrowskiego, wykonaną w nie-
naruszonym do dziś pokoju w sierczańskim domu Oprychów, istnej kapsule czasu.

Jestem przekonana o dużej wartości zachowywania historii mówionej równolegle z do-
kumentową, a zwłaszcza tej, która dotyczy zdarzeń i miejsc szczególnie bliskich opowiada-
jącym, słuchającym, czytelnikom. Stąd w niniejszej książce wyrażenie słowami i obrazami 
przez kolejnych autorów umiłowania Sierczy. To jakby realizacja marzenia Ludwika Młynka 
sprzed około 90 lat, który napisał: „Może późniejsze lata coś ciekawszego przyniosą i dadzą 
powód do napisania poematu przez kogo innego – zachęconego przeze mnie”.

Życzmy sierczanom w przyszłych pokoleniach pojawiania się kolejnych Młynków. 
Szkoda, że żadna osoba o tym nazwisku w Sierczy już nie mieszka…

Urszula Żyznowska
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Podziękowania rzyły swoje archiwum z fotografiami dla Wydawnictwa Żyznowski. Obecność urszulanek 
w Sierczy zasługuje na jak największe opracowanie, m.in. z powodu wnoszenia przez to 
zgromadzenie do wsi i jej historii wartości i aury, które nie znalazłyby się tu w inny sposób.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Winiarski napisał notę o swojej posłudze w parafii 
w Sierczy, udostępnił zdjęcia z życia społeczności, zgodził się na fotografowanie podczas 
mszy św. Energiczna i uporządkowana posługa, którą ksiądz proboszcz czyni w Sierczy 
od ponad 10 lat, wzmacnia wieś pod względem duchowym, religijnym, kościelnym. 

Agnieszka Gabryś napisała tekst na temat konkursu Jestem Gałązką Drzewa Ge-
nealogicznego. Jest ona jedną z pomysłodawczyń i organizatorek tej inicjatywy pośród 
koleżanek ze szkoły w Sierczy. Ona też wskazała na Jana Janusa – miejscowego twórcę 
szopek kolędniczych – i na grupę kolędniczą. 

Tadeusz Orłowski i Janusz Gołąb udostępnili cenne pamiątki związane z Ludwikiem 
Młynkiem i jego rodziną, w tym odręczne teksty tego autora, a także drukowane publikacje 
jego utworów. Janusz Gołąb udostępnił opracowaną przez siebie sierczańsko-wielicką 
gałąź drzewa genealogicznego rodziny Młynków. 

Sołtys Halina Kapusta udzieliła informacji o wsi Bogusławowi Krasnowolskiemu. 
Renata Bachowska napisała relację z ostatnich lat miejscowej szkoły i opisała swoje od-
czucia związane z pracą w niej. Jolanta Rodzik udzieliła wywiadu Arturowi Nowrotowi 
na temat nieżyjącego męża Ryszarda Rodzika i przekazała zdjęcia, na których on się 
znajduje. Autor książki o Ryszardzie Rodziku, Piotr Kiszka, udzielił informacji na jego 
temat Arturowi Nowrotowi. Angelika Dudzińska napisała nowy tekst o sobie, rodzinie 
i wybranych sierczanach. Dariusz Ligocki także napisał nową notę auto biograficzną. Jan 
Sikora spisał swoje odczucia związane z ostatnimi 10 latami życia w Sierczy. Urodzona 
w 1926 r. Wiktoria Czyżowska opowiedziała chętnie o czasach, które obecnie już mało 
kto pamięta.

Władysława Koza z domu Ślusarczyk mieszka w Sierczy pod numerem 72, w orygi-
nalnej połowie domu pozostałej po Sosinówce, którą na początku tworzyli Piotr Sosin 
i Józefa ze Zgudów z dziećmi Janem, Józefem, Anną, Wiktorią, Józefą, Marią, a później 
Kafnowie, Ślusarczykowie, Kozowie. Zachowane oryginalne gniazda rodzinne to źródła 
historii rodzinnej – opowiadanej, dokumentowej, zdjęciowej i (dlaczego nie?) archeolo-
gicznej, i tak okazało się w przypadku zachowanej połowy Sosinówki. Władysława Koza 
udostępniła zdjęcia, które prawdopodobnie nie zachowały się nigdzie indziej, m.in. te, na 
których uwieczniono prababcię Władysławy, Józefę Sosin ze Zgudów, nazwiska niegdyś 
silnie obecnego na sierczańskiej Wolicy, obecnie już tu niewystępującego.

Wiktoria Sosin z domu Sosin urodziła się w 1924 r. w Sierczy, co znaczy, że każde 
słowo wypowiedziane przez nią pozwala rozmówcy czy czytelnikowi przenieść się lub 

Do powstania pierwszego wydania monografii Sierczy w roku 2005 przyczyniło się sporo 
osób: autorzy dwóch rozpraw monograficznych – śp. dr Józef Piotrowicz (Siercza w pra
dziejach i okresie staropolskim), dr hab. Bogusław Krasnowolski (Dzieje Sierczy od 1772 roku do 
współczesności), akuszerzy całej książki – ks. dr Jan Dukała, Henryk Ostrowski, Wiesław 
Żyznowski, a także Robert Gabryś, śp. Roman Kaczor, s. Halina Bobkowska, Jadwiga 
Duda, Irena Płoskonka, dr hab. Leszek Hońdo, Dariusz Ligocki oraz inni mieszkańcy 
Sierczy, zwłaszcza ci najstarsi we wsi w latach 2004–2005, którzy chętnie podzielili się 
swoimi wspomnieniami. Podziękowania dla nich wszystkich znajdują się we wstępie Od 
wydawcy w pierwszym wydaniu książki Siercza, dach Wieliczki. Monografia wsi.

Niniejsze, drugie wydanie, rozszerzające znacznie zawartość tamtego z 2005 r., za-
razem powiększa listę osób, którym chcemy podziękować.

Siostra przełożona urszulanek w Sierczy, Anna Szotek, udzieliła dodatkowych infor-
macji Bogusławowi Krasnowolskiemu na temat zgromadzenia, napisała wspomnienie 
o swoim pobycie i pracy w sierczańskim klasztorze, który zakończył się około połowy 
2015 r., a także udostępniła do publikacji w książce dodatkowe zdjęcia z miejscowego 
archiwum sióstr. Na wystawie Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, zorganizowanej 
przez Stradomskie Centrum Dialogu, Urszula Żyznowska natknęła się na informację 
o ukrywaniu przez urszulanki w Sierczy żydowskich dziewczynek, co doprowadziło ją 
do bogatych zbiorów dotyczących międzywojnia zakonu w Sierczy, które znajdują się 
w krakowskim archiwum urszulanek przy ul. Starowiślnej. Krakowskie urszulanki otwo-
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9 Halina Podwyszyńska, Widok na kościół, olej na płótnie, 1996 r.

przynajmniej przybliżyć do świata sprzed obu wojen światowych, włącznie z wiekiem 
XIX, co jednakże nie oznacza, że nie jest osobą współczesną, żyjącą w XXI wieku. Ta 
długoletnia mieszkanka Sierczy, chętna i swobodna w opowiadaniu językiem niewygła-
dzonym jeszcze miastowością, jędrnym, barwnym, autentycznym, dzieli się na stronach 
tej książki opowieścią o swoim nietuzinkowym życiu i entuzjazmem do niego.

Wiktoria Sosin jest najstarsza spośród współtwórców tej książki, ale nie potrzebuje 
opieki czy wsparcia przy pracy, jak udzielanie intensywnego, nagrywanego na wideo 
wywiadu. Tym niemniej dyskretnie doglądali wszystkiego i czasem dopowiadali w czasie 
tych prac Jan i Grażyna Sosinowie. Grażyna pochodzi z domu Sobocińskich. Jan Sosin 
jest synem Jana Sosina, który był bratem Mieczysława Sosina, męża Wiktorii, wnukiem 
Jana Sosina i prawnukiem Sosinów Piotra i Józefy ze Zgudów. 

Halina z Sosinów Podwyszyńska, córka Mariana Sosina, wnuczka Józefa Sosina, 
prawnuczka Józefy ze Zgudów Sosin udostępniła zdjęcie ślubne dziadka, wreszcie 
przesądzające o wyglądzie jego i jego żony. Wychowała się w Lembasówce, dzięki czemu 
podzieliła się szczegółami na temat powojennego życia w niej. Opowiedziała o Włady-
sławie Biernat, z którą się przyjaźniła, tak jak jej mama Janina Kaczor. Jest malarką, 
zdjęcie jednej z jej prac olejnych zamieszczamy na stronie obok. 

Anna Wyligała odtworzyła w rozmowie z Henrykiem Ostrowskim gałąź rodu Zgu-
dów zaczynającą się od Krystyny. Być może jest ona jedyną osobą mieszkającą w Sierczy, 
która może to zrobić, mimo że żyje w Sierczy jeszcze jedna, dwie osoby, które jako dzieci 
chodziły do Krystyny Zając ze Zgudów w odwiedziny, ale pamiętają ją jak przez mgłę.

Maria Kołodziej w rozmowie z Henrykiem Ostrowskim podzieliła się wiedzą i spo-
strzeżeniami na temat gałęzi rodu Zgudów, którą rozpoczął Sebastian Zgud. Sporo 
jego potomków mieszka w Sierczy, w tym na Wolicy, jego samego pamięta jeszcze jedna 
osoba – Wiktoria Sosin.

Marian Żyznowski, urodzony w 1925 r., syn Ludwika i Wiktorii z domu Sosin, wspiera 
Wydawnictwo Żyznowski nie pierwszy raz w zbieraniu okruchów lokalnych historii. Tak 
samo było w przypadku tej książki. Pochodzące od niego szczegóły wykorzystaliśmy 
w różnych tekstach. Czytelnik znajdzie też tutaj m.in. dyskusje między Marianem 
Żyznowskim a żyjącą w latach 1922–2013 jego siostrą Władysławą Biernat na temat 
pewnych wydarzeń w Sierczy sprzed i podczas II wojny światowej. Wywiązały się one 
z wywiadów, których rodzeństwo udzieliło w 2006 r.  Monice Żyznowskiej – obecnie po 
mężu Durakiewicz.    

Andrzej Baran, syn Anny z Lembasów i Piotra Barana, wychował się w Sierczy [pisze-
my tak, myślimy: „na Sierczy”]. Mieszka niedaleko stąd i nadal tu ciągle przyjeżdża, ma 
tu swoje miejsce na ziemi, część ojcowizny, a także mnóstwo wspomnień i spostrzeżeń 
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związanych z tym miejscem. Chętnie się nimi podzielił w taki sposób, że rozsiały się 
one po różnych fragmentach tekstów tu publikowanych. Wskazał także na swoją mamę 
Annę Baran jako dysponującą pamięcią i wiedzą na temat Sierczy i jej przysiółka Wolicy. 
To on jako pierwszy przyniósł wieść od swojej mamy, że gniazdo Zgudów mieściło się 
na posesji pod numerem 71 w Sierczy. 

Anna Baran z domu Lembas pamięta sporo ze starej minionej Sierczy, dlatego że 
jest całkowicie sprawna i urodziła się wystarczająco wcześnie przed ostatnią wojną, 
a także dużo rozmawiała ze swoją mamą Anielą ze Zgudów Lembas, która pamiętała 
Sierczę jeszcze sprzed I wojny światowej. Anna Baran mieszka w tym samym miejscu od 
1928 r., co pozwala jej patrzeć długo na nawarstwiającą się historię. Przy opowiadaniu 
o postaciach ze zdjęć rodzinnych i ich historiach pomogli, oprócz syna Andrzeja, także 
syn Stanisław Baran z żoną Grażyną z domu Flak oraz Krzysztof Baran.

Wiesław Szawica pochodzi i jest nadal związany z domem pod numerem 71 w Sierczy, 
który stoi w miejscu i w zamian za oryginalną Zgudówkę, wspomniany wyżej dom Zgu-
dów. Mimo że z tamtego domu nie zachowało się nic materialnego, to gniazdo rodzinne 
utrwalono na zdjęciu i na pewno w aurze tego miejsca. Fotografię zamieszczamy tu na 
stronie 505 dzięki Wiesławowi Szawicy i jego rodzinie.

Emilia Bonar z domu Lembas urodziła się w 1932 r., dzięki czemu doskonale pamięta 
sierczan urodzonych nawet w połowie XIX wieku. Swoją pamięć wspomaga zdjęciami, 
włącznie z niemal stuletnimi, które zapełniają u niej w domu całą szufladę, co czyni ją 
właścicielką i opiekunką jednej z większych kolekcji fotografii prywatnych w Sierczy. Foto-
grafii jest tak dużo, że we wstępnej selekcji do opisywania i ewentualnego zamieszczenia 
w książce pomagał jej urodzony w 1966 r. syn Janusz Bonar. Emilia Bonar wykazała się 
obszerną pamięcią na temat rodzin Lembasów, Sosinów, Zgudów. 

Nad drugim wydaniem monografii Sierczy pracował zespół. 
W jego skład weszli niżej podpisani. Przy wstępnych i końcowych pracach orga-

nizacyjnych i technicznych brała udział Anna Krzeczkowska-Ślusarczyk. Krystyna 
Rataj transkrybowała Życie sierskich pasterzy przed dwudziestu laty Ludwika Młynka. 
Artur Nowrot podjął się redakcji językowej części tekstów, sporządzenia bibliografii, 
transkrypcji wywiadów przeprowadzonych w 2015 r. przez Wiesława Żyznowskiego 
oraz utworu Siercza. Opowiadanie dzieciom i wnukom Ludwika Młynka. Napisał też 
notę o Ryszardzie Rodziku, przeprowadził wywiady z jego żoną Jolantą Rodzik i przy-
jaciółmi, dokonał wyboru jego poezji oraz zredagował noty o rodzinie Kościółków 
i Oprychów. Karina Graj dokonała redakcji językowej rozdziału O rodach, rodzinach, 
domach, wstępu Od Wydawcy i rozszerzonych opisów Wiesława Żyznowskiego do zdjęć. 
Maciej Kiełbas podjął się redakcji językowej rozdziału O wybranych mieszkańcach 

i przyjaciołach Sierczy i wykonał adiustację całego tekstu do drugiego wydania. Korekta 
książki po składzie i sporządzenie indeksu osób oraz indeksu nazw geograficznych, 
historycznych, miejsc i adresów w Sierczy i okolicy przypadły Sylwii Klich z Pracowni 
Mole. Krzysztof Radoszek jest twórcą projektu graficznego książki, zespół Radoszek 
Arts wykonał skład i łamanie. Małgorzata Bednarska oraz Henryk Ostrowski i Artur 
Nowrot brali udział w kwerendzie dokumentowej w archiwach różnego rodzaju, bez 
której wyników tekst o Zgudach w Sierczy nie powstałby lub byłby znacznie uboższy. 
Pani Małgorzata sporządziła także zamieszczony w tej książce wywód genealogiczny 
wokół rodu Zgudów. 

Bogusław Krasnowolski rozszerzył, zaktualizował i uzupełnił swoje teksty m.in. 
o historię najnowszą wsi z lat 2005–2014.

Henryk Ostrowski zaktualizował noty o sierczanach, które napisał do pierwszego 
wydania. Ponownie towarzyszył Bogusławowi Krasnowolskiemu podczas wywiadów 
terenowych. Pozyskał archiwalia od Tadeusza Orłowskiego i Janusza Gołąba, potomków 
Ludwika Młynka. Towarzyszył Wiesławowi Żyznowskiemu w fotografowaniu Sierczy 
i pomagał mu w potwierdzaniu informacji do tekstów z rozdziału O rodach, rodzinach, 
domach. We współpracy z Urszulą Żyznowską uzyskał zgodę od spadkobierców dr. Józefa 
Piotrowicza na publikację jego tekstu w niniejszym drugim wydaniu.

Urszula i Wiesław Żyznowscy


