
PAMIĄTKI 
PRZESZŁOŚCI 

W BIAŁEJ IZBIE 
U PRABABCI





Do Benefisu Rodziny przystąpiliśmy, aby lepiej poznać

historię naszej rodziny, kultywowane tradycje, wspólnie spędzić

czas i pogłębić więzi rodzinne.

Naszą rodzinę reprezentują (od lewej) prababcia

Michalina, (w środku) Małgorzata i Mateusz z trójką synów:

Piotrkiem, Rafałem i Wojtusiem, (od prawej) ich dziadkowie

Maria i Czesław. Wszyscy mieszkamy w małej miejscowości na

Podhalu.

W prawie stuletniej białej izbie prababci Michasi

znajduje się wiele pamiątek z przeszłości.

Kultywujemy tradycje pradziadów, w kontaktach

rodzinnych używamy gwary góralskiej, kilka słów użyliśmy w tej

prezentacji, które tłumaczymy w nawiasach.



WSPÓLNA

MODLITWA



„Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa, tak

mawiali starzy, gdy pomocy Bożej wezwiesz,

wszystko ci się darzy”.

W naszej rodzinie religia, tradycja i rodzina są na

pierwszym miejscu.

Dziś dziadek Czesiek też przybacuje

(przypomina), że „Bez Boga, ani do proga”, co

znaczy, że człowiek bez Boga i modlitwy nic nie

może zrobić – wykonać.



RZEŹBY



Zachowały się rzeźbione przez

prapradziadka Andrzeja Różałowskiego okiennice

oraz własnoręcznie robiona skrzynia z

wyrzeźbionymi wzorami, a także kredens przez

niego wykonany.

Okiennice chroniły przed światłem

słonecznym w dzień, a w nocy przed złodziejami.

Dziś okiennice zastępują zasłony.



CO W TEJ SKRZYNI ?





Skrzynia to dzisiejsza szafa. Co się w niej się

znajdowało? Prababcia wraz z babcią Marysią pokazują,

że trzymają w skrzyni ubrania góralskie: spódnice,

serdaki, smatki (chustki na głowę), czyli ubrania

wyjściowe i kościelne. Na dole skrzyni była szuflada,

w której mieściły się kapce (zimowe buty ze sukna)

i kierpce (buty na lato ze skóry). Z prawej strony

skrzyni znajdowała się skrytka na kosztowności: korale,

talary i inne. Wojtusia najbardziej ta część skrzyni

zainteresowała, jak widać na zdjęciu. Ma nadzieję

znaleźć coś wartościowego.



NAJCENNIEJSZE 
PAMIĄTKI







Jednak Wojtuś miał przeczucie. W skrytce znalazł najstarsze i

najcenniejsze skarby. Mianowicie różaniec z prawdziwych korali, który

prababcia Michasia dostała w prezencie ślubnym w 1962 roku (ma 58

lat) oraz srebrny medalik z Matką Bożą Bolesną z 1900 roku (ma 120

lat). Innym niespotykanym skarbem jest Brewiarz – wydany w Galicji w

czasie zaborów - praprababci Kasi Różałowskiej, która należała do III

Zakonu Tercjarskiego z roku 1878 (ma 142 lata).

Wśród dokumentów znaleźliśmy bardzo stary akt notarialny

z 1899 roku (ma 121 lat) i na którym widnieje stara nazwa naszej

miejscowości -Międzyczerwienne.

Na kołku (wieszaku) wisiały stare gęśle, zwane złóbcokami

(skrzypce), na których grał prapradziadek Andrzej – nazywany Jędrek.

Piotrek próbował wydobyć z nich jakąś nutę, bo nieraz widział, jak jego

stryk (brat jego taty) grał na skrzypcach.



DAWNE 
SPRZĘTY

KIERNICKA



WARCULA 





WEŁNIANE 
WYROBY



Z dawnych sprzętów gospodarstwa domowego

zachowały się: kiernicka (do robienia masla), warcula (do

przędzenia wełny). Kiernickę wykorzystaliśmy do dzisiejszego

spotkania robiąc masło do moskoli ( placki z gotowanych

ziemniaków i mąki). Chłopcy chętnie ubijali śmietanę, z której

powstało masło.

Następnie prababcia Michasia pokazała, jak do

niedawna przędła na warculi wełnę (a jeszcze dawniej len). Z

wełny do dzisiaj robi na drutach skarpetki ze wzorami, a czasami

swetry.

Chłopcy pomagali zwijać wełnę z motek na kłębek,

a najmłodszemu Wojtusiowi po kilku próbach udało się

uruchomić warculę. Rafał z motka wełny zrobił sobie

przytulankę.



MOSKOLE







Najwięcej radości sprawiło dzieciom wspólne

robienie moskoli, każdy dołożył swoją pracę; jeden dawał

ugniecione ziemniaki, inny dosypywał mąki, później

zagniataliśmy ciasto. Z gotowego każdy formował i

ugniatał swój placek. Wszystkie położyliśmy na rozpalone

blachy na piecu kuchennym. Za nim się upiekły,

oglądaliśmy stare zdjęcia.



NASZ ALBUM





Prababcia pokazała swoje ślubne zdjęcie, a babcia

rodzinne zdjęcie ze Stefanem kardynałem Wyszyńskim,

który przyjeżdżał na wakacje na Bachledówkę (tam mieści

się klasztor Paulinów i tam chodziła do kościoła babcia z

rodzicami i braćmi).

Po oglądnięciu zdjęć, posegregowaliśmy je od

najstarszego i ułożyliśmy w albumie. I tak powstało nasze

wspólne dzieło – album rodzinny.

Dzieci z radością rozpoznawały na zdjęciach

swojego tatę, jak był mały oraz babcię i prababcię.



POCZĘSTUNEK





Nasze świętowanie zakończyło się gościną

(poczęstunkiem) - wspólnie zrobionym. Wszystkim bardzo

smakowały moskole z masłem, bo sami je

przygotowaliśmy, a na codzień nie jadany takich specjałów.

Babcia dodatkowo poczęstowała nas oscypkami

(wędzonymi serkami).

Rodzinnie spędziliśmy niedzielę i z ciekawością

poznawaliśmy pamiątki przeszłości i nikt nie myślał o

innych rozrywkach. Dla każdego były to miłe chwile i

lepiej poznaliśmy siebie, naszą historię rodzinną i jej

tradycje.



Nasza rodzina składa wszystkim Rodzinom

i Organizatorom Benefisu najserdeczniejsze

góralskie życzenia:
„ Na scęście, na zdrowie, na to Boze

Narodzenie i tyn Nowy Rok, coby się Wom darzyło i 

mnozyło sytko boskie stworzynie, cobyście byli zdrowi 

i weseli, jako w niebie Anieli. Tak Wom Panie Boze

dej! ” (żebyście byli szczęśliwi i zdrowi, a Boże 

błogosławieństwo  i dostatek Was nie opuszczały).

Rodzina Miętus


