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Mościce zawsze były Mościcami

„Mościce zawsze były Mościcami. Na kolegów z Tarnowa zawsze patrzyliśmy z lekkim poczuciem 
wyższości” – mówił z dumą ksiądz profesor Michał Heller, światowej sławy kosmolog i popularyzator 
nauki, ale także mościczanin, w wywiadzie dla magazynu kultury Wena wydawanego przez Centrum 
Sztuki Mościce. Bo Mościce to nie tylko jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk chemicz-
nych w Europie, ale przede wszystkim znak solidności i postępu w przemyśle, nauce, kulturze, sporcie 
i wielu innych dziedzinach życia. Mościce kojarzyły się tutejszym mieszkańcom z tym, co było najlepsze.
Centrum Sztuki Mościce jest nieformalnym opiekunem spuścizny Mościc. Czujemy się zobowiązani 
do upowszechniania dziedzictwa kulturowego dzielnicy Tarnowa, która powstała od podstaw jako ko-
lonia fabryczna i miasteczko pracownicze wielkiego przedsiębiorstwa. Czujemy się zobowiązani do 
rozwijania tego, co zapoczątkowali wielcy poprzednicy.

Mościce są atrakcyjnym punktem na mapie turystycznej regionu i Małopolski ze względu na swoją hi-
storię, architekturę, założenie urbanistyczne i wyjątkowych ludzi, do których to miejsce miało szczęście, 
od samego początku. Mam nadzieję, że przeczytanie tego wydawnictwa „Notes wspomnień. O życiu 
i ludziach w Mościcach” pozwoli na chwilę cofnąć się w czasie, poczuć energię tutejszych mieszkań-
ców, rytm i klimat tutejszego życia.

Anna Chmura, dyrektor Centrum Sztuki Mościce
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Od redaktorki

Mościce wydawały mi się miejscem na końcu świata. Pamiętam, że przyjechałam tu z tatą na mecz 
żużlowy. Miałam może 10 lat. Fale ludzi wylewały się z autobusu a my wraz z nimi, niesieni tłumem, aż 
do wejścia na stadion. Z meczu pamiętam hałas, smród i powietrze pełne drobin żużlu. Nie spodoba-
ło mi się. Kolejne wspomnienie z Mościc to zawody lekkoatletyczne. Nie chciałam brać w nich udziału, 
ale w szkole podstawowej dzieci nie miały wiele do powiedzenia. Kazano mi założyć buty „kolce” i bez 
przygotowania miotać dyskiem i biec w sztafecie. Z tego dnia pamiętam upał, ból ciała i mroczki przed 
oczami. Wreszcie przyjechałam tu, namówiona przez koleżankę z liceum i zapisałam się na darmo-
we zajęcia taneczne. To były lata 90. Zespół Jump łączył taniec współczesny z baletem. Prowadziła 
go Danusia Flaumenhaft. W tym czasie hitem telewizyjnym był musical „Metro”. Niedługo potem, na 
scenie domu kultury Jump zaprezentował swój musical... Od tamtego momentu do Mościc wracałam 
regularnie, przywożąc po każdej wizycie specyficzny zapach domu kultury na ubraniu. Z tamtych lat 
pamiętam pana Krzysia Kasperka, zawsze gdzieś się spieszącego i zmęczoną życiem panią z kasy 
biletowej, która malowała powieki na kolor błękitny. Kolejki oczekujących na bilet wychodziły zwykle 
poza drzwi wejściowe a kasa umieszczona była we wiatrołapie wejścia głównego.

„Notes wspomnień. O życiu i ludziach w Mościach” to piękna mozaika złożona z kilkuset wspomnień, 
opowieści, wrażeń związanych z Mościcami. Podzieliło się nimi niemal 50 osób. Najstarsza autorka 
wspomnień urodziła się w Mościcach w 1931 roku. To pani Leokadia. W jej opowieściach słychać echa 
świetności ówcześnie odrębnego od Tarnowa miasta. Poprzez zabawy, kolory i zapachy pan Tadeusz 
o nieistniejącym już miejscu – drewnianych barakach przy ulicy Kościelnej. Pani Danuta wspomina tutejszą 
bohemę artystyczną i płynącą z ich działalności inspirację do twórczych działań. W wielu opowieściach 
pojawiają się zwykli ludzie – zapamiętani przez swój charakter, wygląd czy pełnione role społeczne. 

Zależało mi, by była to książka lekka, radosna, barwiąca kolorem czarno-białe fotografie. Jej celem 
było zebranie skrawków zwykłego życia w formie osobistych notatek z pamięci. Życie zmienia kolory 
wraz z upływem czasu, zmieniają się również wspomnienia. Nasza pamięć jest zawodna i wybiórcza, 
ale w tym przypadku jest to walor – zostają emocje, smaki, zapachy… Indywidualny odbiór ludzi i otacza-
jącego świata. Opowieści ułożyłam według powtarzających się wątków. Te wątki to pojedynczy ludzie 
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z imieniem i nazwiskiem. To miejsca spotkań, wydarzenia i oczywiście fabryka, bez której tej społeczności 
i samych Mościc by nie było. Większość osób, które podzieliły się wspomnieniami do notesu, poznałam 
osobiście. Redagując teksty starałam się zachować ich temperament i styl opowiadania. Czas spędzony 
z nimi był dla mnie ważny. Dziękuję za okazaną serdeczność i zaangażowanie.

Książkę ilustrują kolaże stworzone specjalnie do niej. Zawierają wycinki archiwalnych fotografii Mościc 
i to czego nie widać – wiedzę związaną z tym miejscem. Kolaże powstały podczas warsztatów dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. W nagrywaniu i spisywaniu wspomnień do redakcji pomogło mi wiele 
osób – jestem za to bardzo wdzięczna. „Notes wspomnień” w liczbach: 18 miesięcy codziennej pra-
cy, 70 godzin nagrań, niemal 600 spisanych i zredagowanych wspomnień, kilka tysięcy obejrzanych 
zdjęć z kilkudziesięciu źródeł. Takie bogactwo materiałów to wielkie wyzwanie, ale też wyjątkowa 
motywacja do kolejnych działań. Pokazanie części z nich stało się możliwe dzięki projektowi Centrum 
Sztuki Mościce pt. „Mościce mam w sercu. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego przyfabrycznej 
dzielnicy Tarnowa” i ludziom, którzy podzielili się czymś bardzo cennym – swoją pamięcią i miłością 
do tego miejsca.

Dorota Omylska
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Swoistą stacją meteorologiczną w Mościcach był zawsze odgłos jadących pociągów. Wyraźniej i silniej 
dobiegał, gdy pogoda miała się zmienić. Zamiast szumu fabryki, dawniej bardzo częstego i nieprzy-
jemnego, słychać było w ciszy przejeżdżające pociągi. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Stacja kolejowa Świerczków-Mościce była drewniana. Janina Jasnosz (z d. Orszula)

Za technikum w stronę Dunajca były tereny dawnego folwarku, a potem pgr-u (państwowe gospo-
darstwo rolne – przyp. red.). Były tam chlewnie i pola uprawne. Po żniwach odbywały się tam dożynki. 
Zdzisław Uriasz

Dworzec kolejowy w Mościcach był ładny i wygodny. Ludzie jeździli pociągami do pracy w fabryce. 
Pospieszne nigdy się tu nie zatrzymywały, bo za blisko miasta. Z czasem coraz mniej ludzi dojeżdża-
ło, przesiedli się na auta, w końcu dworzec zamknięto a czynne były tylko kasy biletowe. A potem ktoś 
rzucił hasło, że jest sroga zima, więc można by dworzec otwierać na noc dla bezdomnych. Po tej zimie 
budynku już nie otwarto. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Granica Tarnowa to były okolice domu handlowego Świt. Potem długo, długo nic a potem  Mościce. 
Do Mościc z Tarnowa jeździł autobus nr 2. Stanisław Pikul

Przy obecnej ulicy Chemicznej był kiedyś folwark Świerczków. Teren wyróżnia się szpalerem drzew 
wzdłuż wąskiej drogi. W kolejnych latach było tam laboratorium chemiczne związane z oczyszczalnią 
ścieków. Budynek dworu rządcówki znalazł się w rejestrze zabytków nieruchomych wzk w 2021 roku. 
Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Ulica Azotowa, na której mieszkam, była przed wojną w samym środku wsi Świerczków. Andrzej Kot

Wzdłuż ul. Chemicznej rosły drzewa czereśniowe. Były własnością gminy, od której w okresie zbioru 
można było odkupić owocujące drzewa. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Notes wspomnień
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Notes wspomnień. O życiu i ludziach w Mościcach

Przy ul. Chemicznej (nazywanej dawniej Czerwoną), w pobliżu naszego domu rosły przepyszne cze-
reśnie. Rarytas w czasach mojego dzieciństwa. Nikomu nie wolno było ich zrywać, należały do gminy. 
Pewnego razu wraz z dziećmi z sąsiedztwa umówiliśmy się, że pod wieczór idziemy na „szaber” po 
zakazany owoc. Szczęśliwi wracaliśmy z czereśniami, gdy nadjechała milicja. Część uczestników eska-
pady ukryła się w wysokim zbożu. Ja wpadłam do domu pani Porębowej. Wysypałam czereśnie do łóżka 
śpiącemu w nim sąsiadowi. Z opresji uratowała mnie pani Porębowa. Na pytanie milicjanta czy widziała 
kogoś uciekającego, odpowiedziała, że „tutaj nikogo nie było”.  Halina Malik (z d. Białkowska)

Zabudowania gospodarcze folwarku Sanguszków stały w miejscu obecnej przychodni. Tadeusz Żmuda

Moi rodzice opowiadali, że dziadkowie początkowo mieszkali w oborze w folwarku Dąbrówka Infułacka. 
Folwark ten został zaadaptowany na mieszkania dla budowniczych fabryki. Potem mieszkali w domu 
na Jarzębinowej. W końcu dziadek Kubiński wybudował pierwszy dom na ulicy Zamkniętej (obecna 
Willowa, Osiedle za Torem). Drudzy zamieszkali na tej ulicy państwo Huellowie. Zygmunt Szymanowski

W miejscu obecnego parkingu przed przychodnią stał drewniany barak adaptowany na siedzibę pierw-
szej dyrekcji Państwowej Fabryki Związków Azotowych.  Tadeusz Żmuda

Dźwiękiem typowym dla Mościc był miarowy szum pracującej fabryki i syreny wyjące na rozpoczę-
cie i zakończenie zmiany. Drugim zapamiętanym przeze mnie dźwiękiem był jazgot kraczących wron 
i gawronów, które paskudziły przy okazji wszystko. Trzecim – odgłosy treningów i meczów żużlowych. 
Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Jak Azoty wypuściły amoniak, to wszędzie śmierdziało starymi jajami. To był dużo gorszy zapach od 
obornika (naturalnego nawozu zwierzęcego – przyp. red.), którym nawoziliśmy ziemniaki. Maria 
 Kwater (z d. Pyteraf)
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Pamiętam, że…

W czasie studiów, kiedy wracałam do domu do Mościc, po wyjściu z pociągu strasznie mi przeszkadzał 
zapach amoniaku. Krystyna Hassny (z d. Kubiś)

Od godziny 6:00 od stacji kolejowej do pracy na Zakładach szły tłumy ludzi. Codziennie rano masze-
rowały do fabryki pod naszymi oknami. Każda zmiana była równie liczna. W latach 60. Azoty potęż-
nie się rozwijały – powstawał Tarnów ii z najnowszymi instalacjami a w fabryce pracowało kilkanaście 
tysięcy ludzi. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Mościce ożywiały się w czasie zmian fabrycznych o 7:00, 15:00, i 23:00. Zmianę ogłaszał dźwięk 
syreny parowej ze starej elektrociepłowni ec-1. Chodniki i aleje fabryczne zapełniały się pracownikami. 
Do pociągu, samochodów ciężarowych a później autobusów dowożących ich do wsi gdzie mieszkali, 
pracownicy szli często w ubraniach roboczych. Miejscowi dojeżdżali rowerami lub chodzili piechotą. 
Tadeusz Żmuda

Ludzie spoza Mościc dojeżdżali do pracy autobusami. Jak nie było autobusu, to ciężarówką z plandeką, 
drabinką i ławkami. Zaraz po zakończeniu zmiany o 15:00, ludzie biegli tłumnie do sklepu Jaskółka 
po biały chleb, żeby go zawieźć do domu.  Grzegorz Jaworski

Przestrzeń publiczna zawsze była obsadzana kwiatami. To były dywany kwiatów. Jednak zapachy,  które 
kojarzą mi się z Mościcami to zapach żużlu i fabryki.  Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Uwielbiałam, jak przyjeżdżała babcia z Zagłębia. Rodzice szli do pracy a ona pilnowała mnie żebym 
po szkole ćwiczyła utwory na egzamin. Powiedziałam babci, że nie chce mi się grać, a ona wpadła na 
pomysł. Kiedy pracownicy fabryki wracali ze zmiany, ona otwierała okna a ja grałam swoje ulubione 
kawałki: „Jimmy Johna”, „Malowaną lalę”, „Dianę”… Jak tato po powrocie pytał czy ćwiczyłam, to mó-
wiła mu, że pięknie mi szło i pod oknami były tłumy ludzi. Małgorzata Zborowska (z d. Witkiewicz)
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Notes wspomnień. O życiu i ludziach w Mościcach

Do pracy ludzi dowoziły autobusy (osinobusy) nazywane „stonką”. Ludzi dowożono też ciężarówkami, 
na pakę których wchodziło się po drabince. Samochody stały wzdłuż całej ulicy Czerwonych Klonów 
i w innych częściach dzielnicy. Tadeusz Żmuda

Większość załogi fabryki pochodziła z okolicznych wsi (nazywano ich chłoporobotnikami). Byli dobrymi, 
zdyscyplinowanymi pracownikami. Nie narzekali na warunki pracy, która nobilitowała ich w środowisku 
wiejskim. Nie brali udziału w życiu społecznym, nie jeździli na wczasy. Pracownicy z Tarnowa uważali 
ich za grupę konserwatywną, mało dynamiczną w żądaniach podwyżek. Uszczypliwie komentowa-
no zakupy w miejscowych sklepach, zwłaszcza białego chleba wożonego do domu.  Bochenki chleba 
spinali paskiem. Tadeusz Żmuda

Dużo dziewczyn przyjeżdżało do Mościc na staż. Mieszkały w hotelu robotniczym na Traugutta ra-
zem z pracownikami fabryki. Dużo małżeństw się w ten sposób poznało. Poznali się tam hrabia Marek 
 Żyliński z Marysią Gąsiorek. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Na telewizję chodziliśmy do Nowego Hotelu (obecnie budynek policji). Mieli tam dużą salę telewizyjną, 
która zawsze była pełna. We czwartki o godz. 20:10 zaczynał się Teatr Sensacji Kobra. W swojej czo-
łówce mieli węża mrugającego okiem, żeby ich sztukę traktować z przymrużeniem oka. Tadeusz Żmuda

Przy ulicy Ks. Indyka (dawnej Kościelnej) stał drewniany hotel robotniczy, który się spalił. Budynek ko-
misariatu policji też był hotelem. Stanisław Pikul

W dniu naszego ślubu cywilnego biegłam z hotelu na przystanek autobusowy koło stadionu, żeby się 
nie spóźnić. Wtedy jeździła tamtędy „dwójka”. Po ślubie przeprowadziliśmy się do Tarnowa, ale Mościce 
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Pamiętam, że…

były mi bliskie. Tutaj do przedszkola chodziły nasze dzieci, tu uczestniczyliśmy w różnych imprezach 
kulturalnych i rozrywkowych. Po 25 latach wróciliśmy do Mościc ponownie. Danuta Sitko

W internacie przy Czerwonych Klonów dziewczyny mieszkały na samej górze a chłopaki na parterze. 
Młodzież miała problem, żeby gdzieś wyjść po szkole. Chcąc dostać pozwolenie na opuszczenie bu-
dynku trzeba było mieć dobrą opinię i zgodę wychowawcy. Dziewczyny były umieszczone wyżej, żeby 
nie uciekały przez okno. Tadeusz Żmuda

Po przyjeździe do Mościc z Bytomia i ja mieszkałam w hotelu robotniczym. Siedziałam sobie w oknie 
i patrzyłam, jak kładą dach domu kultury. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Przepracowałam w Zakładach Azotowych 36 lat, od roku 1965. Zawsze chciałam mieszkać w Mości-
cach. Początkowo mieszkałam z koleżankami w prywatnym domu na ulicy Jarzębinowej na warunkach 
hotelowych, a następnie w hotelu zakładowym (teraz jest tu komenda policji). Z okien hotelu śledziłam 
postępującą budowę domu kultury, obecnego Centrum Sztuki Mościce. Danuta Sitko

Poznaliśmy się z Jaśkiem w Mościcach. Ja mieszkałam na Kasztanowej, a mój mąż na Lipowej.  Regina 
Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Raz w miesiącu pracownikom zmianowym przysługiwała tzw. odświętówka. Mieli dzień wolny od 
pracy, a koledzy wówczas pracowali po 12 godzin. Tadeusz Żmuda

Mówiło się, że pracownicy dojeżdżający do zakładu ze wsi „bili” się o nocne zmiany, bo po nastawieniu 
urządzenia mogli iść spać. Potem wracali po nocy w fabryce do pracy w polu. Wszyscy o tym wiedzieli 
i przymykano na to oko. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

H
otel robotniczy przy ul. Traugutta | archiwum
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rupa Azoty
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Notes wspomnień. O życiu i ludziach w Mościcach

Mój ojciec pracował na oddziale saletrzaku. Z naszego baraku często patrzyłem na jego miejsce pracy: 
na wieży granulacyjnej w kształcie cylindra postawiony był budynek, wyglądający jak wagon pociągu. 
Żeby saletra nie była wybuchowa mieszało się ją z mielonymi skałami wapiennymi. Skały przywożono 
do fabryki pociągiem. Załadowane na taśmociąg spadały z hukiem na hałdę i stamtąd zabierano je 
do mielenia. Ludzie, którzy pracowali na hali młynowni chodzili biali, jak młynarze.  Tadeusz Żmuda

Mój tato w 1945 r. jeździł na Azoty na rowerze z moim trzyletnim bratem, żeby odgrzebywać z gruzów 
maszyny. Dostawali za tę pracę miskę zupy z jakąś wkładką. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Mój ojciec – Zbigniew Tryba – pracował na Azotach. Nadzorował prace elektryczne, wykonał całą 
elektrykę w domu kultury przy ul. Traugutta i na stadionie. Przepracował na Azotach 40 lat. Grażyna 
Roś (z d. Tryba)

Mój tata pracował przy inwestycjach na Azotach. Mówił, że Dom Kultury to jego duma. Zabierał 
mnie ze sobą na niektóre delegacje, żebym mógł poznać nowe miejsca. Pamiętam zwłaszcza wy-
jazd do Zakopanego po liny do montażu dachu w nowym Domu Kultury. To były liny z kolejki na Ka-
sprowy Wierch. Do kolejki już się nie nadawały, ale jako materiał montażowy do domu kultury były 
jak znalazł. Marek Roś

Jak przygotowywałam biografię mojego ojca, Józefa Florka, który w 1930 roku był mistrzem zmiano-
wym na wydziale C.I. Oddział Mieszanki Gazowej, dotarłam do dokumentów z informacją, że został 
przeniesiony do kategorii pracowników płatnych miesięcznie; jego płaca – zasadnicza i ryczałt za 
godziny nadliczbowe – wynosiła razem 460 zł. To były niezłe pieniądze. Przeciętne zarobki w Pol-
sce wynosiły wtedy 250 zł. W latach 50. ojciec został kierownikiem Wydziału  Amoniaku.  Jadwiga 
Jarosz (z d. Florek)

Ojciec mojej mamy przybył do Mościc ok. 1927 roku, kiedy zaczęto budowę fabryki. Na początku 
pracował w straży przemysłowej, a później był referentem w jednym z działów pracowników umysło-
wych. Dziadkowie ze strony mamy mieszkali w barakach na Kościelnej a potem dostali przydział na 
mieszkanie na Traugutta 9. To było małe mieszkanie, około 30-metrowe, ale z balkonem. Moi rodzi-
ce pochodzą z Mościc i tutaj się uczyli. Najpierw w szkole podstawowej, obecnie nr 20 a następnie 
w przyzakładowej szkole. Jak wiele innych osób po tej szkole zaczęli pracę w Zakładach Azoto-
wych, ale nie jakoś długo, bo zarobki w latach 70. były średnie. Dłużej pracowała tutaj moja mama, 
na  Wydziale Tarflenu. Robert Lichwała

Prof. Pawlikowski był jednym z pierwszych inżynierów budujących fabrykę. Dziadek był w fabryce 
mistrzem. Polubili się, odwiedzali i utrzymywali relacje również po pracy. Kiedy inż. Pawlikowski wy-
prowadził się z Mościc, moja ciocia a potem mama mieszkały u niego w Krakowie, podczas studiów. 
Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Mój dziadek, Stanisław Kubiński był prokurentem w fabryce. Pracował od początku przy jej budowie i wie-
dział o niej wszystko. W 1929 roku powstała gmina Mościce i on do 1939 roku pełnił funkcję wójta. Swoją 
pensję wójtowską przeznaczał na pomoc potrzebującym. Amatorsko podnosił ciężary. Był zapalonym 
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majsterkowiczem. Potrafił złożyć motor, rower, części zbrojeniowe. Gdy był więźniem w Oświęcimiu 
zaprojektował instalację do podlewania ogrodu i ogrzewania wody. Zygmunt Szymanowski

Zakłady Azotowe to była kuźnia kadr. Dużo zdolnych ludzi pracujących tutaj, wyjechało do pra-
cy do  Puław. Zajmowali kierownicze i dyrektorskie stanowiska, np. mój były szef z zakładu chloru – 
 inżynier Hopp. Ryszard Bębnowski

W Polsce otwierały się inne filie Azotów: w Tarnobrzegu, w Puławach, Włocławku. Większość po matu-
rze przyjeżdżała do pst w Mościcach aby zdobyć uprawnienia Automatyka i Chemika (mieszkali oni 
u mieszkańców lub w internacie, jedli w Kasynie i barach. Anna Lorenowicz (z d. Kępińska)

Dziadek Antoni Ginalski przybył do Mościc w latach 20 xx w. Wcześniej pracował przy budowie 
elektrowni w Rożnowie. Jego pierwsi synowie: Leon i Jan, uczyli się w Ósemce. Ich wychowawczynią 
była pani Truskawiecka. Zaczęli pracować w mościckiej fabryce, by uniknąć wywiezienia do Niemiec. 
W fabryce organizowano ruch oporu. Młodzi ludzie włączali się do akcji Szarych Szeregów. Wujek Jan 
nosił okupacyjną bibułę (niedozwolone druki i gazety w drugim obiegu – przyp. red.). Zginął w nurcie 
Białej, prawdopodobnie chcąc ominąć patrol niemiecki stojący na moście. Leon jest moim tatą. Po śmierci 
wujka urodzili się jeszcze Izabela, Jan, Melania i Władysław. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Mój tato – Bogusław Witkiewicz – pracował w biurze projektów w Katowicach. Jak rozwijali Azoty, to 
cała tamtejsza kadra inżynierska została przeniesiona do Mościc. Na Azotach pracował w sowi (Sa-
modzielny Oddział Wykonawstwa Inwestycyjnego – przyp. red.) i był społecznikiem. Działał w funduszu 
odbudowy szkół, był przewodniczącym rady kultury przy Domu Kultury. Zawsze miał artystyczne za-
cięcie. Jako młody chłopak uczył się grać na skrzypcach, ale jego plany przerwała wojna. Swoje ma-
rzenia o muzyce zrealizował przeze mnie. Tato był sprytny. Brał moje zeszyty, uczył się z nich a później 
mnie przepytywał. Jeździł na wszystkie moje występy i był ich surowym recenzentem. Jednocześnie był 
moją bratnią duszą. Małgorzata Zborowska (z d. Witkiewicz)

Mechanikiem Zakładu Chloru był inżynier Sukiennik. Ryszard Bębnowski

Mój ojciec – Józef Florek, był cenionym fachowcem. Wywodził się z rodziny rzemieślniczej i znał się 
na urządzeniach i maszynach. W początkowym okresie pracy z Państwowej Fabryce Związków Azo-
towych zajmował się m.in. procesami skraplania powietrza systemem linde. Znał się na tej aparatu-
rze, jak mało kto. Naprawiał aparaturę chemiczną i nie tylko np. w Uzdrowisku Żegiestów – Zdrój, ale 
i w Rafinerii Gdańsk. Dostał stamtąd propozycję pracy po zakończeniu wojny, ale z niej nie skorzystał. 
Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Okręgowy Zakład Energetyczny Tarnów – spółka zakładu – miała państwową licencję na elektryfikację 
kraju. Nadwyżki prądu z mościckiej elektrociepłowni ec i przed wojną zasilały Tarnów i tereny ciągnące 
się aż pod Kielce. Siedzibę miała w baraku tzw. Starej Administracji przy ul. Lipowej.  Tadeusz Żmuda

Miałem pod sobą 73 pracowników. To była praca w bardzo ciężkich warunkach. Smród chloru i opary 
rtęci. Rtęci nie wyczujesz a kości się rozpadają… Mnie po 15 latach wypadły wszystkie zęby. Dział socjalny 
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przysyłał na tę robotę pracowników „po przejściach”, z Konarskiego (więzienie – przyp. red.). Ciężko 
się współpracowało z takimi ludźmi, musiałem uważać, co mówię. Na chlorze i elektrolizach mówili 
na mnie „Szeryf” ze względu na egzekwowanie przeze mnie dyscypliny, porządku i przepisów bhp. 
 Ryszard Bębnowski

Rodzice przyjechali z Bydgoszczy, gdzie tato jako uczestnik powstania wielkopolskiego otrzymał pi-
smo o pierwszeństwie w zatrudnieniu. Pracował w zakładach, gdzie budował aparaturę chemiczna. 
Zakłady Azotowe zamówiły tam aparaturę na wydział gazowy. Przyjechał do Mościc na montaż, a po 
zakończeniu dostał propozycję pracy, jako mistrz zmianowy. Dostał również mieszkanie służbowe 
w bloku nr 11 przy Alei Akacjowej. Gdy wracam tam myślami zawsze widzę pięknie, zielone parasole 
tych drzew. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Przyjechałem do Mościc 15 grudnia 1961 roku. Dostałem pracę w Dziale Inwestycji Zakładów Azoto-
wych. Kończyłem wtedy budownictwo i zajmowałem się wszystkimi sprawami związanymi z siecią wo-
dociągową, siecią wody przemysłowej, stacją uzdatniania wody. Moja żona pracowała później w tym 
samym dziale. Grzegorz Jaworski

Mój tata pracował w Zakładach Azotowych najpierw na Kaprze, a potem na ec ii. Maria  Kwater 
(z d.  Pyteraf)

Pracę na Azotach rozpocząłem w październiku ’57 roku, jako pomocnik mechanika. W styczniu ko-
lejnego roku, pracę zaczął dyrektor Opałko. Za jego zarządzania nastąpił ogromny rozwój fabryki. 
W tym czasie budowaliśmy: Elektrociepłownię ii, Kaprolaktan, Cyjanowodór, Chlorownię, Półspalanie, 
pcw, aparaturę chemiczną. Budowałem i. elektrolizę rtęciową, potem ii., zostałem mechanikiem wy-
działu. Przepracowałem tu 23 lata, przechodząc wszystkie szczeble zawodowe. Ryszard Bębnowski

Pracownicy chloru, oprócz urlopu wypoczynkowego, mieli dodatkowy urlop profilaktyczny – 12 dni. 
Codziennie dostawali też witaminę C w fiolkach, mleko, a w zimie zupę. Woda mineralna w butelkach 
była dostępna za darmo. Dzięki współpracy z producentem wody mineralnej mieliśmy w zakładzie 
rozlewnię wód. Ryszard Bębnowski

Na Azotach potrzebowali pomiarowców, więc dostałam pracę zaraz po szkole. W Zakładach praco-
wało wówczas 14 tysięcy ludzi. Wszyscy żyli raczej w zgodzie, było wiele nowych inwestycji. Przepraco-
wałam w Zakładzie Pomiarów i Automatyki 30 lat jako pomiarowiec, ale kierownictwo mieliśmy takie, 
że często przenoszono nas na inne stanowiska pracy. Tym sposobem nieźle poznałam całą fabrykę, 
co przydało się kiedy przeszłam do Działu Kontroli Gospodarczej. Anna  Lorenowicz (z d. Kępińska)

Po skończeniu technikum chemicznego poszedłem do kadr Azotów, przedstawiłem dokumenty i przy-
dzielili mnie do pracy. Wtedy nie było żadnego problemu z zatrudnieniem. Na początku było tygodnio-
we szkolenie bhp pod budynkiem dyrekcji – bo tyle było zagrożeń na Zakładzie. Później kierownik działu 
przydzielał nas do starszych pracowników na wdrożenie. Młodzi dostawali proste roboty, najczęściej brud-
ne, jak na przykład wyczyszczenie zalanych przepracowanym olejem pompy, sprężarki, rozebranego 
silnika lub transport części z magazynu. Różne psikusy też nam robili i sobie nawzajem. Zdzisław Uriasz

Na stronie obok: autorka Patrycja Padło



�17�

Pamiętam, że…



�18�

Notes wspomnień. O życiu i ludziach w Mościcach

Mój dziadek był sprowadzony na Azoty do pracy w parowozowni. Był tak zwanym werkmistrzem. 
 Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Moja mama pracowała na Azotach w laboratorium. Jako dziecko przeżywałem każde jej wyjście do 
pracy. Krzysztof Trybulec

Poproszono mnie kiedyś, żeby spisać wszystkich pracowników Azotów, od roku 1927 do 2012. Powsta-
ła lista 85. tysięcy ludzi…. Oczywiście wielu z nich pracowało tam krótko, ale co najmniej połowa pra-
cowała do emerytury, czyli przez 30, 40 a nawet 50 lat. Wśród tych ludzi byli znakomici sportowcy, 
artyści, muzycy, aktorzy, malarze. Do fabryki w Mościcach trafiali ludzie niezwykli, którzy rozwijali tu 
swoje pasje. Marek Smoła

Przeprowadzałam badania ankietowe i wywiady z inżynierami, mistrzami i kadrą kierowniczą do 
swojej pracy magisterskiej. Żeby do nich dotrzeć, przemierzałam fabrykę, często z duszą na ramie-
niu… Ludzie pracowali w swoich warsztatach, czy sterowniach a ja szłam pustą drogą sama, wzdłuż 
tych gigantycznych zbiorników i huczących, syczących, gwizdających i buchających parą rurocią-
gów… Ten niezwykły „krajobraz” przerażał mnie i fascynował równocześnie. Pracowałam w Azotach 
osiem lat. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Tato był bardzo gorliwym i solidnym pracownikiem, umiał robić na każdej maszynie w zbach-u (zakład 
budowy aparatury chemicznej – przyp. red.). W uznaniu jego wysiłku, dyrekcja zakładu przydzieliła mu 
mieszkanie służbowe. Moja mama i kuzynka dogadały się, że będą mieszkać naprzeciw siebie – na 
tym samym piętrze – żeby sobie pomagać. Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

Na początku mieszkaliśmy w tym samym budynku co Kino Azot, w pokoju na samej górze. Pamiętam 
stamtąd żelazne szpitalne łóżko, taboret, maszynkę do gotowania. Później przenieśliśmy się na ulicę 
Kasztanową. Zdzisław Uriasz

Urodziłem się w Mościcach, w domu dziadków przy ul. Jarzębinowej, obok Pałacyku. Później miesz-
kałem przy Traugutta (pod nr 9) i na Kasztanowej – także 9. W tym miejscu, po każdym, większym 
deszczu zalewało dolną piwnicę – tak zwany bunkier. Bloki powstawały w czasach Zimnej Wojny (tak 
nazywano okres po ii wojnie światowej aż do przemian ustrojowych w Europie Wschodniej i rozpadu 
Związku Radzieckiego – przyp. red.) i pod właściwą piwnicą, gdzie ludzie trzymali produkty żywno-
ściowe, były jeszcze schrony. Zgodnie z instrukcją, po włączeniu syreny alarmowej należało do nich 
wejść. Marek Smoła

Najstarszą i położoną najbliżej fabryki część dzielnicy Mościce nazywano kolonią fabryczną. Sięgała 
do torów kolejowych Rzeszów-Kraków. Od 4. roku życia mieszkałam na ulicy Głogowej. Pamiętam willę 
przy Głogowej 2/2: tamtejsze wejście do domu przez solidną bramkę, cztery drzewa bzu w szpalerze, 
schody prowadzące do podwójnych, oszklonych drzwi wejściowych. Na tarasie, od wiosny do jesieni, 
stały w drewnianych donicach dwa oleandry. Dwie solidne kolumny podtrzymywały balkon mieszkania 
położonego na piętrze. Od strony ulicy rosły krzewy z owocującymi mirabelkami (wykorzystywanymi 
na kompoty, czy marmolady). Ogródki warzywne, drzewa, krzewy owocowe i kwiaty rosły od strony 
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podwórka. Jeśli dobrze pamiętam, to nawet latem nie suszyło się prania na świeżym powietrzu, tylko 
na strychu. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

W prl-u, jeśli fabryka chciała mieć pracowników, musiała im zapewnić lokum. Wtedy dostawało się 
mieszkania od państwa. Osiedle Azotowe funkcjonowało w ten sposób. Domy należały do fabryki, 
a pracownicy mieli spółdzielcze prawo do lokalu, mogli w nich mieszkać, ale nie byli ich właścicielami. 
Irena Cebrat (z d. Stec)

Przy ulicy Kasztanowej 16 mieszkałam w wakacje 1970 roku, ostatnie przed pójściem do szkoły. Cho-
roba mamy sprawiła, że moim domem na pewien czas stały się Mościce. W tym bloku, nie było cen-
tralnego ogrzewania, a jedynie piece i kuchnia na węgiel. Jasne, przestronne nowoczesne mieszkanie 
z osobną łazienką i toaletą, ze spiżarnią i kuchnią z blachą? Zupełnie inaczej niż w moim rodzinnym 
domu. Woda do centralnego ogrzewania została doprowadzona do mieszkań pracowniczych kilka 
lat później, bezpośrednio z elektrociepłowni Azotów. Barbara Bułdys

Wraz z awansem zawodowym Ojcu przydzielano służbowe mieszkania: począwszy od baraków, 
 poprzez budynek przy Akacjowej a następnie Kościelnej, aż do ogromnego mieszkania na ulicy Gło-
gowej 2. Była to willa przeznaczona dla wybitnych inżynierów. Miała lokum dla służby a kuchnia była 
wyposażona w tablicę sygnalizacyjną, połączoną z każdym pomieszczeniem. W 1957 przeprowa-
dziliśmy się do własnego dwurodzinnego domu, wybudowanego w stanie surowym na wiosnę 1939 r. 
 Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Zaraz po wojnie dostaliśmy mieszkanie na Kościelnej w słynnej szesnastce. To był jedyny dwupiętrowy blok 
w Mościcach. W czasie wojny mieszkali tam Niemcy. Wyjeżdżając zabrali wszystko – nawet sanitariaty 
i parkiety. Po szybkim remoncie i położeniu podłogi z desek, dostaliśmy kwaterunek. Deski w pokojach 
były pomalowane na czerwono a potem zapuszczane czerwoną pastą do podłóg. W kuchni podłoga 
miała kolor biały. Szorowaliśmy ją co sobotę. To było okropne zajęcie. Danuta   Rybczyńska (z d. Kozub)

Po ślubie szybko przydzielono nam mieszkanie w bloku na Traugutta. To był pokój z kuchnią i łazienką, 
właściwie kawalerka. Kierownikiem budowy bloków przy Langiewicza był pan Wijas-Zych. Jego żona 
była w Mościcach lekarzem, pediatrą. Grzegorz Jaworski

Od 1941 roku zamieszkaliśmy przy ulicy Kościelnej 16. Blok został wybudowany przed wojną, ale wnę-
trze wykańczali Niemcy. Z ii. piętra rozciągał się cudowny widok do rzeki Biała: łany zbóż, drzewa, 
krzewy… W maju słychać było trele słowików. Na podmokłych terenach za ogrodami przy blokach na 
Kościelnej graliśmy w piłkę. Piłka była wtedy sznurowana, składała się ze skórzanych łatek a w środku 
była dętka. Tato często zanosił ją do szewca, do naprawy. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Mieszkaliśmy na ul. Lipowej w przedwojennym bloku. Pomieszczenia były wysokie, było zimno, wybu-
chały piecyki gazowe a toaleta miała okno wychodzące na klatkę schodową. Tomasz Piwowarczyk

Panowie z rady osiedla pilnowali technicznych spraw – dziur w drodze, obsuniętych krawężników 
a my dbałyśmy o ludzi. Razem z Haliną Piskorską, jako radne osiedlowe prowadziłyśmy pomoc 
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charytatywną. Chodziłyśmy z kajecikiem do wdów po pracownikach Zakładów i pytałyśmy czego 
potrzebują. Z tą rozpiską szłyśmy do działu socjalnego z wnioskiem o zapomogę. Wielu osób nie było 
w ewidencji zakładowej – pracownik umarł a wdowa nikogo nie obchodziła. Zakład miał jednak na 
to przeznaczone fundusze i zawsze brał nasze wnioski pod uwagę. Pracowałam społecznie przez 
dwie kadencje. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

W okresie rozbudowy osiedla spotykaliśmy więźniów z ośrodka karnego na Kaprze. Zabraniano im 
kontaktów z mieszkańcami. Czasami zapytani o przyczynę odsiadki odpowiadali, że są skazani „za 
pobicie milicjanta”, co w ich mniemaniu łagodziło ich wizerunek jako skazanych. Zwykle prosili nas 
o zakup papierosów. Tadeusz Żmuda

Jak chcieliśmy posadzić jakieś rośliny koło bloku, czy zrobić rabatkę to szło się do oddziału socjalne-
go i tam, na tzw. wypiskę, dostawało się sadzonki. Szpaler bzów z przodu bloku posadził pan  Jagiełło. 
Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

Mamy z różnych pięter miały system komunikacji między sobą. Stukały w kaloryfer i to była informacja: 
„Mam już czas. Przyjdź pogadać”. Grzegorz Ginalski

Przeprowadziliśmy się do Mościc, na kapro, jak miałam 6 lat. Po roku dostaliśmy mieszkanie w bloku na 
ul. Kościelnej. Mieszkała tam kadra inżynierska Azotów. Dzieci z podwórka mówiły na mnie Ślązaczka 
a ja strasznie cierpiałam, bo nie byłam ze Śląska tylko z Zagłębia! Odstawałam też trochę od towarzy-
stwa przez to, że jeździłam do szkoły muzycznej zamiast bawić się na podwórku. Starałam za wszelką 
cenę wkupić się w łaski dzieci. Jak któregoś dnia powiedziały mi: „Aleś ty głupia Gośka… Zrób fikołka 
w tej kałuży” to ja tego fikołka, pięknie ubrana, zrobiłam. Chciałam być równą dziewczyną, chuligan-
ką mościcką, razem z innymi robić psikusy i kraść maliny! Małgorzata Zborowska (z d. Witkiewicz)

Nasze mieszkanie to był pokój z dużą kuchnią wielkości 3 na 4 metry. Dużą część zajmował piec wę-
glowo-gazowy, a mój tato, jako pracownik Azotów, dostawał deputat na węgiel. Czasami nie używało 
się tego węgla a nikt tego jakoś bardzo nie pilnował, więc kartkę z deputatem przekazywaliśmy rodzi-
nie na wsi. Anna Banach (z d. Moskal)

Jak oddali nowe osiedle bloków na Strusinie, to część ludzi z Mościc została tam przeniesiona. Narze-
kali, że idą na wieś, że się tam nie odnajdą. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Jako dziecko mieszkałam w drewnianych barakach przy ulicy Kościelnej, której zmieniono nazwę 
najpierw na Zawadzkiego, a potem na Ks. Indyka (bardzo zasłużonego proboszcza parafii w Mo-
ścicach). Moja mama mówiła: „Nie ma się czego wstydzić, że mieszkamy na barakach”. Większość 
Mościczan tak mieszkała. Nam się udało, bo mieliśmy mieszkanie po panu inżynierze, który przeniósł 
się do nowo wybudowanych bloków. Mieszkanie miało własną toaletę, nie tak jak inne mieszkania 
ze wspólną w połowie baraku i to był duży plus. Nie trzeba było np. zimą ubierać się, żeby wyjść na 
zewnątrz. Maria Kwater (z d. Pyteraf)



�21�

Pamiętam, że…

Jak byłam mała to mieszkaliśmy w barakach. Mieliśmy dwa duże pokoje, dużą kuchnię, łazienkę z ustę-
pem, wielki przedpokój. W barakach były bardzo ładne mieszkania. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Pan Kazimierz Abratowski – kapelmistrz zakładowy, miał słaby wzrok i wracając wieczorem z prób 
orkiestry, której był dyrygentem i kierownikiem, obawiał się wpadnięcia do rozkopanych dołów na uli-
cy Kościelnej. Wołał mnie wówczas: „Kręcony, zaprowadź mnie do domu!”. Po czuprynie rozpoznawał 
mnie wśród bawiących się dzieci. Chwytał mnie za nią ręką, a ja go przeprowadzałem przez mostki 
z desek. Dostawałem za to cukierki. Tadeusz Żmuda

Mieszkaliśmy w baraku, który stał w miejscu obecnej policji. Za domem mieliśmy poletko, które tata 
na wiosnę przekopywał łopatą, a czasami bronował z pomocą konia pożyczonego od sąsiada. Maria 
Kwater (z d. Pyteraf)

Przeprowadziłem się do Mościc w 1962 roku. Mieszkaliśmy na ul. Dębowej. A teraz mieszkam na 
ul. Kasztanowej. A to wciąż to samo miejsce. Dwupasmowa ulica, przy której stały baraki, też miała 
kilka nazw. Nazywała się Kościelna, Zawadzkiego, Ks. Indyka. Ryszard Bębnowski

Sąsiedzi często siadali na ławkach pod blokami, barakami i gadali. Obok ławki stal trzepak do dy-
wanów na którym wykonywaliśmy różne figury, zwisy, skoki, itp., a przy okazji podsłuchiwaliśmy dys-
kretnie o czym rozmawiali. Oni byli jak rozgłośnia radiowa – wszystko wiedzieli i wszystko widzieli. Na 
podwórku było dużo dzieci. Bawiliśmy się w chowanego w komórkach między barakami, w których 
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przechowywano węgiel i drewno na opal lub graliśmy w palanta, pliszki lub kapsle. Po filmie „Krzyżacy” 
wszyscy bawiliśmy się w wojnę polsko-krzyżacką. Jako tarcz używaliśmy wielkich pokrywek z garnków 
do prania, mieczami były patyki. Zdzisław Uriasz

Dzieci w Mościcach, zwłaszcza z rodzin robotniczych, często chorowały na choroby zakaźne. Po cho-
rego przyjeżdżała karetka pogotowia ratunkowego, co budziło wśród sąsiadów niepokój. W przypadku 
stwierdzenia choroby zakaźnej dezynfekowano całe pomieszczenie spryskując ściany i podłogę prepa-
ratem bakteriobójczym. W pobliżu drzwi przyklejano afisz ostrzegający i zakazujący wstępu osobom 
niezamieszkałym w lokalu. Lokatorzy wszelkimi sposobami próbowali uniknąć dezynfekcji niszczącej 
ściany, a ogłoszenie usuwano natychmiast po odjeździe karetki. Tadeusz Żmuda

Zanim powstały bloki przy ul. Czerwonych Klonów i Kasztanowej, pracownicy Azotów mieszkali z ro-
dzinami w barakach. Moi dziadkowie też tam mieszkali a potem, w latach 60. powstały bloki, do któ-
rych mogli się przeprowadzić. Irena Cebrat (z d. Stec)

Na podwórzu graliśmy w piłkę, ubijanego, w palanta, piękne alejki ułatwiały kryjówki i zabawę 
w policjanta i złodzieja zwłaszcza w kopkach po skoszeniu trawy. Łąki od Alei Akacjowej aż do sta-
cji kolejowej, zawsze były pełne kwiatów. Atrakcją dla dzieci były też sobotnie śluby. Kaplica stała 
tuż obok. W 1957 roku przeprowadziliśmy się do domu, który rodzice wykończyli przed wybuchem 
wojny.  Leokadia  Paliga (z d. Woś) 

W drewnianej kaplicy stojącej między barakami, sufit był pomalowany na niebiesko w złote gwiazdki. 
Siostra zakonna grała na fisharmonii i śpiewała a ja myślałam, że to Pan Jezus. Byłam rozczarowana, 
gdy wyprowadzono mnie z błędu. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)
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Kaplica przy ulicy Kościelnej (dawnej Jesionowej) była centrum życia duchowego Mościc do 1956 roku 
(rozburzona w 1958 r.). Po prawej stronie ogrodzenia kaplicy stała dzwonnica. Dzwony do niej ufundo-
wała pani Antonina Zapiór, nauczycielka muzyki i żona znanego cyklisty – Stanisława Zapióra. Kościel-
nym był przez długie lata był pan Julian Słowik. Jako dzieci lubiliśmy huśtać się na cięgnach dzwonów, 
a sztuką było zrobić to po cichu. Zabawa kończyła się, kiedy któryś z sąsiadów nas dostrzegał i gonił 
z pasem. Szybko wtedy uciekaliśmy, by za chwilę wrócić do zabawy. Tadeusz Żmuda 

Pan Słowik był zakrystianem (kościelnym). Miał zawsze groźną minę i wielkie gasidło, z którym cho-
dził po mszy świętej i gasił świece na ołtarzach. Któregoś późnego popołudnia siedziałyśmy z koleżan-
ką na gałęzi w morwach, nieopodal kościoła i zauważyłyśmy, że zostawił klucz w bocznych, małych 
drzwiach. Popatrzyłyśmy po sobie: „To co, zamykamy?” Biedny krzyczał o pomoc, a my objadałyśmy 
się tymi kwaśnymi, biało-fioletowymi morwami i zrywałyśmy boki. Pan Słowik musiał czekać aż pojawi 
się w pobliżu jakiś przechodzień i go uwolni. Maria Kwater (z d. Pyteraf)

Na ścianie w naszym domu wisiały przedwojenne, ręcznie tkane kilimy z wełny. „Ocieplały” ściany 
powieszone zwykle przy kanapach, czy tapczanach. Czasem służyły jako ozdobne tło np. dla krzyża. 
Takie kilimy wywieszano z otwartych szeroko okien jako dekorację na trasie procesji Bożego Ciała. 
 Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Po wigilii, spotykaliśmy się ze znajomymi z liceum u mnie w domu. Mój kuzyn grał na gitarze. Śpie-
waliśmy kolędy, szliśmy całą bandą na pasterkę, a potem bez końca się odprowadzaliśmy.  Krystyna 
 Hassny (z d. Kubiś)

W soboty chodziło się do pracy, więc czas imprezowy przypadał głównie na niedzielę. Po mszy szło się 
do baru podhalańskiego, później na żużel i znowu na piwo do Byka (bar Byk, zwany też barem podha-
lańskim mieścił się w budynku przy ul. Chemicznej – przyp. red.). Stanisław Pikul

Babka Kubińska opowiadała mi, że ksiądz Indyk zaczął zbierać materiały na kościół już w czasie wojny. 
Parafia Mościce została wykrojona ze Zbylitowskiej Góry. Zygmunt Szymanowski

Dyrektor Opałko grał w brydża z ks. Indykiem. Mówi się żartobliwie w Mościcach, że ksiądz wygrał 
w karty ziemię pod kościół. Ludzie zbierali fundusze na jego budowę, pomagali społecznie w budowie, 
a Zakłady wspomagały materiałami budowlanymi. Ryszard Bębnowski

Do wykonania odlewów dzwonów kościelnych w Mościcach mój dziadek oddał skrzynkę mosiężnych 
odznaczeń austriackich, skrzynkę końcówek kolb lutowniczych i moździerz. Zygmunt Szymanowski

Jak ksiądz Indyk budował kościół, to witraże w obu nawach bocznych były w ciemnych odcieniach 
z przewagą koloru fioletowego. Takie same były witraże w części północnej i południowej kościoła. Te-
raz witraże w nawach bocznych są jasne, pastelowe. Zmieniono je za księdza Reca. Mniej mi się po-
dobają. Zygmunt Szymanowski
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Mama miała wielki gar na pranie, który rozgrzewała na piecu. Pranie zajmowało nawet i pół dnia i jako 
dzieci byliśmy wyganiani z domu, byle dalej od wrzątku. Pranie robiło się przy użyciu rozgotowanego 
szarego mydła w pralce wirowej Frania. Mama dodawała do prania nieco proszku ultramaryny, żeby 
biel była intensywna niemal niebieska. Pranie suszyło się na podwórku, na rozciągniętych sznurkach 
miedzy trzepakiem a pobliskimi drzewami. Podparte kołkiem, aby się nie wybrudziło. I tak były na nim 
ślady po brudnej piłce. Po wyschnięciu wszystko było tak sztywne, że przy ściąganiu ze sznurka prawie 
się łamało. Później trzeba to było jeszcze wyprasować. Zdzisław Uriasz

W latach sześćdziesiątych w blokach nie było gdzie suszyć prania, nie było suszarni, a balkony były 
małe, więc pranie suszyło się w domu albo na polu. Każde mieszkanie rozciągało swój sznur, na któ-
rym rozwieszano pranie. Irena Cebrat (z d. Stec)

Przy obecnej ulicy księdza Indyka a dawniej Zawadzkiego, stały baraki z czasów budowy Azotów. 
Chodziliśmy tamtędy na przełaj do naszego mieszkania, często po błocie. Z baraków najbardziej pa-
miętam wielki, kamienny magiel. Zanosiło się tam pościel do maglowania za opłatą. Grzegorz Jaworski

Osiedle robotnicze miało swoje specyficzne zwyczaje. W blokach były komórki, w których niektórzy 
hodowali kury czy świnie. Specjalne pomieszczenia były przeznaczone na pralnie i suszarnie (w czasie 
niepogody). Pranie zwykle robiło się w soboty. W ciepłe dni pranie suszyło się na sznurkach pomiędzy 
blokami i tak jest do dzisiaj. Funkcjonowały niepisane zasady: każdy słupek miał swoją właścicielkę, nikt 
nie zajmuje miejsca, nikt nie kradnie ubrań ze sznurka. Dawniej gospodynie wieszały pranie kolorami – 
żeby było  estetycznie. Grzegorz Ginalski
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Pościel była uszyta z dymki (bawełniana, lniana lub konopna tkanina o błyszczącej powłoce – przyp. red.) 
albo z płótna. Zanosiło się ją do magla. W Mościcach były dwa magle: u państwa Kędrynów w bloku 
przy ul. Ks. Indyka i w kiosku przy ul. Langiewicza. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

Pamiętam, że w Mościcach wszyscy się znali. Ludzie cały czas się sobie kłaniali. Nikt nie był anonimo-
wy. Wiadomo było, gdzie mieszkają, z kim sąsiadują, na jakim wydziale pracują w fabryce. Wiadomo 
było jak zachowują się ich dzieci i jak się uczą w szkole. Barbara Bułdys

W każdym mieszkaniu zainstalowany był głośnik tzw. „kołchoźnik” radiofonii przewodowej. Słuchało 
się go od rana (4:10) do północy. Program rozpoczynał się gimnastyką poranną i hymnem. Abona-
ment kosztował 2 złote na miesiąc i opłacało się go na poczcie w zabudowaniach starego folwarku 
przy ul. Zbylitowskiej przeniesionej później na ul. Kasztanową. Transmitowano program i. i ii. Polskie-
go Radia. Raz w tygodniu po południu na 15 minut włączał się tarnowski radiowęzeł, nadając koncert 
życzeń. Chętnie słuchano cyklicznych audycji i słuchowisk radiowych: „Matysiakowie”, „Podwieczo-
rek przy mikrofonie”, „Radio dzieciom”. Losy serialowych bohaterów były częstym tematem dyskusji 
w kolejkach w sklepach mięsnych. Tadeusz Żmuda

Autobusy z Mościc do Tarnowa jeździły tylko w dni pracujące. Jeśli ktoś chciał się wybrać do Tarnowa 
w niedzielę, to wsiadał w pociąg albo szedł pieszo. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

Tuż po wojnie wszyscy cierpieli na brak pojazdu. W tej samej sytuacji był dziadek Kubiński, więc zbu-
dował motocykl z niczego. Każde koło było inne. To był motor z bocznym wózkiem, w którym czasami 
mnie woził na wycieczki. Motocykl miał półlitrowy silnik i moc 15 koni mechanicznych. Miał przy cylin-
drze wyjątkowe urządzenie – wentylator napędzany paskiem. Dzięki temu wjeżdżaliśmy niespiesznie 
i bez trudu na wszystkie górki, zostawiając w tyle wyjące wsk-i i shl-ki… Charakterystyczne dla tego 
motocykla było to, że wózek był z lewej strony. Jak mój ojciec zajechał nim kiedyś pod szkołę, chłopaki 
skomentowali pojazd: „Ten to chyba pamięta bitwę pod Grunwaldem”. Zygmunt Szymanowski

Jako dziecko, chodziłam czasem z tatą do drewnianej hali sportowej. Stała na Błoniach, przed mo-
stem na rzece Biale. Grano tam w kręgle, na ekranie wyświetlano filmy, grano w brydża. Był też klub 
kolarski, nad którym miał pieczę inżynier Chrzanowski. Do dzisiaj mam tablo tego klubu, bo mój tato 
do niego należał. Leokadia Paliga (z d. Woś)

W drewnianej hali sportowej były piękne imprezy sylwestrowe. Moja siostra Janina została raz królo-
wą balu. Dzięki zajęciom baletu miała piękną postawę, tańczyła z gracją. Miała też na sobie suknię 
przysłaną od ciotki z Ameryki. Halina Malik (z d. Białkowska)

Każda rodzina z Mościc obowiązkowo robiła sobie zdjęcia u fotografa Mroczkowskiego, który miesz-
kał na Chyszowie, obecnie ul. Mościckiego. W żółtym drewnianym domku. W studio miał różne plan-
sze jako tła do zdjęć, w zależności od pory roku. Leokadia Paliga (z d. Woś)
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Koleżanki lubiły przychodzić do mnie do domu, bo mieliśmy telewizor i jeszcze bardziej niespotykany – 
fortepian. Marysia Kwater mówiła, że byłam wychowywana na księżniczkę. W mundurku, z wielkimi 
kokardami we włosach i nutami pod pachą jeździłam do Tarnowa uczyć się gry na fortepianie. Moi ro-
dzice mieli plan na moje kształcenie muzyczne i trzymali się go. Miałam w nich duże wsparcie. Mama 
dbała o kwestie materialne i organizacyjne a tata wyrabiał we mnie ambicję. Jak narzekałam, że chcę 
jak inne dziewczynki iść się bawić powtarzał mi, że jeśli się teraz postaram, to zawsze będę mieć na 
chleb i na coś do chleba. Małgorzata Zborowska (z d. Witkiewicz)

Atrakcją były organizowane loty gołębi hodowców z Mościc. Jeden z nich – pan Pałka, mieszkał w na-
szym sąsiedztwie. Raz do roku, wieczorem wywoził gołębie a później czekał, aż wrócą z lotów.  Leokadia 
Paliga (z d. Woś)

W moim domu odbywały się prywatki. Klasa się zbierała i robiliśmy imprezę. Otwierało się trzy poko-
je w amfiladzie z takim słupem pośrodku i mieliśmy mnóstwo miejsca do tańczenia i zabawy. Rodzice 
nie wnikali w to. Była jakaś woda, ciasteczka. Słuchaliśmy muzyki przedwojennej, Alibabek, Rolling 
Stonesów… Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Tato opowiadał, że w czasie wojny rodzina produkowała w domu np. mydło, które babcia wymieniała 
w okolicznych wsiach na żywność. Pomagało to nie tylko rodzinie w przetrwaniu, ale także potrzebu-
jącym sąsiadom mieszkających w barakach. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

W latach 70. w fabryce była akcja pomocowa dla małych dzieci z Domu Dziecka w Pławnej koło Cięż-
kowic. Zachęcano pracowników, by zabrać dzieci do domów na święta. Ja już byłem na studiach. Moi 
rodzice przyjęli kilkoro dzieci, które były rodzeństwem. Już jako dorośli utrzymywali kontakt z moimi 
rodzicami – odwiedzali, telefonowali. Byliśmy na ślubach dwójki z nich. Andrzej Tworzydło

Ruscy zrobili szpital w naszej łazience. Raz przywieźli siedmiu nieżywych żołnierzy, którzy się otruli 
spirytusem metylowym. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Po wojnie nikt nie miał postawy roszczeniowej. Wszyscy wiedzieli, że trzeba działać, dawać od siebie, 
żeby wszystko odbudować. Byliśmy świadomi, że nikt tego za nas nie zrobi, ale też czuliśmy, że możemy 
nasze życie układać na nowo, najlepiej jak się da. Sprawiało to wszystkim wiele radości, bo widzieliśmy 
efekty naszych wysiłków. Dlatego tak dużo działo się w Mościcach. Danuta  Rybczyńska (z d. Kozub)

To były niebogate czasy. Nie było marketów i wyprzedaży, ale każdy starał się być ładnie ubranym. 
Z przemyconych zza żelaznej kurtyny zagranicznych żurnali można było odpatrzeć fason sukienki. 
Mama uszyła dla mnie ręcznie dwie sukienki z amerykańskiego perkaliku. Pierwsza, codzienna, była 
jasna w szafirowe i czarne wzory damasceńskie. Druga, tzw. kościelna, w drobną łączkę. Dawniej dzie-
liło się ubrania na te codzienne i odświętne. Maria Kwater (z d. Pyteraf)

Gdy byłam dzieckiem, mieszkałam w Mościcach na Kasztanowej. Wystarczyło przebiec podwórko, 
a byłam już u babci. Gdy wyglądałam przez okno, widziałam okno Ani – mojej najlepszej przyjaciół-
ki z podstawówki. Zawsze wskazywałyśmy mamie, na którym podwórku albo trzepaku będziemy się 

Na stronie obok: autorka Dorota Omylska



�27�

Pamiętam, że…



�28�

Notes wspomnień. O życiu i ludziach w Mościcach

bawić: pod policją, pod balkonem z tyłu bloku, przy trzepaku na Kasztanowej albo pod blokiem  babci. 
Magdalena Peterek (z d. Broda)

Moja mama uszyła mi sukienkę ze spadochronu. To był bordowy nylon spadochronu unrry ( unrra – 
organizacja udzielająca pomocy w Europie i Azji po zakończeniu ii wojny światowej – przyp. red.), 
w którym zrzucili dary. Darów z paczki nam zabrakło, ale dostałyśmy kawałek materiału.  Danuta 
 Rybczyńska (z d. Kozub)

Równo po godzinie 15:00 ojciec przyjeżdżał do domu na świeżo ugotowany obiad. Moja mama nie 
pracowała zawodowo. Następnie udawał się na krótki odpoczynek z gazetą codzienną i zapadał 
w drzemkę. Nie trwała ona jednak długo, bo przecież ukochana tokarka czekała. Podczas pracy przy 
tokarce zawsze słuchał małego radia. Zdarzało się, że gdy kładł się do łóżka z niedoczytaną gaze-
tą, wchodziłam do niego pod kołdrę. Pytałam go o litery w czytanej gazecie, dlatego dość wcześnie 
nauczyłam się czytać. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Miałem samochód – Syrenkę. Jeździliśmy nim na różne wycieczki. Często też pomagałem rozwo-
żąc np. większe ilości mięsa, kupione od gospodarzy na wsi, które później się dzieliło między ludzi. 
 Grzegorz Jaworski

Pierwszy rower dostałam z przydziału. Pracowałam wtedy w Instytucie i dostałam talon na rower – nie-
miecką Mewę. Był cudowny. Czarny, wygodny i chodził leciutko. Pan Mosio, który prowadził dział bhp, 
był zdziwiony, że na rowerze bez przekładek można tak bez wysiłku wjechać pod górkę. Koło insty-
tutu mieliśmy specjalną wiatę na rowery. Nigdy ich tam nie zapinaliśmy. I pewnego dnia ktoś go sobie 
„pożyczył”. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Moje babcie z Mościc – Julcia i Miecia, zabiegały o moje względy. Byłem ich ulubionym wnuczkiem, 
bo siostry rzadko do nich jeździły. A ja lubiłem u nich bywać. Do babci Mieci przyjeżdżałem na rosół. 
W samo południe. Robert Lichwała

Do milicji trzeba było mieć średnie wykształcenie, dlatego chętni zdobywali je w przyspieszonym tem-
pie w szkole wieczorowej – dzisiejszej ckziu. Nazywaliśmy ją lokalnie „Sorboną”. Stanisław Pikul

Mościce to była osada, gdzie ludzie zawsze się cenili i świetnie znali. Gdy odwiedzam dzisiaj ro-
dzinę Serwinów to oni dalej wszystkich znają. W Tarnowie tego nie ma. Małgorzata Zborowska 
(z d.  Witkiewicz)

Przyjęcia imieninowe odbywały się w dniu wypadania imienin, nawet jeśli był to dzień powszechni. Ni-
kogo się nie zapraszało, ludzie sami przychodzili, zazwyczaj koło godziny 17:00–18:00. Na stół kła-
dziono szynkę, śledzie w różnej postaci, sałatki. Na prezent imieninowy kupowaliśmy książki, wino, 
wódkę, ubrania, akcesoria, itp. W naszym pokoju spotykaliśmy się w kilkanaście osób. I potem szło się 
z rewizytą na kilkanaście imienin. Grzegorz Jaworski
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Przy każdej nadarzającej się okazji świąt czy imienin, sąsiedzi zbierali się całymi rodzinami w miesz-
kaniu jednej z nich. Jedli, pili, rozmawiali. Mężczyźni palili papierosy na klatce schodowej, żeby było 
kulturalnie. Na stole stało ciasto, herbata w najlepszej zastawie, oranżada w butelkach zamykanych 
na szklany korek. Oranżadę trzymało się w piwnicy i zaraz po otwarciu smakowała najlepiej. Anna 
Banach (z d. Moskal)

Komunie były oczywiście bez alkoholu. W piwnicy był balon wina i pan domu zapraszał gości mówiąc: 
„Chodź, muszę ci coś pokazać”… Regina Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Butelki z oranżadą zamykano na zatrzask zwany popularnie krachlą. Żeby zamknąć butelkę nacią-
gało się haczyk. Na oranżadę też mówiono krachla. Tadeusz Żmuda

Jak już spółdzielnia wiedziała, ile będzie postawionych domów na Osiedlu za Torem, inżynierowie wpadli 
na pomysł, żeby przydział do konkretnego domu nastąpił w drodze losowania. Dzięki temu wszyscy 
mieli równe szanse i nie było pretensji, że ktoś zajął lepszą lokalizację. Nam trafił się dom w środku 
ulicy. Te cztery rzędy lip robią teraz super klimat, a pamiętam je jako malutkie drzewka. Małgorzata 
Wolska (z d. Michalik)

W latach 60. ludzie dostawali grunt, brali kredyt nieproporcjonalnie wysoki do zarobków i budowali 
domy. Była to tak wielka kwota, że można było się obawiać, że kredyt będą jeszcze spłacać wnuki. 
Kiedy w 1991 roku przyszła inflacja, a kredyty nie były wtedy rewaloryzowane, to okazał się on łatwy 
i szybki do spłacenia, bo pensje były milionowe. Irena Cebrat (z d. Stec)
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Przed wojną, ogrody przy domach na Osiedlu za Torem nie były grodzone siatką, żeby można było 
przejść na skróty. Ludzie uwielbiali spędzać ze sobą czas, a mój dom rodzinny był nazywany Jamą 
Michalikową. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Za iv lo pola były porośnięte sitowiem. Za tymi polami mieszkała moja koleżanka Zena. Chodziłam 
do niej na wykopki. Podczas pracy, jej mama częstowała nas takim twardym masłem i czarną, zbożo-
wą kawą. Krystyna Hassny (z d. Kubiś)

Moja babcia chodziła na brydża do państwa Dziunikowskich. Pan Dziunikowski był dyrektorem iv  Liceum 
Ogólnokształcącego. Zygmunt Szymanowski

Najczęściej trenowaliśmy na tak zwanych Łużnikach (nazwa boiska w Moskwie – przyp. red.). To było 
boisko w miejscu obecnego osiedla Dąbrówka. Tam nie było trybun tylko błonia, ale atutem tego miej-
sca było to, że jak padało to woda się nie zatrzymywała. Jako dzieciaki graliśmy też na łąkach i na-
wet zawodnicy Unii na granie do nas przychodzili: taki Tadek, Gienek Żywiec… A nas mama wołała 
o 22:00, żeby iść do domu, nogi umyć i do spania. Józef Kulpa

Za naszym domem były mokradła z zarastającym je sitowiem. W zimie mokradła zamarzały i jeździ-
liśmy tam na łyżwach. Irena Cebrat (z d. Stec)

Jak się kończyła ulica Obrońców Lwowa (wtedy jeszcze Piłsudskiego), to zaczynały się błonia. Na bło-
niach pasły się konie, krowy, a ja tam zbierałam pieczarki. Był tam też staw zarośnięty sitowiem, który 
w zimie zamieniał się w lodowisko. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Nasz bramkarz, Staszek Jamróg, często grał boso (bo nie było w czym) i podczas meczu pilnował kro-
wy, która pasła się nieopodal. Józef Kulpa
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W połowie lat 60. modne było kolarstwo. Chłopaki wyginali w swoich rowerach kierownice na wzór 
rowerów kolarskich. Na zdezelowaną skórę siodełka albo same sprężyny, zakładali beretkę. Zygmunt 
Szymanowski

Za czasów liceum spędzaliśmy czas w posiadłości Biedrońskich. Było to prawie 10 hektarów folwarku 
rozciągającego się od ul. Śląskiej, aż do wału nad rzeką Białą. Gospodarstwo obejmowało sad, pola 
orne, konie. Podczas okupacji przebywali tam Niemcy. Zostało po nich mnóstwo hełmów i sześć mo-
torów przedwojennych. Razem z Adamem Biedrońskim niektóre z nich uruchomiliśmy i „rajdowaliśmy” 
po  posiadłości. Andrzej Tworzydło 

Po szkole wracałem do domu ulicą Jaracza, potem wchodziłem w Nauczycielską, Ludową i ścieżkę 
między ogrodami. Do bramy miałem dokładnie 600 metrów. Mój kolega mając do szkoły niewiele 
więcej, przyjeżdżał na rowerze. Wyruszał tuż przed rozpoczęciem lekcji i zajeżdżał pod szkołę tak, 
żeby go wszyscy mogli zobaczyć. Zygmunt Szymanowski

Rodzice kupili mi Komara. To był jeden z czterech, pierwszych motorowerów z teleskopami w Mości-
cach. Jak jechałem, zazdrośnicy rzucali za mną kamieniami. Zygmunt Szymanowski

Lokalnymi bandziorami Mościc byli chłopcy o znamiennych nazwiskach: Duch i Piekielniak. Zwykłe 
życie nie było im w smak. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Babcia opowiadała, że w latach 30. dziadek Kubiński kupił używanego forda. Poprzedni właściciel 
uszkodził w tym samochodzie błotnik i już go nie chciał. Dla mojego dziadka wyklepanie błotnika to 
była drobnostka. W tamtych czasach auta mieli jeszcze inżynierowie: Barzykowski, Huelle i Gózdek. 
Ford służył mu prawie do wybuchu wojny. Zygmunt Szymanowski
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Mój ojciec, Zdzisław Szymanowski, działał w partyzantce. Służył w Szarych Szeregach i w batalionie 
Barbara. Po 1947 roku musiał uciekać z Mościc. Przed nalotem zdążył ostrzec go harcmistrz Mucha. 
Osiadł w Gdańsku, gdzie prof. Piekara zatrudnił go na jakiś czas. Robił dla niego rysunki do książki 
„Fizyka stwarza nową epokę”. Po jakimś czasie ub (Urząd Bezpieczeństwa, cywilne służby specjalne 
pełniące funkcję policji politycznej w czasach komuny – przyp. red.) niestety go znalazł. Ojciec został 
zamknięty w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Był też więźniem w Rawiczu, skąd wrócił z amne-
zją. Mama nie pozwalała mu opowiadać o tych czasach, ale czasami wyciągałem z niego wspomnie-
nia, kiedy pracowaliśmy razem w warsztacie. Zygmunt Szymanowski

Gdy wybuchła wojna i Niemcy zajęli fabrykę, mój dziadek, razem z trzema innymi inżynierami:  Huellem, 
Wojnarskim i Nowotnym zostali wywiezieni do obozu w Oświęcimiu. Zygmunt Szymanowski

Do naszego domu w czasie wojny, zostali 
dokwaterowani Niemcy i mieli tu sztab ge-
neralny.  Ordynans codziennie froterował 
na szmatkach podłogi. Moja mama ho-
dowała świnie, sadziła ziemniaki w całym 
ogrodzie a nawet pod lipami, na naszej czę-
ści ziemi. Niemcy w zamian za pęto kiełbasy 
przymykali na to oko. Małgorzata Wolska 
(z d. Michalik)

Ze szkoły wracało się przez dom państwa 
Michalików, bo mieli przepyszne winogro-
na w ogrodzie. Krystyna Hassny (z d. Kubiś)

Rodzice opowiadali, jak przed wojną do na-
szego domu przyjaciele i sąsiedzi przycho-
dzili na brydża, układali wiersze, dzieci robiły 
teatry na schodach. Po pracy był czas na 
wszystko.  Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Miałyśmy z koleżankami całe kolekcje pocz-
tówek dźwiękowych i słuchałyśmy ich na ada-
pterze Bambino. Wychodziłyśmy przez okno 
na płaski dach mojego domu i słuchałyśmy ich 
rozmarzone. Z góry dobrze było widać całą 
okolicę. To był bardzo ważny element nasze-
go życia. Małgorzata Wolska (z d.  Michalik)

Po powstaniu warszawskim, w naszym domu zamieszkało wielu uciekinierów. Mieszkała u nas taka 
drobna pani, która urodziła sześciu synów. Były dwie dziewczyny, które grały na pianinie i śpiewały 

Dom rodziny Michalików, ul. Obrońców Lwowa | własność: M. Wolska
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po niemiecku. Za tę grę dostawały od Niemców, którzy też u nas mieszkali, krążki czekoladowe. No-
siły to do lasu, dla młodych chłopaków z ak, w tym mojego brata. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Moi rodzice mieszkali we Lwowie. Tato, Władysław Michalik, przyjechał do Zakładów Azotowych na 
praktykę, kiedy budowano fabrykę. Znajomi odradzali mu ten przyjazd mówiąc, że na sztuczny gnój 
jedzie. Spodobało mu się jednak i został. W czasie wojny tato przez trzy lata był jeńcem, między inny-
mi obozu w Oświęcimu. Wracał stamtąd do domu na piechotę. Ja urodziłam się już tutaj, w 1947 roku. 
Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Tata budował nam dom przy ulicy Czerwonej. Często zostawał na budowie po pracy. Jako dzieciak 
zawoziłem mu obiad w menażkach a później, jak już byłem trochę starszy, pomagałem w budowie. 
Krzysztof Trybulec

Mój dziadek sam zbudował pralkę z blachy do użytku w nowym domu, Miała wirnik, wyżymaczkę. Ro-
biło się w niej pranie dla 8-osobowej rodziny. W naszym domu stała ta pralka w piwnicy, nazywanej 
pralnią, z kotłem do gotowania prania i piecem chlebowym. Irena Cebrat (z d. Stec)

Bardzo lubiłem chodzić przez las do mojej matki chrzestnej – pani Kasprzykowej. Na mapach austriac-
kich z xix wieku ten las nazywa się nieco inaczej niż dzisiaj: Soślina, a nie Sośnina. Zygmunt Szymanowski

Najlepszym chlebem z prywatnej piekarni pana Ożgi był chleb Nałęczowski. To był tak wspania-
ły chleb, że jak się go kupiło, to mógł leżeć nawet tydzień i codziennie był smaczniejszy. Małgorzata 
Wolska (z d. Michalik)

Ojciec Jan, kończył szkołę teatralną i filmową w latach 20. Zrobił w Mościcach pierwsze nieme kino, 
ale splajtowało. Potem założył piekarnię. Piekarnia została wybudowana w czasie budowy fabryki. Była 
bardzo nowoczesna, jak na tamte czasy. Jan Ożga

W 1966 roku rodzice wybudowali dom po drugiej stronie Mościc (Osiedle za Torem). Tak jak inne domy, 
zwłaszcza w okolicy ulic Anioła i Marchlewskiego, nigdy nie należał on do spółdzielni. Był naszą wła-
snością. Irena Cebrat (z d. Stec)

Przy ul. Racławickiej stało kilka domków i piekarnia pana Ożgi. Pieczywo do sklepów rozwoził wozem 
konnym pan Siciarz. Miał na tym wozie dobudowaną drewnianą pakę. Druga piekarnia była przy 
ul. Pstrowskiego, dzisiaj Obrońców Lwowa. Prowadził ją pan Kryglich. Andrzej Tworzydło

Nazwa ulicy Czarna Droga wzięła swą nazwę od tego, że była wysypana czarnym żużlem, a Czer-
wona Droga – czerwonym. Ten czerwony żużel chętnie brano z takiego wysypiska i ludzie robili z nie-
go pustaki do budowy domów. Grzegorz Jaworski

Kołchoźnik (radyjko z siecią z fabryki – przyp. red.) grał w domu cały czas. Sygnał z wieży Mariackiej 
o godzinie 12:00 był znakiem, że pora siąść do obiadu. Moja mama była zawsze punktualna – ojciec 
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przyjeżdżał na obiad z fabryki na rowerze. Na talerzu były ziemniaki, jakieś mięso, warzywa. Warzy-
wa braliśmy z naszego ogrodu. Mama kupowała produkty od wiejskich kobiet, które tu przychodziły 
z jajkami, serami i mięsem. W sklepach nic wtedy nie było. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

W ogródku pod barakami uprawiano marchewkę, pietruszkę, kalarepę, czosnek, cebulę, pomidory – 
wszystko to, co mogło się przydać do obiadu. Były też owoce – poziomki, truskawki. Na ogródkach dział-
kowych ja z mamą zajmowałam się roślinami a tata hodował króliki. Na wale zrywaliśmy szczaw na 
zupę, która podczas okupacji była jednym z podstawowych posiłków. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

W ogrodzie mojej babci przy ul. Zagrodowej rosły wszystkie dostępne gatunki drzew owocowych: 
brzoskwinie, morele, gruszki, jabłka, czereśnie, wiśnie, śliwy, orzechy włoskie i laskowe. Agnieszka 
 Łatas (z d. Jarosz)

Z Langiewicza do ogródka działkowego dziadek Józef (ojciec mojego taty) miał kilkadziesiąt metrów. 
Mógł w kapciach iść. Na działce miał warzywa, krzewy owocowe, króliki i kury. Robert Lichwała

Tata mówił, że w naszej zupie jarzynowej jest cała grządka: koperek, seler, fasolka szparagowa. Na 
polu za domem mieliśmy ziemniaki i trochę bobu. Przed domem rosła marchewka, pietruszka, cebu-
la, pomidory, ogórki i cztery drzewka wiśniowe tzw. szklanki. Były dużo jaśniejsze i bardziej soczyste. 
Był też spory maliniak. Na wały nad Białą chodziło się zbierać krowie placki na nawóz pod warzywa. 
Maria Kwater (z d. Pyteraf)

Po pracy dorośli zajmowali się ogródkami działkowymi, kwitło życie sąsiedzkie. Wszyscy z Mościcach 
się znali, pomagali sobie nawzajem. W Nowy Rok wychodziliśmy na klatki i składaliśmy sobie życze-
nia noworoczne. Anastazja Smagacz (z d. Marek)
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W rodzinnych ogródkach działkowych kradli. Tato zrobił kukłę wielkości człowieka – kompletnie ubraną, 
w kaszkiecie i butach. Siedziała na ławeczce, wsparta na lasce. Miała lekko przerażającą twarz. Na 
drugiej działce tato zmajstrował sidła na złodzieja – taki rodzaj pętli z drutu. Raz nawet kogoś na nie 
złapał, ale pierwszą osobą, która się na tym wywróciła, była moja mama. Krystyna Hassny (z d. Kubiś)

W przedwojennej szkole podstawowej przygotowywano występy. Moja siostra Longina brała udział 
w występie w tzw. Starym Kasynie (obecnie Archiwum przy ul. Chemicznej). W tym miejscu również po 
wojnie odbywały się występy, a później było kino Azot. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Przed rozpoczęciem seansu w kinie był czas na muzykę, kronikę filmową i 15-minutowy dodatek. Wśród 
piosenek pojawiały się popularne szlagiery, ale zawsze te same. Dopiero po tym zestawie  puszczano film. 
Tadeusz Żmuda

W kinie Azot prowadzono dyskusyjny klub filmowy. Zapisałam się do niego natychmiast. Oglądaliśmy 
filmy dozwolone od 18 lat i wcale nie sprawdzali, czy ma się tyle. Ja nie miałam. Limit wieku określał 
możliwości intelektualne odbiorcy, a nie rodzaj filmu „dla dorosłych”. Pamiętam film pt. „Co się wydarzy-
ło Baby Jane”. Dla większości okazał się nudny i chłopcy wychodzili z sali. Razem z koleżankami cho-
dziłyśmy na wszystkie westerny. Na filmie „Rio Bravo” byłam z pięć, czy sześć razy, bo grał tam Ricky 
Nelson. Życie wtedy wydawało się szalenie atrakcyjne… Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Przed wojną, pani Sadke przygotowywała różne przedstawienia w Starym Kasynie. Leokadia  Paliga 
(z d. Woś)

Kino Azot było małe, jakoś 1/3 wielkości dzisiejszego kina Millennium. Byłem tam kilka razy z dziad-
kiem. A potem chodziłem do kina Kosmos w Domu Kultury. Pamiętam stamtąd Bolka i Lolka i Polską 
Kronikę Filmową wyświetlaną nawet przed filmem dla dzieci i młodzieży. Robert Lichwała

Teatr dziecięcy w Starym
 Kasynie, póżniejszym

 
kinie Azot | w

łasność L. Paliga
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Za Domem Chemika (Willa Kwiatkowskiego – przyp. red.) były alejki z klombami i dorodnymi dębami. 
Teren nie był ogrodzony, był częścią parku, więc spotykałyśmy się tam często z dziećmi. Było cichusień-
ko. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Od 1966 r. przy Zakładach Azotowych został założony Oddział pttk, który skupiał kilkanaście kół 
działający na poszczególnych Zakładach infrastrukturalnych. Oddział był i jest nadal sponsorowany 
przez Zarząd za. Ludzie chętnie jeździli na wycieczki, ponieważ były do nich dotacje z działu socjal-
nego. Przez wiele lat w Domu Chemika była wypożyczalnia sprzętu turystycznego i wysokogórskie-
go. Potem przeniesiono ją do budynku przy ul. Kwiatkowskiego 18, gdzie również była (i jest) siedziba 
Oddziału pttk-Azoty. Jak ktoś nie mógł kupić sprzętu – bo nie było gdzie, albo nie miał tyle pienię-
dzy  – to można było pożyczyć. Komu się udało, ten sprowadzał sobie jakiś lepszy plecak z Czech. Na 
początku 2000 r. wypożyczalnia została zlikwidowana. Teraz jest tam filia Pogotowia Ratunkowego. 
Anna  Lorenowicz (z d. Kępińska)

Największe imprezy organizowano z okazji Dnia Chemika. W czerwcu się odbywały. Wtedy też da-
wali nagrody dla wyróżniających się pracowników. Koperta, buźka, goździk – i zegarek. Regina 
 Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Park Kwiatkowskiego był dawniej zarośnięty 
i gęsty jak busz. Nie było prześwitu między drze-
wami i dzieci lubiły się tam bawić w podchody. 
 Anastazja Smagacz (z d. Marek)

W Willi Mościckiego zwanej też Domem Chemi-
ka, w latach 70. – 90. miał swą siedzibę Oddział 
pttk przy Zakładach Azotowych. Odbywało się tu 
dużo spotkań i wieczornic. Była tu także wypoży-
czalnia sprzętu turystycznego. Przez wiele lat willa 
nie była remontowana i uległa dewastacji. Teraz 
jest piękna, ale niedostępna. Anastazja Smagacz 
(z d. Marek)

Charakterystycznym budynkiem Mościc była za-
wsze Dyrektorówka zwana potem Domem Che-
mika. W czasach mojego dzieciństwa budynek 
nie był ogrodzony i był w niezbyt dobrym stanie 
technicznym. Moi rodzice mieli tutaj wesele. Jak 
się przyjmowałem na Azoty, to w Domu Chemika 
rezydował dział eksportu myśli technicznej (dział 
licencji). Robert Lichwała

Do obecnego parku Kwiatkowskiego, gdzie rosły młode sosenki, chodziliśmy jako dzieci na  m aślaki. 
Leokadia Paliga (z d. Woś)

Leosia z Januszkiem Zuchem w parku (nazwanego później 
parkiem Kwiatkowskiego), 1941 r. | własność L. Paliga
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W Mościcach było zawsze dużo zieleni, bardzo ładnie pachniały drzewa. Razem z babcią zbierały-
śmy lipę na herbatę. Było ładnie, naturalnie. Tylko wysoki komin fabryczny się wyróżniał. Janina  Jasnosz 
(z d. Orszula)

Na randki chodziło się do parku (gdzie było dość intymnie), do domu kultury na fajfy i do kawiarni na 
kawę. Poza piłką nożną i żużlem, młodzi nic innego nie mieli do roboty w czasie wolnym.  Zdzisław Uriasz

Mościce zawsze mnie interesowały, nawet gdy wyjechałam na studia do Krakowa. W Krakowie było 
mi za ciasno, do Mościc wracałam z poczuciem, że jadę do siebie. Po wyjściu z pociągu zawsze za-
uważałam nowe zmiany – nową ławeczkę, skoszony trawnik, nowe nasadzenia kwiatów. Namiastkę 
Mościc znalazłam w Niepołomicach, choć żałuję, bo nie ma tam mojego ukochanego modernizmu. 
Agnieszka  Łatas (z d. Jarosz)

Idąc z babcią do sklepu często przechodziłyśmy przez park. Było tam dużo drzew, krzewów i klomby 
obsadzone żółto-pomarańczowymi śmierdziuszkami. Janina Jasnosz (z d. Orszula)

W murowanym budynku w parku od strony 
Zbylitowskiej był samoobsługowy szalet dam-
ski i męski. Postawiono go dla kibiców żużla. 
Straszny z tego szaletu dochodził smród, było 
pełno much, więc go w końcu zamknięto. A po-
tem ktoś tam otworzył kiosk spożywczy. Średnie 
miał powodzenie. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Z okien mojego domu było widać parkowe klo-
zety. Wyglądały jak bunkry, a babcia mówiła mi, 
że mieszka tam baba jaga. Jako dziecko bałam 
się tego  miejsca. Anna  Sadowska

W parku zbudowano publiczny szalet z po-
mieszczeniem służbowym. Był tam nawet pa-
pier toaletowy, ale znikał natychmiast, pomimo 
pilnowania. Przy szaletach pracował i mieszkał 
znany w całej dzielnicy pan Jasiu Hojny. Utrzy-
mywał się też z prac porządkowych w parku 
i dorywczej pracy przy prywatnych ogródkach. 
Traktowano go z sympatią, częstowano papie-
rosami, gawędzono. Był malowniczym czło-
wiekiem. Dzieci miały uciechę słysząc soczyste 
słowa w śmiesznym kontekście. Chodził z sęka-
tą laską, która budziła respekt szczególnie u ro-
werzystów łamiących zakaz jeżdżenia po parku. 
Tadeusz Żmuda

Mieszkaniec parku – Jasiu Hojny | archiwum Grupa Azoty
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W parku mieszkał starszy, kulejący człowiek. Mówili na niego Głupi Jasiu. Mieszkał w obskurnym, 
 betonowym szalecie. Chodził po tamtej okolicy w kaszkieciku a dzieciaki wykrzykiwały za nim różne 
epitety. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

W dzieciństwie babcia zabierała mnie na ławkę na klombie koło Kasyna. Mówiła wtedy: „Idziemy na 
spacer do Pana Dziada”. Siadałyśmy tam i obserwowałyśmy starszego mężczyznę, którego malowni-
czy wygląd wzbudzał w nas sympatię. Anna Sadowska

W parku było mini zoo, nazywaliśmy je małpim gajem. Teraz w tym miejscu stoi żłobek. Zoo było własno-
ścią Azotów, zwierzętami opiekowało się kilka osób. Na jesień, wszystkie klasy z sp 20 zbierały żołędzie 
dla tamtejszych zwierząt. Były tam świnki morskie, kozy, kozły, różne ptaki. Wśród nich był zadziorny, 
dziobiący kruk. Przykładaliśmy buty do klatki i on zawsze dziobał. Grzegorz Ginalski

Przy poczcie był Małpi Gaj. Były tam kozy, staw z rybkami. Stanisław Pikul

Mini zoo przy ul. Zbylitowskiej urozmaicało dzieciom krajobraz. Były tam ptaki w wolierach: papugi, 
kanarki, kruk i inne zwierzęta: małpki, sarny, lama. Był też staw z rybkami, a nad nim mostek. Graży-
na Kisilewicz (z d. Ginalska)

Tam, gdzie teraz jest przedszkole, w latach 60. był Dom Dziecka. Na górze odbywały się zajęcia, po-
dobne jak w Pałacu Młodzieży. Były zajęcia dla dzieci z rytmiki, fortepianu, języka angielskiego. Pani 
profesor z iv lo prowadziła zajęcia teatralne. Ćwiczyliśmy bajki i jak były zabawy choinkowe, to wy-
stępowaliśmy. Wszystko finansowały Azoty.  Regina Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Drugim naszym domem był Dom Dziecka, obecnie budynek przedszkola nr 35. Po lekcjach w szkole 
podstawowej nr 8 dzieci pracowników przychodziły do świetlicy, bardzo miłego i ciepłego miejsca. 
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Pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli: pani Kornausowej i pani Stasi odrabialiśmy lekcje. 
Po obiedzie organizowane były zabawy. Zajęcia z rytmiki prowadziła Hania Hellerówna, akompa-
niował Kazimierz Abratowski. Największą popularnością cieszyła się inicjatywa zatytułowana „Dzie-
ci dzieciom”. Wszystko odbywało się jak w prawdziwym teatrze. Aktorami były dzieci. Przygotowania 
spektaklu trwały kilka miesięcy. Dostawaliśmy skrypty z tekstami rozpisanymi na role. Uczono nas nie 
tylko aktorstwa, ale także poprawnej wymowy i dykcji. Spektakle prezentowaliśmy podczas choin-
ki noworocznej. Mieliśmy piękne stroje, nad którymi czuwała pani garderobiana. Wystawiano baj-
ki „Królewna Śnieżka”, „Jagienka i smok” oraz „Kopciuszek”. W tej ostatniej mnie przypadła główna 
rola. Bajkę reżyserowała Janina Wójcik, choreografią zajmowała się Hania Hellerówna, a oprawą 
muzyczną Anna Niwińska. Kolejną ofertą artystyczną była dziecięca rewia, dziś nazwalibyśmy to 
musical. W programie znalazły się różne gatunki muzyczne i taneczne. Po raz pierwszy dostałyśmy 
wtedy baletki. Halina Malik (z d. Białkowska)

W jednym z przedstawień baletowych w Domu Dziecka grałam Mgiełkę. Tańczyłam wtedy na puen-
tach (profesjonalne buty baletowe z twardym czubkiem – przyp. red.). Nieco później, w Starym Kasynie, 
wystawialiśmy jako scena młodzieżowa sztukę teatralną „Kichuś majstra Lepigliny” Janiny Porazińskiej. 
Grałam tam zielarkę Matuskę. Maria Kwater (z d. Pyteraf)

Dużo zajęć dla dzieci ze starego domu kultury (Nowego Kasyna) zostało przeniesionych do Domu 
Dziecka przy ul. Topolowej. Prowadzone tam były m.in.: ognisko muzyczne, rytmika, teatr kukiełek, te-
atr cieni. Dzieci same przygotowywały dekoracje i potrzebne rekwizyty do swoich występów. Wystę-
powaliśmy przy każdej możliwej okazji. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Dzieci i młodsza młodzież ze szkoły podstawowej nr 8 spotykała się w pomieszczeniach Domu Dziec-
ka, który spełniał funkcje środowiskowej świetlicy. Odbywały się tam zbiórki harcerskie, kółka zainte-
resowań m.in. teatrzyk, zajęcia gry na instrumentach, rytmika. Była też scena i duża sala widowiskowa 

Spektakl teatralny „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków” 
w Dom

u Dziecka | w
łasność M

. Słabicka
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ze stolikami. Dzieci odrabiały tam lekcje pod opieką wykwalifikowanych nauczycielek. Nasza druży-
na żeńska miała tam siedzibę, a poszczególne zastępy swoje kąciki. Byłam chyba w V klasie, gdy mój 
zastęp wygrał konkurs na wieniec z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych. Nagrodą był wyjazd do 
Zakopanego z noclegiem, wycieczka na Giewont i namiot! To było dla nas wielkie wydarzenie. Jednak 
wyjście na Giewont, bez przygotowania i odpowiedniego obuwia było tak trudne, że gór nie polubiłam. 
Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

W Domu Dziecka przy ul. Zbylitowskiej była duża sala ze sceną. Jeszcze zanim 
poszłam do szkoły, mama zapisała mnie tam na rytmikę, żebym miała dobrą po-
stawę i poruszała się z gracją. Rytmikę prowadziła Hanna Hellerówna. Podczas 
zajęć rytmiki na pianinie grała pani Anna Niwińska, która również prowadziła 
chór w szkole podstawowej. Później chodziłam tam na próby zespołu taneczne-
go. Balet również prowadziła Hania Heller.  Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Koło starej, drewnianej poczty „na górce” przy ul. Zbylitowskiej znajdowało się mieszkanie kierowni-
ka poczty i budynek ochronki, czyli przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Do tej ochron-
ki chodziła moja siostra Krysia, starsza ode mnie o 17 lat. Po zburzeniu tych drewnianych budynków, 
pocztę przeniesiono na parter bloku przy ul. Kasztanowej a na górce powstał Dom Dziecka. To miej-
sce prowadziła pani Janina Wójcikowa. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Kazimierz Siudut był kierownikiem placówki kulturalnej Dom Dziecka. Halina  Malik  (z d.  Białkowska)

Moja siostra Jasia tańczyła w widowisku pt. „Świtezianka”. Było to na początku lat 50. Stroje z białej 
gazy opatrunkowej szyła m.in. mama pani Hani Hellerówny. Halina  Malik (z d. Białkowska)

Raz skusiłyśmy się z koleżanką na piękną sałatę zasadzoną przez przedszkolaków w ich ogródku. Po-
szłyśmy tam na szaber i wróciłyśmy do domu z dwiema główkami sałaty. Powrót był trudny, bo rodzice 
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nie wiedzieli o naszej eskapadzie. Po przyznaniu się do winy i długim kazaniu musiałyśmy zjeść ową sa-
łatę do ostatniego listka. To ostatecznie oduczyło nas sięgania po cudzą własność. Grażyna  Kisilewicz 
(z d. Ginalska)

Za przedszkolem był plac zabaw, dzieci się tam bawiły. A my sobie robiliśmy zdjęcia przy domku Baby 
Jagi. Regina Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Z górki przy przedszkolu, która wówczas wyglądała na olbrzymią górę, zjeżdżaliśmy w zimie na san-
kach i nartach. A zaspy śnieżne były wysokie niekiedy na metr.  Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Jako dzieci chodziliśmy zimą na stadion Unii Tarnów i zjeżdżaliśmy na sankach z rampy przy  stadionie. 
Anna Sadowska

Przy szkole była górka, z której się zjeżdżało na sankach. Jak był dobry śnieg to pod samo ogrodzenie 
można było dojechać. Drugim miejscem zjazdów były wały wokół stadionu. Najodważniejsi zjeżdżali 
z nich na butach. Każdy chciał tak zjeżdżać, ale niewielu się ta sztuka udawała. Grzegorz Ginalski

Marysia Abratowska śpiewała w Osesku. Zbliżyły nas do siebie wspólne wyjazdy wakacyjne do Kryni-
cy. Potem w Mościcach codziennie pisałyśmy do siebie listy, pomimo, że dzieliła nas odległość dwóch 
bloków. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Szkolną orkiestrę w Technikum prowadził Kazimierz Abratowski, po przejściu na emeryturę z Zakładów 
Azotowych. Pracował w szkole od roku 1958. Instrumenty dla orkiestry zostały zakupione ze  s kładek 
rodziców. Orkiestra szkolna pod jego batutą odnosiła wiele sukcesów, które były dokumentowane 
w formie fotografii artykułów z gazet codziennych lub podziękowań za występy. Są one zgromadzone 
w bibliotece szkolnej. Lucyna  Olejnik (z d. Strychała)
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Ewa Marcinkówna utworzyła grupę teatralną w iv lo. Robiliśmy swoje scenariusze, kolaże poetyc-
kie, adaptacje. Po studiach zajmowała się pisarstwem, reżyserowała i zarządzała teatrem lalkowym 
 Rabcio. Związana była też z teatrem Groteska w Krakowie, teatrem Syrena w Londynie i teatrem Sol-
skiego w Tarnowie. Zawsze miała w sobie wyjątkową energię, była artystyczną duszą. Małgorzata 
 Zborowska (z d. Witkiewicz)

W mojej klatce, na I piętrze mieszkał prof. Abratowski. Miał córkę Marysię, która grała w zespole. Jako 
mała dziewczynka, siadywałam na balkonie i słuchałam melodii granych przez profesora.  Małgorzata 
Wojciechowska (z d. Konieczna)

Rodziną zwracającą uwagę swoim stylem życia była rodzina państwa Hellerów z ulicy Jarzębinowej. 
Zawsze miło było spotkać ich na ulicy, podążających na mszę do kościoła. Ich syn, ksiądz profesor 
 Michał Heller – uczony światowej sławy kosmolog – jest dumą Mościc. Tadeusz Żmuda 

Doktor Kukułkowa była pełna inicjatywy, bardzo charakterystyczna. Gdzie się pojawiła, gromadzi-
ła wokół siebie tłumek. Opowiadała ile płaci za farbowanie włosów w Krakowie. Farbowała je na 
czarno. Przyjmowała pacjentów u siebie w mieszkaniu i chodziła na wizyty do chorych dzieci. Nie 
pominęła najmniejszej okazji, żeby pochwalić serwetkę, pościel, stojące w przedpokoju buty, czy 
piękne stópki chorego na zapalenie płuc dziecka. Drugą lekarką dziecięcą była pani Helena Zych–
Karpińska. Pochodziła ze Stryja (dzisiejsza Ukraina). Pani Zychowa bardzo cierpiała na żylaki nóg 
i jak się do niej dzwoniło, żeby przyszła na wizytę do domu, to zawsze pytała na którym piętrze jest 
mieszkanie. Zawsze w pierwszej kolejności preferowała naturalne metody leczenia np. syrop z ce-
buli, stawianie baniek, itp. Obie lekarki miały swoich zwolenników i małych pacjentów na osiedlu. 
Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Doktor Nowicki znał wszystkich mieszkańców po imieniu. Przy spotkaniu na ulicy wypytywał o zdrowie, 
leki, dzieci itp. Osobiście prześwietlał ludzi aparatem rtg w przychodni przeciwgruźliczej przy ulicy 
Lipowej w budynku obok starego kasyna. Tadeusz Żmuda

Obok Kasyna była dziecięca przychodnia. Anna Sadowska

Moja mama – Zofia Kubińska-Szymanowska – skończyła medycynę w latach 50. i założyła w Mości-
cach jeden z pierwszych oddziałów pulmonologicznych w Polsce. Mieścił się on w szpitalu pracowni-
czym. Pamiętam, że pracowała w przychodni dziecięcej na ul. Topolowej i przyjmowała też chorych 
po pracy. Nigdy nie pobierała opłaty za leczenie ludzi. Zygmunt Szymanowski

Znaną postacią była pani Banachowa – akuszerka. Była to kobieta o silnym głosie i charakterze. Bar-
dzo lubiła dzieci i znała je wszystkie po nazwisku i imieniu. Do rodzącej chodziła na piechotę lub przy-
wożono ją dorożką. Torbę z narzędziami niósł ojciec spodziewanego dziecka. W zimie, chowała ręce 
do archaicznej futrzanej mufki. Tadeusz Żmuda

Postaciami znanymi w dzielnicy byli pielęgniarze (tak wówczas określano ratowników medycznych) – 
pan Sadowski i pan Filiński. Byli żołnierzami ak w czasie wojny. Znani byli z poczucia humoru i pogody 

Na stronie obok: autorka Joanna Popek-Solak
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ducha. Często decydowali, czy chory może zostać w domu, czy należy go odwieźć do szpitala lub do 
lekarza. Nigdy nie mylili się w diagnozie. Tadeusz Żmuda

W ostatnim pożegnaniu brata mojej babci – Stefana Sadowskiego (okupacyjny ps. „Srogi”) uczestniczy-
ła cała społeczność Mościc. Mój wuj był pielęgniarzem, pomagał chorym i potrzebującym.  Grażyna 
Kisilewicz (z d. Ginalska)

W przychodni „na górce” przyjmowano osoby spoza Zakładu. Kierowniczką placówki była doktor Ło-
nakowa. Niezbyt ją lubiłam, bo siedziała z nosem w krzyżówce i nawet nie spojrzała na osobę w ga-
binecie… Ginekologiem, znakomitym w swoim fachu i przyjaznym, był doktor Nowicki. Zakładowa 
przychodnia przy fabryce robiła badania okresowe, były tam oddziały szpitalne dla pracowników. 
 Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Pani Małgorzata Witkiewicz uczyła muzyki w szkole, ponadto grała w zespole, śpiewała, prowadziła 
chór, grała na pianinie. Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

Panowie Z. Cierpich i J. Grabiec byli popularnymi kierownikami szkoły Ósemki. Mieszkali kolejno 
w drewnianym domu służbowym, stojącym między kinem Azot a szkołą. Tadeusz Żmuda

Trzymałam się z sąsiadkami z klatki zwłaszcza z panią Stasią Szustak. Potrafiła szyć i nas obszywała – 
płaszcze, ubrania codzienne. Wszystkie u niej zamawiałyśmy a jej mieszkanie było miejscem spotkań. 
Pamiętam jeszcze panią Janinę Grasową. Była z niej wielka dama – na każdym palcu inny pierścio-
nek nosiła. Była też pani Cholewowa, pani Janina Prociowa – repatriantka z Francji. Teraz ma 92 lata 
i świetnie wygląda. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Pan Sienkiewicz był społecznikiem, harcerzem. Mieszkał na ul. Kościelnej. Tadeusz Żmuda
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Dzieci straszone były Frosnerem – przedwojennym szpiegiem niemieckim, zatrudnionym na Azotach, 
szefem niemieckiej ochrony fabryki podczas okupacji. Tadeusz Żmuda

Jerzy Abratowski, syn Kazimierza, był związany z Ludmiłą Jakubczak – tą, która śpiewała znany utwór 
„Gdy mi Ciebie zabraknie”. Grażyna Roś (z d. Tryba)

Pracowałam w Zespole Szkół Sportowych (obecna szkoła podstawowa nr 20), jako nauczycielka i wi-
cedyrektorka. Pewnego dnia, w trakcie sprawdzania obecności napotkałam ciekawe imię –  Wilhelm. 
To był Wilhelm Sasnal. Wiele lat później, gdy moja córka Natalia wyjechała do Wielkiej Brytanii 
na praktyki wybrała się na jego wystawę do Whitechapel Gallery. Powiedziała wtedy, że jest z tego 
samego miasta co Sasnal a ludzie ciągnęli ją za język, żeby wszystko im opowiedziała. Sasnal i Abra-
towscy dużo zrobili dla Mościc. Dzięki nim, środowiska kultury i sztuki usłyszały o dzielnicy  robotniczej. 
 Grażyna Roś (z d. Tryba)

Znaną w Mościcach osobą była Dziunia Brożek. Wandziunia była mądra, oczytana i ciekawa świata. 
Nie była plotkarą, choć dużo o ludziach wiedziała. Urodziła się na Osiedlu za Torem.  Elżbieta Schmidt 
(z d. Trzaska)

Moja mama, Józefa Tworzydło, ukończyła kurs krawiecki. Umiała szyć na maszynie i robić  wykroje. 
Zajmowała się domem i pracowała dorywczo. Swoje umiejętności krawieckie wykorzystała dla swo-
jej rodziny – miała nas czwórkę. Jak się udało kupić materiał na balu, to kupowało się cały i każdy 
kawałek był wykorzystany. Mama szyła dla sąsiadek na zamówienie. Pamiętam, że szyła też w ra-
mach pracy chałupniczej tzw. harmonie, czyli przejścia między wagonami pociągów pasażer-
skich, z grubego brezentu. Pomagałem przy tym mamie i swoje umiejętności wykorzystuję do dziś. 
 Andrzej Tworzydło

Na ul. Ks. Indyka 3 mieszkali na parterze państwo Curyłowie. Pani Curyłowa prowadziła stołówkę. Je-
den pokój w mieszkaniu przeznaczyła dla stołowników. Dwa stoły były zawsze nakryte obrusami i ład-
ną zastawą. Trudno się było tam dostać, bo obiady były pyszne! Dwudaniowe z budyniem, kompotem… 
Najczęściej obiadowali tam ludzie z biura projektów. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Już jako panie po sześćdziesiątce, postarałyśmy się o zgodę Azotów na korzystanie z siłowni na sta-
rej hali sportowej. Chodziłam na nią z: Teresą Wyrobową, Danusią Kokowicz, Jasią Jurkiewicz,  Teresą 
Zielińską i Ziutą Szczesak. Bardzo ładnie wtedy wyglądałyśmy. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Moim kolegą z klasy był Marek Grygiel. Jego ojciec Wiktor uczestniczył w walkach partyzanckich 
w okolicach Jamnej, działał w ak i często opowiadał o swoich przeżyciach wojennych. Jako młode 
chłopaki chodziliśmy z Markiem z gitarami po kolędzie. Ludzie sypali niezłym groszem, jak na tamte 
czasy. Andrzej Tworzydło

Moimi najlepszymi przyjaciółkami były moje sąsiadki zza ściany – mieszkające razem, dwie nieza-
mężne siostry, nauczycielki Jasia i Basia Plichtówny. Jasia miała renomę jednej z najlepszych polonistek 
w Tarnowie. Była pasjonatką kultury i języka polskiego. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)
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Zofian Folta, Leszek Pękala i Adolf Wiśniewski grali na zabawach choinkowych dla dzieci. Halina  Malik 
(z d. Białkowska)

Moja mama opowiadała, że w czasie wojny rodzice ukrywali na strychu szwagra narodowości ży-
dowskiej. Dzięki pani Dudkowej z ulicy Kolejowej, dowiedziała się wcześniej o nalocie gestapo i dała 
radę bezpiecznie go przeprowadzić w inne miejsce. Nawet mój tato o tym nie wiedział. Był w pracy 
i posiwiała mu część włosów ze stresu. Szwagier nazywał się Benedykt Hammerschmit (Hamerski po 
 wojnie) i przeżył wojnę. Halina Malik (z d. Białkowska)

Zanim Jerzy Szawica przyjechał do Mościc graliśmy razem w piłkę nożną na Tarnovii. Ryszard Bębnowski

Mój ojciec, Józef Urbaniak, był oficerem 16 pułku piechoty ziemi tarnowskiej. Został odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militari za kampanię wrześniową, a po przedostaniu się do polskiego wojska stacjonują-
cego na Zachodzie, wrócił do Polski w 1946 roku. W tych trudnych powojennych latach, mając rangę 
majora, został zwolniony ze służby wojskowej. Podjął taką pracę, na jaką mu zezwolono. Ukończył awf 
i zaczął pracować w Technikum Chemicznym. Był bardzo ceniony przez uczniów, przede wszystkim 
jako wychowawca młodzieży. Po jego śmierci, uczniowie ufundowali piękną, marmurową tablicę pa-
miątkową. Szkołę, w której uczył ojciec, ukończyły dwie moje siostry – Eleonora i Barbara. Obie zwią-
zały swoje życie zawodowe z Zakładami Azotowymi i Mościcami. Anna Krakowska (z d. Urbaniak)

Drewniany dom na brzegu ulicy Chemicznej należał do rodziny Porębów. Wychowało się w nim ośmio-
ro dzieci. Halina Malik (z d. Białkowska)

Pani Maria Truskawiecka była pierwszą nauczycielką w Mościcach. Uczyła w drewnianej szkole na 
Błoniach za torami kolejowymi, w której przez wiele lat była biblioteka publiczna a sam budynek nadal 
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tam stoi. Mieszkała w domu nauczyciela na tyłach starego kasyna dla robotników, a potem kina Azot. 
Od czasu do czasu odwiedzała moją Mamę na Zagrodowej, ale nigdy nie dała się zaprosić na Wigilię 
Bożego Narodzenia. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Pan Curyło był oddany mościckiej społeczności. Był specem od pieców gazowych – junkersów. Jak 
strzelił piecyk – nawet przed północą – wystarczyło dać znać. Przychodził ze swoją teczuszką i napra-
wiał za grosze. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Dziadek Józef miał w warsztacie tokarkę i spędzał tam większość swojego czasu po pracy. Naprawiał 
używane sprzęty, dorabiał części albo tworzył nowe przedmioty. Czasami wpadaliśmy do niego, żeby 
podglądnąć co robi i mu „pomóc”. Gdy tylko podchodziliśmy bliżej do jego tokarki zwracał się do nas: 

„Witam Was, precz”, co było równoznaczne, że nas wygania. Do dziś kultywujemy to powitanie w na-
szej rodzinie. Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Po pracy w fabryce ojciec „majsterkował”. Po krótkim odpoczynku po pracy, znikał zwykle w swoim 
warsztacie, gdzie musiał być sam. Był projektantem i mistrzem tokarstwa. Używał tokarki precyzyjnej 
zakupionej jeszcze przed wojną. Ukryta za piękną szafą stała w salonie i miała status najlepszego me-
bla. Na tej tokarce wykonywał o skomplikowane zamówienia, takie jak elementy zegarów, czy części 
do urządzeń agd. Dla potrzeb domowych skonstruował też pralkę wirnikową, działającą jak sprzeda-
wana na talony pralka Frania. Robił też karabinki – zapięcia do lin taterniczych, czy matryce do pro-
dukcji guzików ze szkła. Mając niespełna 30 lat wykonał żyrandol z mosiądzu dla kościoła w Sowlinach 
k. Limanowej, gdzie wówczas mieszkał. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Raz w tygodniu dyrektor Opałko miał czas na przyjmowanie interesariuszy. Zapisywało się w sekreta-
riacie u pana Mordka na konkretną godzinę i można było przyjść z każdym problemem. Wszystkich 
traktował równo. Na stole zawsze leżała paczka papierosów Wawele. Ryszard Bębnowski

Mój dom rodzinny zawsze był pełen ludzi. Często spotykała się u nas ówczesna bohema mościcka, na 
którą składali się państwo: Zapiórowie, Dziubanowie, Kornausowie, Nowiccy, Kyrczowie, prof. Jasil-
kowski. Na spotkaniach zawsze była muzyka: wujek Tadeusz Tworzydło grał na skrzypcach, tata na 
mandolinie a ja na gitarze. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Pierwszy raz do Mościc zabrała mnie mama. Już jako mała 9-letnia dziewczynka nie mogłam się 
doczekać, kiedy będę mogła sama wsiąść do „9” (druga linia autobusowa z trasą do Mościc – przyp. 
red.) i tutaj przyjechać. To od zawsze był dla mnie inny, zaczarowany świat, tak bardzo różniący się od 
mojej dzielnicy. Potem odwiedzałam w Mościcach na ulicy Chemicznej moją przyjaciółkę Bogusławę 
Walentowską – okazało się, że jej tato był dyrektorem Technikum Chemicznego i nauczycielem chemii 
mojego męża. Mieszkam w Mościcach od 2004 roku, w domu z 1968 roku, gdzie mieszkali państwo 
Bryndalowie (kapelmistrz orkiestry dętej za) i Bogdanowiczowie, których syn był znanym żużlowcem. 
Hanna Spala (z d. Poręba)

W ósmej klasie wyszliśmy na dach kościoła z ówczesnym proboszczem, ks. Janem Recem. Z dachu 
było widać Tatry. Marek Smoła
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Podczas wakacyjnych koncertów w Krynicy-Zdroju pan Bryndal zawsze występował w swojej ulubio-
nej, czerwono-czarnej, flanelowej koszuli. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Chodzącą historią był Kazek Dobczyński. Mówili na niego „Inżynierek”. To był dusza człowiek. Bardzo 
chętnie opowiadał, bo miał dużo opowieści i wszystkich w Mościcach znał. Przy piwku lubiliśmy wymy-
ślać historie związane z jego pochodzeniem i nabieraliśmy słuchaczy na to, że ma pochodzenie szla-
checkie i pochodzi z Dobczyc koło Myślenic. Andrzej Tworzydło

Podczas ćwiczeń nieraz coś nie wychodziło. Tłukło się te utwory, raz za razem i wciąż było źle. Byłem 
bliski rzucenia grania, ale pomogli mi koledzy z orkiestry. Pan Ciasnocha powiedział wtedy: „Siadaj tu 
ze mną. Ja też tak miałem! Dasz sobie radę, nauczysz się w końcu”. Tak dobrze się dogadywaliśmy, że 
jeździliśmy razem na ryby: ja – młody chłopak i on – niemal 80-letni mężczyzna. Jacek Skrzelowski

Aż do czasów pookupacyjnych opiekowała się nami niania – Wińczysława Biel. Bardzo ją kochałyśmy. 
Później poszła pracować do hotelu. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Śpiewając w Czarnych Jaskółkach studiowałam jednocześnie w Studium Nauczycielskim na kierunku 
„muzyka”. Pierwszą posadę nauczycielki wychowania muzycznego dostałam w szkole podstawowej nr 
20 w Mościcach. Jak spóźniłam się do szkoły choć dwie minuty, to dyrektor Grabiec darł się na mnie 
w pokoju nauczycielskim przy starszych nauczycielkach. Potem mnie przepraszał mówiąc, że musiał 
to zrobić żebym miała łatwiejsze życie w szkole. Małgorzata Zborowska (z d. Witkiewicz)

Mój dziadek grał na kilku instrumentach: na skrzypcach, na trąbce… Grywał głównie z zespołem na 
weselach. Prywatnie, zdarzyło mu się niejednokrotnie grać z panem Abratowskim podczas spotkań 
w Borowej. To było coś, grać z Abratowskim. Świadczyło, że miało się wysoki poziom umiejętności mu-
zycznych. Grażyna Roś (z d. Tryba)

Bracia mojego ojca prowadzili przed wojną cyrk. Występowali jako iluzjoniści. W 1951 r. zaprezento-
wali swój program na scenie kina Azot w Mościcach. Siedząc na kolanach taty z przerażeniem oglą-
dałam sztuczki wujków – Ferdynanda i Karola. Pamiętam, jak jeden z nich połykał pojedyncze żyletki, 
a później z ust wyciągał je powiązane. Dla mnie to było ogromne przeżycie, miałam wtedy 5 lat.  Halina 
Malik (z d. Białkowska)

Gdy zakłady chciały upamiętnić jakieś ważne wydarzenie fundowano nowy sztandar. Fundatorami byli 
często pracownicy. Kupowali tzw. gwoździe, małe tarcze na których grawerowano nazwisko lub nazwę 
ofiarodawcy. Wbijano je w drzewiec sztandaru. Opłata za gwóźdź była z góry określona. Tadeusz Żmuda

W święto Azotów można było wejść z rodzicami na teren fabryki. Mój ojciec pracował w dziale woj-
skowym. Tam po raz pierwszy zobaczyłem lornetkę. Grzegorz Ginalski

Gdy zlikwidowano sprzedaż piwa w kioskach na terenie zakładu, robotnicy z Wydziału Mechanicz-
nego podawali nam pieniądze przez kraty na portierni prosząc o zrobienie zakupów. Kupowaliśmy 

Na stronie obok: autorka Beata Motuk
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bułki, ser żółty i piwo w kiosku spożywczym, stojącym naprzeciw bramy numer 1 przy ul. Lipowej. Jako 
zapłatę za przysługę dostawaliśmy końcówkę reszty. Tadeusz Żmuda

Azoty organizowały plenery i wystawy prac członków klubu Brzask. Wystawy trwały ok. dwa tygodnie 
dla każdej sekcji. Na zakończenie zawsze był bankiecik. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Azoty sponsorowały motory żużlowcom i mogli je sobie naprawiać w fabryce. Zdzisław Uriasz

Balony startowały z terenu fabryki, z placu koło chlorowni. Do startu potrzeba było wielu osób, nie tylko 
z załogi. Często pomagali nam ludzie ze straży przemysłowej (po pracy, za opłatą). Dzięki tym znajo-
mościom wchodziłam przez bramę zakładu na „dzień dobry”, bez pokazywania przepustki. Lądowa-
nie polegało na opróżnieniu wodoru przez klapę w czaszy balonu. Trzeba było to zrobić szybko, żeby 
nie stworzyć mieszanki wybuchowej. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Bardzo przeżyłam start balonem. Chlorownia, z której startowaliśmy, mieściła się za elektrownią 
z kominami wysokimi niemal na 100 metrów. Trzeba było bardzo szybko unieść się balonem, bo 
wiatr wiał w ich kierunku. W górze odczułam też namacalnie, nigdy wcześniej nie słyszaną niesa-
mowitą ciszę. I zobaczyłam świat z wysokości 100–400 metrów… nigdy nie zapomnę tych widoków. 
 Leokadia  Paliga (z d. Woś)

Mój szef, inż. Zygadło latał balonami jeszcze przed wojną. Po wojnie reaktywowano klub balonowy 
w Mościcach. Zgłosiło się kilku nowych kolegów z chęcią zrobienia kursu na pilota. Mnie zabrakło 
dwóch centymetrów do wymaganego wzrostu by zostać pilotką. Razem z Jadzią Malcówną zostałyśmy 
przydzielone do służby naziemnej. Załatwiałyśmy zgody na start (w centrali z lotnictwem w Warsza-
wie), z meteo uzyskiwałyśmy informacje o pogodzie a potem składałyśmy meldunki o starcie i lądowa-
niu. Zamawiało się „na lot zaw” – natychmiastowe połączenie. Oprócz tego załatwiałyśmy w Zakładzie 
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transport powrotny balonów i dostawę spadochronów (każdy kto leciał miał przytroczony spadochron 
do… pupy). Leokadia Paliga (z d. Woś)

Inż. Zbigniew Burzyński (pilot i konstruktor balonów, jeden z pionierów polskiego sportu balonowego, 
zdobywca pucharu Gordona Bennetta i rekordzista świata – przyp. red.) przyjeżdżał na loty szkolenio-
we do Mościc razem z żoną. Leciałam z nimi raz balonem, jako pasażerka. Lecieli również inż. Bar – 
kierownik chlorowni i Józiu Woźniak, który odbywał lot szkoleniowy. Po dłuższym locie, jak byliśmy nisko 
przy polach, inżynier Bar tubalnym głosem zawołał do ludzi na dole: „A ziemniaki to macie, żebyśmy 
wylądowali na ognisko?”. Ludzie się rozglądali, bo nie wiedzieli skąd dochodzi wołanie. Po wylądowa-
niu balonu pobiegłam do leśniczówki zameldować o zakończeniu lotu. Leśniczyna przyznała mi się 
wtedy, że jak sąsiedzi pytali jej kto to przyleciał, ona odpowiedziała, że wylądowali polscy  kosmonauci. 
Leokadia Paliga (z d. Woś)

W latach 30. xx-lecia międzywojennego powstał Mościcki Klub Balonowy działający do dzisiaj. Klub 
powstał „dla rozrywki” przedwojennych inżynierów, właścicieli znakomitych samochodów, którzy urzą-
dzali sobie nimi „pogoń za lisem”. Tym lisem był balon napełniony wodorem. Kierowca, który pierwszy 
dojechał do posadowionego na ziemi balonu otrzymywał puchar. Rewelacyjnie opisał tę historię Paweł 
Huelle, wnuk inżyniera Marii i Karola Huellego (inżynierowie w fabryce) w książce „Mercedes Benz”. 
Autor opisując trzy „pogonie za lisem”, na zdobywcę pucharu wykreował swojego dziadka. Jednak 
dziwnym trafem znajdują się one u córki profesora Pawlikowskiego – dr Janiny Pawlikowskiej-Czubak 
mieszkającej w Krakowie. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Do klubu balonowego należeli m.in. pan Urbaniak i pan Kazimierczuk. Pan Urbaniak był nauczycie-
lem wychowania fizycznego w Technikum Chemicznym i podczas służby w Warszawie należał do klu-
bu baloniarzy. Pan Kazimierczuk też pracował w wojsku w Warszawie. Zszywał nam balony.  Leokadia 
Paliga (z d. Woś)

Zawody balonowe w M
ościcach | archiwum

 G
rupa Azoty
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Wszyscy pracownicy z pierwszej, alarmowej grupy zatrudnienia mieli służbowe telefony. Były darmo-
we. Pracownicy musieli być dyspozycyjni w przypadku wezwania, nieważne gdzie przebywali, bo nie 
było zastępstw za niektórych specjalistów. Mój mąż Bernard, skończył studia chemiczne we Wrocławiu, 
pracował w mościckiej fabryce jako automatyk na pcv. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

W naszym domu był telefon służbowy, bo tata (będąc szefem wydziału energetycznego) nieraz był wzy-
wany w nocy do awarii. W tamtych czasach, w mało którym domu był telefon. U Kuby (Krystyna Hassny, 
przyjaciółka – przyp. red.) telefon pojawił się, jak jej tata zaczął pracę w Biurze Projektów. Gadałyśmy 
godzinami. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

W 1976 r., w radiowęźle zakładowym nagrywaliśmy audycje na magnetofony szpulowe zk146, bardzo 
ciężkie, o rozmiarach małej walizki. W duecie z Jarkiem Bałutem prowadziliśmy programy. Mieliśmy 
stałe wejściówki o godzinie 6:45, 10:00 i 14:45. Były w nich wszystkie formy radiowe: serwisy infor-
macyjne, wywiady i reportaże. Dużą popularnością cieszył się koncert życzeń dla pracowników. Trwał 
nieraz 2 godziny. Towarzyszyliśmy wielu imprezom kulturalnym. Szkoda, że nie było żadnego archi-
wum z wcześniejszych lat. Wiele nagrań przepadło, ponieważ taśmy wykorzystywało się ponownie, 
usuwając poprzednie nagranie. Dzięki pomocy naszego dźwiękowca, Kazimierza Kozioła, udało się 
odzyskać kilka piosenek z repertuaru kabaretu Osesek autorstwa Kazimierza Ożgi. W czasie stanu 
wojennego w 1981 r. pracowaliśmy w towarzystwie pana w wojskowym mundurze. Każdy komunikat 
był kontrolowany. Halina Malik (z d. Białkowska)

Na bramie głównej numer 1 w fabryce zainstalowane były głośniki transmitujące wiadomości progra-
mu pierwszego Polskiego Radia od 6:45 do 7:15 i od 14:45 do 15:15. W czasie przerwy śniadaniowej 
o 10:00 nadawano wiadomości zakładowe i koncert życzeń. Tadeusz Żmuda

Za komuny w starym domu kultury (Nowe Kasyno) mieścił się Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyj-
nej. Pełnomocnik komunistycznego pkwn, „przywieziony na ciężarówce” z wojskiem sowieckim otrzy-
mał luksusowe mieszkanie w lewej części kasyna. Niezbyt miał z tego mieszkania pociechę, bo tuż za 
ścianą odbywały się próby orkiestry dętej. Na parterze po prawej stronie funkcjonowała dobra restau-
racja z słynnym „zielonym pokoikiem”. Tadeusz Żmuda

Pierwszym kierownikiem starego domu kultury był pan Zenon Dziuban. W domu kultury wszyscy pra-
cowali społecznie, po skończeniu pracy w fabryce. Za tę działalność społeczną Azoty opłacały swo-
im pracownikom dwutygodniowe wczasy w Krynicy-Zdrój. Wszystkie orkiestry wyjeżdżały razem. Inni 
wczasowicze cieszyli się jak przyjeżdżaliśmy, bo dawaliśmy darmowe koncerty. Słuchali nawet naszych 
prób. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

W starym domu kultury często występował Teatr Rozmaitości z Krakowa. Danuta Rybczyńska (z d.  Kozub)

Jerzy Szawica został kierownikiem w starym domu kultury. Współpracował z Kazimierzem Ożgą,  Jerzym 
Seremetem, Andrzejem Radzikiem. Ryszard Bębnowski



�53�

Pamiętam, że…

W starym domu kultury organizowano herbatki wydziałowe. Były to herbatki do białego rana. Nad ra-
nem ludzie mieszkający w Tarnowie byli odprowadzani z muzyczką na przystanek. Ryszard Bębnowski

W nowym kasynie przed 10 lat prężnie działał zespół muzyczny Błękitni (ok. 1955–1965 r.). Prowadził 
go Józef Bryndal, syn Kazimierza. Śpiewała tam Zofia Boryczko, laureatka ogólnopolskich nagród. Ja 
też byłam tam wokalistką. Graliśmy muzykę popularną, włoskie szlagiery np. „Criminal Tango”. Przygry-
waliśmy na wieczorkach tanecznych, które odbywały się co niedzielę i trwały do godz. 22:00.  Danuta 
Rybczyńska (z d. Kozub)

W kasynie były organizowane choinki noworoczne dla dzieci. Zawsze był prowadzący, występy i upo-
minki. Dla małego dziecka ogromne przeżycie. Krzysztof Trybulec

Każdy zakład z fabryki organizował dla swoich pracowników tak zwane „herbatki” w kasynie. Płaciło 
się za wstęp. Rozmawialiśmy, śpiewaliśmy harcerskie i biesiadne piosenki, krążyły dowcipy o wodzach 
narodu, o Gierku… Grzegorz Jaworski

W latach 1970–80 w Kasynie regularnie odbywały się herbatki zakładowe oraz tzw. Olimpiady Kultu-
ralne. Wszystko to znikło po wprowadzeniu stanu wojennego. Anna Lorenowicz (z d. Kępińska)

Około 1962–1964 teatr domu kultury wystawił sztukę „Klucz do przepaści”. Moja mama grała w niej 
matkę pilota. Głównym bohaterem był ojciec pilota grany przez pan Raczka, Irena Kmicik grała sio-
strę pilota. To przedstawienie zajęło ii miejsce w przeglądzie teatrów amatorskich w Krakowie. Danuta 
Rybczyńska (z d. Kozub)
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Profesor Antonina Zapiórowa miała ogromny wpływ na moje życie. Po wojnie, a nawet już pod koniec 
okupacji dawała dzieciom w Mościcach lekcje gry na pianinie. W wieku siedmiu lat, w 1949 roku, bra-
łam udział w popisach fortepianowych. Pierwsze popisy uczniów odbywały się w domu prywatnym – to 
była kuchnia z pokojem, w którym państwo Zapiórowie spali. Nad ich łożem małżeńskim wisiał ogrom-
ny obraz Kościuszki. Od 1950 roku koncerty odbywały się już w starym domu kultury. Grali wtedy ze 
mną: Aleksander Kolek, Marysia Gostołówna, Krysia Bankówna, Wiesia Sadowska, siostry Grzybów-
ny… Potem dołączył do naszej grupy mój brat. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Po każdej lekcji fortepianu pani Zapiórowa wystawiała uczniom ocenę. Stawiała ją codziennie w ze-
szycie nutowym, żeby rodzice wiedzieli, czego się uczymy. Zawsze dostawałam celujący. Utrzymanie 
tej oceny stawiałam sobie za punkt honoru. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Uwielbiałam Jadwigę Peter, która uczyła mnie gry na fortepianie. Była piękną kobietą – zadbaną, 
szczupłą, wysoką i miała gęste włosy. Dojeżdżałam do niej do Tarnowa na ul. Urszulańską. Pewne-
go dnia, podczas zajęć przygotowawczych przed występem szkolnym powiedziała, że muszę ko-
niecznie iść do fryzjera. A ja nigdy wcześniej nie korzystałam z takich usług! Zaprowadziła mnie do 
najbardziej eleganckiego fryzjera w Tarnowie przy ul. Krasińskiego. Zrozumiałam wtedy, jak ważną 
sprawą jest fryzura i dobry fryzjer. Po kilku latach gry (wcześniej chodziłam też do znanej w Mości-
cach Antoniny Zapiórowej) pozostało mi duże zainteresowanie fryzurami, nie tylko swoimi. Jadwiga 
Jarosz (z d. Florek)

U fryzjera przy ul. Lipowej, w męskiej części, można było rozegrać partyjkę szachów, warcabów i po-
czytać gazetę z wieszaka, przymocowaną do drewnianej listwy z haczykiem. Grę komentował fryzjer. 
W części damskiej można było zastać kobiety trzymające głowy w hełmach suszarek. W Mościcach 
były dwa zakłady fryzjerskie – spółdzielczy i prywatny. Państwowy mieścił się w budynku obok Starego 
Kasyna przy ulicy Lipowej. Prywatny i droższy fryzjer działał przy ulicy Chemicznej. Sąsiadował z księ-
garnią Domu Książki w budynku pana Kozy. Tadeusz Żmuda

Państwowy fryzjer mieścił się w budynku po lewej stronie od Nowego Kasyna. Jednak popularniejszy 
był prywatny fryzjer – u pana Skolarczyka. Zygmunt Szymanowski

W 1957 roku Kazek dostał angaż na stanowisko kierownika artystycznego Domu Kultury Zakładów 
Azotowych. Wypełniając obowiązki służbowe, staje się też artystą kabaretowym, twórcą piosenek 
i – co istotne – cenionym muzykiem jazzowym. W 1958 roku jeździ w trasę z popularnym w Polsce 
programem „Zgaduj zgadula”, a w następnym roku z legendarnym „Podwieczorkiem przy mikrofonie”. 
1 lutego 1959 roku w Domu Kultury powstaje „Kawiarenka na kółkach” i pierwszy program Teatrzyku 
autora i aktora. Takiego określenia używano na afiszach. Już wkrótce Teatr zaprasza widzów na wi-
dowisko kabaretowe „Osesek”. Od tytułu tego widowiska zespół estradowy mojego brata przejmuje 
nazwę. Jan Ożga

Kiedy w skali ogólnopolskiej mówiło się o Czerwonych Gitarach, czy Czerwono-Czarnych, w Mości-
cach mieliśmy zagłębie zespołów. Tu zaczęła się kariera Kazimierza Ożgi, ale także Jerzego Abra-
towskiego, bardzo znanego w latach 60. autora tekstów i kompozytora muzyki. Marek Smoła
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Kazimierz Ożga zaprosił mnie na kilka prób, pod kątem śpiewania w Osesku. Stwierdził jednak, że 
jestem młodzieżówa i „zostawi mnie” Cumulusom. W Osesku śpiewały wtedy Maria Abratowska, Wieś-
ka Wiśniewska, Basia Wąsik. Wszystkie były ode mnie starsze, a ja miałam 16 lat i bigbitowe zacięcie. 
Małgorzata Zborowska (z d. Witkiewicz)

Razem z koleżanką Basią Dębosiówną (po mężu Dygdoń) byłyśmy prawdziwymi entuzjastkami Ose-
ska, najwierniejszymi fankami. Nie opuściłyśmy żadnego występu i zawsze siedziałyśmy w pierwszym 
rzędzie. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Unia była ważna w Mościcach. Nawet Osesek w 1958 przygotował koncert tematyczny „Unia buziu-
ni”, gdzie wszystkie utwory były przygotowane pod kątem sportowym. Z Krakowa przyszedł do klubu 
Unia Andrzej Horba, który pomógł w awansie do ii. ligi w 67 roku. Wcześniej grał też w Wiśle w I. lidze. 
Pradziadkiem jego żony Danuty był Jan Matejko. Antoni Kotwa

Kazimierz Ożga, Tadeusz Stasiczak i Leszek Pękala tworzyli tercet instrumentalno-muzyczny. Z ter-
cetem występowały: Maria Abratowska, Wiesława Wiśniewska, Barbara Wąsik i siostry Śmietanów-
ny „Kefirki”. Grywali w mieszanych składach w zależności od przygotowanego programu. Jan Ożga

Moja serdeczna przyjaciółka, Marysia Abratowska, pokazała mi kiedyś listy od Kazimierza Ożgi. 
 Koperty były ręcznie robione, przepięknie ozdobione. Inicjały adresatki też były napisane bogato zdo-
bionymi literami. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Teatr Artysty i Aktora Osesek, zwany przez ludzi krótko kabaretem, tworzyli: Kazimierz Ożga,  śpiewały 
Anna Burzyńska, Maria Jankowska, Zofia Lechowicz. Grali: Józef Bajorek, Jerzy Kotaś, Jan Ożga, 
 Leszek Pękala, Tadeusz Stasiczak. Mówili: Halina Piotrowska, Franciszek Klich, Mieczysław Maksymo-
wicz, Czesław Sandecki, Jerzy Szawica. W latach 60. Osesek dawał już 150-200 koncertów w cią-
gu roku. Jan Ożga
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Orkiestrę mandolinistów (w której grał mój ojciec) i orkiestrę dętą prowadził i dyrygował Kazimierz 
Bryndal. Pan Bryndal grał też w orkiestrze na cymbałach, a jego syn grał na klarnecie. Mój ojciec w wol-
nych chwilach prowadził kółko nauki gry na mandolinie w Starym Kasynie. Miał też zajęcia na piętrze 
w Przedszkolu obok kościoła. Ja gdzieś tam się przylepiłem i zacząłem grać na gitarze.  Orkiestry gry-
wały na wczasach, na wycieczkach zakładowych. Pamiętam koncert na Górze Parkowej w Krynicy. 
Andrzej Tworzydło

Do starego kasyna chodziłam na zajęcia z mandoliny. Prowadził je wtedy pan Abratowski. Maria 
 Kwater (z d. Pyteraf)

Stary dom kultury w Mościcach tzw. Nowe Kasyno zaczął się prężnie rozwijać w latach 50.-60.  Powstały: 
orkiestry – dęta i mandolinistów, teatr amatorski, w którym udzielała się mama, a tata grał na mandolinie. 
Razem z Wiesią Wiśniewską i Kazią Kulpą tworzyłyśmy trio śpiewające przy orkiestrze mandolinistów. 
Pamiętam sukienki, które uszyła dla nas mama. Były z wełny, w kolorze zielonym. Miały przedłużany 
stan, rękawy ¾, i klucz wiolinowy wyhaftowany na piersi. Jak występowałyśmy w nich w lipcu w Kryni-
cy – pot lał się z nas strumieniami. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Andrzej Radzik przyszedł pracować do domu kultury, jak graliśmy z Cumulusami od jakiegoś czasu. 
Przysłuchiwał się temu co robiliśmy. Gdy zakładał Czarne Jaskółki, to wiadomo było, że jestem jego 
czarnym koniem, jako wokalistka. Oprócz mnie, w Czarnych Jaskółkach śpiewali: Marta Ziębowska, 
Ewa Kukiełka, Marek Kobielski, Adam Pazdan, mój przyszły mąż Adam Zborowski i inni. W sekcji ryt-
micznej grali: Andrzej Radzik, Tadeusz Stasiczak, Jasiu Marszałek, Tadek Karwacki, Alek Słowik, Stąsiek, 
Uszyński. Koncertowaliśmy po całym kraju, braliśmy udział w konkursach i festiwalach w m.in. w Koło-
brzegu i Opolu. Z Czarnymi Jaskółkami nagrałam dwie piosenki: „Na rozstaju dróg” (jako laureatka 
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festiwalu piosenki radzieckiej) i „Charlestona” a potem jeszcze „Ze starego gramofonu”. Kilka razy by-
liśmy gośćmi programu „Bawcie się z nami” produkowanego przez Telewizję Katowicką. Małgorzata 
Zborowska (z d. Witkiewicz)

Już w podstawówce muzykowałam z kolegami. W szkole muzycznej w Tarnowie uczyłam się gry na for-
tepianie i znałam sporo polskich i amerykańskich kawałków. Już w vi klasie występowaliśmy na akade-
miach szkolnych a szczytem szczęścia były występy w muszli koncertowej w parku. Po małej przerwie, 
związanej z rozejściem się do szkół średnich, założyliśmy zespół bigbitowy Cumulus. Razem ze mną 
grali: Adam Serwin na perkusji, Jasiu Piwowarczyk na gitarze basowej, Leszek Słowik na gitarze, Jan 
Kocoł na gitarze. Z Cumulusami opracowałam pierwszy utwór „Nie bądź na mnie taki zły”. Graliśmy 
kilka lat i dawaliśmy dużo koncertów, przy każdej okazji. Wacek Bąk zawsze zapowiadał mnie: „Wy-
stąpi młoda, a jakże utalentowana Małgosia”. Małgorzata Zborowska (z d. Witkiewicz)

W zespole bigbitowym Cumulus grał na basie mój Jasiek. Zespół tworzyli uczniowie: Wacek Bąk, Adam 
Serwin, Leszek Słowik, Jan Piwowarczyk, śpiewała Małgosia Zborowska. Zespoły jeździły na przeglą-
dy poza Tarnów. Ważne było, żeby grać. Regina Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Przy starym Domu Kultury wiele się działo. Odbywały się tam festyny, koncerty różnych kapel, orkiestry, 
Czarnych Jaskółek. Dookoła były poustawiane stoły i ławeczki. Zawsze była masa ludzi, czy na 1. maja, 
czy 22. lipca. Ryszard Bębnowski

Orkiestra często grała w muszli koncertowej w parku podczas festynów. Żony orkiestrantów sprzeda-
wały ciasta w namiotach. Pamiętam namiot z loterią dla dzieci, gdzie można było łowić losy na węd-
kę. Ukryty przy nagrodach dorosły zaczepiał dzieciakom na tę wędkę lizaki, ołówki i inne drobiazgi. 
 Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)
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Za Kasynem w parku była muszla koncertowa, przy której odbywały się imprezy. W niedzielę grała mu-
zyka, odbywały się liczne koncerty i festyny. Przed sceną rozkładano deski, na których ludzie tańczyli 
tango, walc, polkę. Na festyny chodziło się nie tylko pod muszlę, ale i do okolicznych wiosek.  Anastazja 
Smagacz (z d. Marek)

Przy okazji meczów żużlowych było sporo atrakcji. Można było załapać się na poczęstunek, czy kon-
cert orkiestry w muszli amfiteatru. Jako 10-letni dzieciak, razem z kolegami stanęliśmy kiedyś zaraz 
przed orkiestrą i jedliśmy cytryny. Trębacze patrząc na nas dostawali ślinotoku i zaczynali fałszować. 
Stanisław Sitko

Żużel w Mościach to było święto. Zaczynał się popołudniową porą a potem szliśmy na festyn organizo-
wany przy muszli koncertowej. Na schodach występował zespół ludowy, młodzieżowcy grali w muszli, 
a na deskach się tańczyło. Zdzisław Uriasz

Będąc jeszcze młodym chłopakiem, podczas jednego koncertu grałem w pierwszym rzędzie na klar-
necie. I nagle czuję, że coś dziwnego się dzieje. Nie mogę grać. Nie mogę oczu podnieść, usta mi się 
rozjeżdżają, po całym ciele przechodzą fale gorąca. Po koncercie chłopaki szybko zdiagnozowali 
przyczynę mojej nagłej „choroby”. Podczas gdy ja wpatrywałem się intensywnie w nuty, to we mnie, 
z widowni, intensywnie wpatrywały się dwie dziewczyny. Jacek Skrzelowski

Na 22 lipca odbywały się festyny w parku, przy muszli Amfiteatru. Całe Mościce i pół Tarnowa tam im-
prezowało. Tańczyło się na deskach rozłożonych na ziemi. Stoły były rozłożone, piwo lało się strumie-
niami, kiełbasa z rusztu była rozdawana. To były lata 60. Na festynie najwięcej grał zespół Andrzeja 
Radzika – Czarne Jaskółki. Grały też Filipy, Cumulusy… Regina Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Festyny z okazji świąt narodowych były organizowane w parku. Każdemu przysługiwała darmowa 
porcja gotowanej kiełbasy i chleb. Można było kupić piwo. Tańce odbywały się częściowo na deskach 
a częściowo na trawie, bo nie wszyscy mieścili się na podeście. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

W Ogródku Jordanowskim za muszlą koncertową był grzybek z ławeczkami. Była też karuzela „rzygaw-
ka” – dzieci obsiadały ławeczkę dookoła. Kręciło się na niej, aż do mdłości. Maria Kwater (z d. Pyteraf)

Chodząc do parku z dziadkiem, razem z kuzynem wybieraliśmy trasę przez tzw. małą bramkę, znajdu-
jącą się przy zbiegu ulic Czerwonych Klonów i Zbylitowskiej. Stały tam kioski: jeden z gazetami a drugi 
z łakociami. Dziadek dawał się nam namawiać na kupienie dropsów. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Na placu zabaw w parku był duża i mała karuzela. Był też drewniany grzyb-muchomor, pod  którym 
można było schować się przed deszczem. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Koło bramy wejściowej do Azotów po lewej stronie był Klub Ruchu w latach 70. (teraz jest tam apteka). 
Nazywaliśmy to klubokawiarnią. Alkoholu tam nie było, herbata i oranżada. Gazety na kijach, stół do 
piłkarzyków. Tam się spotykaliśmy. Stamtąd szło się do Kasyna. W kasynie była duża kawiarnia. Kwiat 
młodzieży się tam spotykał. Regina Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Na stronie obok: autorka Alicja Filipak
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Klub amatorów plastyków zdk liczył ponad 20 osób. Przed moim tatą – Ludwikiem Kubisiem, szefem 
klubu był pan Szymczyk. Krystyna Hassny (z d. Kubiś)

Mój tata zawsze coś tworzył. Jak miał wenę, to potrafił nic nie jeść i nie spać do późna, żeby obraz 
skończyć. Zapach farby olejnej do dziś kojarzy mi się z dzieciństwem. Krystyna Hassny (z d. Kubiś)

Do orkiestry dętej przyprowadził mnie mój brat Janusz. Miałem wtedy 14 lat i właśnie powstała szkółka 
dla młodych, prowadzona przez muzyków. Po małym przesłuchaniu zdecydowano, że będę grał na 
klarnecie. Po roku wziąłem udział w pierwszym koncercie. Jacek Skrzelowski

W orkiestrze grały całe rodziny, m.in. Wojciechowscy, Bieleccy, Skrzelowscy. Mój mąż grał na bary-
tonie, syn na puzonie a córka na saksofonie. Próby mieli dwa razy w tygodniu, na początku w starym 
domu kultury a później na piętrze Domu Dziecka. Orkiestra łączyła ludzi starszych z młodymi. Zespół 
grał podczas wczasów, pikników, odpustów. Pracownicy grający w orkiestrze byli zwalniani z pracy na 
czas prób i koncertów. Jeździłam z nimi na przeglądy do Wieliczki i do Nowego Sącza (Echo Trąbity). 
Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

Graliśmy hymn na większości meczów żużlowych. Jak była defilada, to żużlowcy maszerowali wokół 
toru prowadzeni przez orkiestrę. Jacek Skrzelowski

Atrakcją mościckiej orkiestry był kucyk, który woził na małym wózku wielki bęben pana Eugeniusza 
Opitza. Podczas przemarszów prowadzili razem orkiestrę. Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

10 czerwca 1986 roku zasililiśmy szeregi tysiącosobowej orkiestry grającej podczas wizyty papieża Jana 
Pawła ii w Tarnowie. To było niezwykłe przeżycie. Innym ważnym dla mnie momentem były eliminacje 
wojewódzkiego przeglądu orkiestr dętych w Wieliczce w 1997 roku, które wygraliśmy. Jacek Skrzelowski
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Pułkownik Czeredrecki (dyrygent) sprowadził dużo nut od orkiestry garnizonowej z Warszawy. Z nut 
orkiestra potrafiła zagrać wszystko: wojskowe, do tańca i pieśni kościelne. Przesłuchiwał młodych 
przychodzących do orkiestry i początkowo wysyłał ich na werble obserwując cały czas kto ma jakie 
predyspozycje. Później dobierał im instrumenty. Częściowo gry uczyli ich starsi członkowie orkiestry. 
Jeśli podczas prób starsi członkowie nie dosłyszeli czegoś, albo nie zagrali poprawnie to pułkownik 
mówił do nich „balkony”. A jak się denerwował na członków jeżdżących do Brzeska, to mówił na nich 

„wytłoki”. Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

Orkiestra grała pod dyrekcją pułkownika Stefana Czeredeckiego. Wyciągnął orkiestrę na niezły po-
ziom, wprowadził sekcję saksofonów i werblistki. Za jego prowadzenia orkiestra liczyła 70 osób, wy-
grywała wiele konkursów, grała na pogrzebach, piknikach, przeglądach, koncertach scenicznych. 
Jacek Skrzelowski

Orkiestry wymieniały się i pożyczały sobie orkiestrantów. Podczas przeglądów (konkursy), zdarzało 
się, że kilka razy przebierali mundury, bo grali w trzech orkiestrach. Na 75-lecie orkiestry pułkownik 
Czeredecki zgromadził 75. członków, a podczas wizyty Jana Pawła ii w 1986 roku dyrygował orkiestrą 
złożoną z tysiąca ludzi. Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

W ważne święta państwowe tj. 1 maja, 22 lipca i 7 listopada tj. Święto Pracy, Święto Odrodzenia Pol-
ski i Święto Rewolucji Październikowej, zakładowa orkiestra dęta jeździła ciężarowym samochodem 
w różne części dzielnicy od 6:00 rano, budząc radosną muzyką mieszkańców do świętowania. Prywat-
nie mieszkańcy nie uznawali tych świąt, lecz chętnie świętowali czas wolny od pracy. Tadeusz Żmuda

Orkiestra zakładowa grała pobudki nie tylko w dni świąt państwowych, ale też z okazji imienin Sta-
nisława. W zakładzie było wtedy dwóch ważnych Stanisławów – dyrektor Opałko i Prezes Kurowski. 

Zakładowa orkiestra dęta na schodach nowego dom
u kultury, 

lata 70. | archiwum
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Na ciągniku z przyczepką siedzieli orkiestranci i podjeżdżali o 6:00 rano pod dom dyrektora, a póź-
niej pod dom przewodniczącego związków zawodowych. Ryszard Bębnowski

Na 1 maja orkiestra grała capstrzyk – pobudkę dla mieszkańców. Galowo ubrani orkiestranci jeździli 
Starem (marka ciężarówki – przyp. red.) i budzili całe Mościce o szóstej rano. A potem grali na po-
chodzie. Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

Dostałam w prezencie francuskie, kolorowe komiksy ze zwierzątkami Rududu i Ryfifi. Nie rozumiałam co 
jest tam napisane, ale bardzo mi się podobały – były kolorowe, rysowane prostą kreską. Wyhaftowałam 
proporczyk z podobizną Rududusia. Bardzo się on spodobał moim koleżankom z klasy i postanowiły-
śmy założyć klubik Rududu. Nasz klubik obradował w lasku, w krzakach. Zrobiła się afera. Wezwano 
do szkoły moich rodziców, przyjechała milicja, zawiadomiona, że odbywają się tu jakieś nielegalne 
zgromadzenia. Wezwano mnie do dyrektora szkoły! Widziałam, że dyrektor śmiał się pod nosem, ale 
musiał zareagować, skoro uczennice szkoły podstawowej posądzono o prowadzenie działalności wy-
wrotowej. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Wśród wielu wydarzeń związanych z Mościcami przypomnieć chcę – moim zdaniem – ciekawe. Był 25 
grudnia 1981 r. (każdy powinien ten czas kojarzyć ze stanem wojennym i bardzo ostrą zimą. Na szczę-
ście i jedno, i drugie, przeszło już do historii). Mój stryj – Adam – mieszkał z rodziną w Tarnowie, i jak co 
roku tego dnia jechaliśmy do niego na imieniny. Komunikacja jednak nie kursowała. Dość rozpaczliwie 
staliśmy więc na rogu ówczesnych ulic Lipowej i Zawadzkiego (dzisiaj ul. Kwiatkowskiego i ks. Indyka), 
obok komisariatu Milicji Obywatelskiej. Staliśmy we czwórkę – rodzice, ja i młodsza ode mnie siostra. 
Zgromadzenie. Minęło dosłownie kilka minut i podjechała milicyjna „suka”. Po krótkiej wymianie zdań, 
w której wulgaryzmy padały dość skąpo z racji obecności mojej siostry (jej osoba dziwnie krępowała 
stróżów porządku), zdecydowali się rozproszyć zgromadzenie i… zadeklarowali podwiezienie na Puła-
skiego, gdzie mieszkał stryj. Transport był darmowy a pojazd uprzywilejowany. Marek Smoła

Mój tata należał do ak. Aby uciec przed represjami nowej władzy wstąpił do wojska (w lata 1946–1949). 
Władza wymuszała na wielu ludziach zapisywanie się do partii. Część z nich, chcąc uniknąć prześla-
dowań wstąpiła do tej organizacji, ale aktywnie w niej nie działała. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Do nadzoru nad budową radzieckich kompresorów, przyjechał kiedyś stamtąd inżynier. Nazywał 
się Kazakow. Przywiózł ze sobą całą walizkę odznak, typu komsomolce (odznaki organizacji komu-
nistycznej – przyp. red.). Dał mi te odznaki do rozdania. Zrobiliśmy przegląd z kolegami w pracy. Ta-
kie ładniejsze, mniej polityczne zostawiliśmy, a resztę z Leninem zakopaliśmy. On wykonał polecenie, 
my także. Grzegorz Jaworski

Czyn społeczny był przymusowy. Brali w nim udział mieszkańcy każdego bloku, wystawiani przez ko-
mitet blokowy. Ogłaszano na przykład pielęgnowanie trawników i zachęcano: kto przyjdzie ze swoim 
narzędziem i popracuje kilka godzin, to dostanie zaświadczenie do szkoły i tam mu zaliczą do zacho-
wania wzorowego. Styl prowadzenia ówczesnych inwestycji w Polsce było kuriozalny. Po zakończeniu 
robót budowlanych zostawała rozkopana ziemia z wystającymi drutami, śmieci, resztki materiałów po 
budowie… Istny pogrom. Mieszkańcy musieli ten bałagan uporządkować. Marek Smoła
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Prace społeczne odbywały się w niedzielę. Ryszard Bębnowski

Jak zbierałem materiał na koncert (wydarzenie „Urodziny Mościc” – przyp. red.) i pytałem mamę 
o piosenki Abratowskiego to powiedziała, że pamięta, jak grali na akademii szkolnej: „Partia, partia, 
pogromca faszyzmu”. Stwierdziła jednak, że to nie pasuje dziś do repertuaru. Bartek Szułakiewicz

Jako uczennica liceum byłam kiedyś wezwana do kopania rowów pod jakieś rury przy fabryce. W ra-
mach czynu pierwszomajowego. Krystyna Hassny (z d. Kubiś)

Jako uczennica byłam zobowiązana, wraz z całą społecznością szkolną, do uczestnictwa w impre-
zie odsłonięcia pomnika Felka Dzierżyńskiego, który stał vis a vis bramy głównej Zakładów. Lucyna 
 Olejnik (z d. Strychała)

Na pochodach pierwszomajowych obecność była obowiązkowa. Przychodzili wychowawcy ze szkół 
i sprawdzali obecność. Każdy uczeń musiał mieć flagę tzw. szturmówkę. Pochód wędrował do miasta. 
Ludzie zbierali się w Mościcach pod zakładem, potem szedł Krakowską, Wałową, aż do Lwowskiej, 
gdzie obecnie stoi pomnik Witosa. Tam stała trybuna honorowa. Grzegorz Ginalski

Często opiekował się mną dziadek. Chodziliśmy wtedy do obecnego Centrum Sztuki Mościce i gra-
liśmy na fliperach. Bardzo lubiłam te wyjścia, cieszyły mnie kolorowe światełka, dźwięki i zabawa na 
automatach. W tym miejscu, gdzie stały flipery, jest dzisiaj szatnia. Anna Sadowska

Zanim mościczanie wybudowali szkołę Ósemkę, dzieci uczyły się w baraku koło kaplicy. Część łąki 
była ogrodzona i tam bawiły się dzieci w czasie przerwy. W czasie okupacji, zamiast książek do języ-
ka polskiego uczyliśmy się z gazetki Star, gdzie było wszystkiego po trochu. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Prace społeczne wykonywano tłum
nie w niedzielę
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Mama opowiadała, że szła wraz z innymi uczniami i nauczycielką, ze szkoły na ul. Zbylitowskiej na 
ul. Krakowską, ponieważ miał tamtędy przejeżdżać prezydent Ignacy Mościcki i chcieli go zobaczyć. 
I zobaczyli. Andrzej Kot

W 1944 roku, na jesień utworzone były tajne komplety na których przerabiałyśmy materiał gimnazjal-
ny. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Moją wychowawczynią była do trzeciej klasy pani Anastazja Strada. Bardzo mile ją wspominam.  Maria 
Kwater (z d. Pyteraf)

Na lekcje religii chodziliśmy do domu parafialnego, zwykle po południu. Zawsze szło się tam wcześniej, 
żeby zagrać w zbijaka. Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Moja mama – Helena Tarsia – w młodości należała do Sokoła (Polskie Towarzystwo Gimnastyczne So-
kół – przyp. red.). To była organizacja zrzeszająca młodzież, upowszechniająca sport, turystykę, wzbu-
dzająca patriotycznego ducha. Andrzej Kot

Laboratoria językowe w latach 70. w ówczesnym województwie tarnowskim, miały tylko trzy szkoły: 
szkoła w Bochni, technikum chemiczne w Mościcach i iv liceum w Mościcach. Marek Smoła

Najlepszą polonistką w podstawówce, i chyba w ogóle w szkołach mościckich – wg. mnie – była pani Krysty-
na Zydroń. Kładła nacisk na gramatykę i poprawne pisanie dobrych tekstów. Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Parkiet w nieistniejącej już dziś szkole podstawowej nr 8 zapuszczony był czymś czarnym, chyba poko-
stem. Dzięki temu można było po szkole chodzić w butach. W klasie stał długi metalowy wieszak z ha-
czykami. Zawsze był przy nim ścisk i harmider. Maria Kwater (z d. Pyteraf)

U
cz

en
ni

ce
 i u

cz
ni

ow
ie

 p
ie

rw
sz

ej
 sz

ko
ły 

w 
M

oś
cic

ac
h.

 D
ru

ga
 o

d 
le

we
j to

 Z
os

ia
 K

ub
iń

sk
a 

| w
ła

sn
oś

ć Z
. S

zy
m

an
ow

sk
i



�65�

Pamiętam, że…

W czasach międzywojennych, pierwszą wybudowaną szkołą w Mościcach była szkoła nr 8. Parkiet 
na podłodze napuszczano specjalną substancją zabarwiającą go na ciemny kolor, żeby można było 
chodzić w butach. Robiono tak wówczas we wszystkich szkołach. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

Mój rocznik – 1956, rozpoczął jako pierwszy edukacje w Szkole Tysiąclecia – obecnej Dwudziestce. 
Roczniki 1955 i 1956 były najliczniejsze w powojennej historii. Ze szkoły mile wspominam panie wycho-
wawczynie: Marię Biskup, Wiesławę Baryczkę i Krystynę Ostrowską. Niezwykłą postacią w szkole był 
dyrektor Grabiec, ale przede wszystkim pani od historii – Julia Wiśniowska. Jako młoda dziewczyna 
udzielała się w organizacji harcerskiej – Szarych Szeregach. Pokazywała nam historię żywą – przez 
dawane świadectwa. Organizowała spotkania z kombatantami. Byli wśród nich ak-owcy, powstań-
cy warszawscy, kombatanci innych ugrupowań i wojsk. Spotkania odbywały się w ramach lekcji albo 
na ogniskach harcerskich. Dowiadywaliśmy się wtedy wielu rzeczy, które były oficjalnie zakazane. 
 Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

W 1968 roku w szkole nr 8 uczyło się około półtora tysiąca dzieci. Rozdzielono je na dwie szkoły – nr 8 
i 20. Obok szkół postawiono blok z 24. mieszkaniami dla nauczycieli. Grono pedagogiczne składało 
się wtedy z ponad 70. osób. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

Moich synów w szkole podstawowej nr 20 biologii uczyła pani Basia Ruczyńska. Elżbieta Schmidt 
(z d. Trzaska)

Odkąd otwarli basen, to w szkole nr 20 (sportowej) otworzono klasę pływacką. Uczniowie często 
trenowali i mieli spore osiągnięcia w swojej dziedzinie. Rozkręcił to pan Kiełbusiewicz, następnie pan 
Mróz i pan Kacer. Dzieci z klasy pływackiej wyjeżdżały w czasie roku szkolnego na tygodniowe tre-
ningi. W wakacje i ferie jeździły na obozy. Ja jeździłam z nimi jako opieka i wspólnie z trenerami orga-
nizowaliśmy im czas. Oprócz treningów dużo zwiedzaliśmy okolicę. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

N
owa szkoła krajowego projektu „Tysiąc szkół na tysiąclecie”, 

dzisiejsza SP 20 | archiwum
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W latach 70. otwarto basen a nauka pływania stała się obowiązkowa w klasach i–iii. Szybko powstała 
sekcja pływacka, której trenerem był pan Kiełbusiewicz. Kilku wychowanków odniosło duże sukcesy, 
wtedy też szkoła podstawowa nr 20 została szkołą sportową. Gośka Rataj zdobyła kilka razy mistrzo-
stwo Polski Juniorów. Dwie pływaczki wystartowały w olimpiadzie – Stolarczyk i Słonina. O osiągnięciach 
sportowych uczniów tej szkoły powstała książka. Na międzynarodowe zawody pływackie w Mościcach 
przyjeżdżali reprezentanci z Demoludów (państwa ze wschodniego bloku socjalistycznego pod domi-
nacją Związku Radzieckiego m.in. Bułgaria, Niemcy Wschodnie, Czechosłowacja, Węgry, Rumunia – 
przyp. red.). Grzegorz Ginalski

Skośna ścieżka od strony kościoła prowadząca do schodów to była trasa na skróty do szkoły.  Nazywaliśmy 
ją dziurą. Grzegorz Ginalski

W moich szkolnych czasach dziewczęta obowiązkowo musiały nosić fartuchy z białym kołnierzykiem 
a chłopcy marynarkę, koszulę i krawat. Kiedy któraś z dziewczyn dostała paczkę z zagranicy lub ku-
piła sobie coś wystrzałowego w Pewexie, ściągała fartuch, żeby wszyscy mogli podziwiać jej elegancję. 
Jednak na lekcję matematyki, fartuch ponownie był zakładany. Lucyna Olejnik (z d. Strychała)

W latach 60. życie kulturalne kwitło na każdym kroku. W technikum chemicznym odbywały się wielkie 
koncerty – tam była największa sala widowiskowa w okolicy. Byłam tam na koncercie Czerwono-Czar-
nych. Marino Marini grał na hali na Azotach. Taka potężna hala zaraz przy wejściu, zgromadziły się 
tam setki ludzi. Jeszcze surowe mury, jakieś ławy. Regina Piwowarczyk (z d. Czerniak)

W latach 1978–1980 uczyłem się w studium pomaturalnym w zst (Zespół Szkół Technicznych wcześniej-
sze Technikum Chemiczne – przyp. red.) na kierunku: aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego. 
Dyrektorem szkoły był wtedy Jan Krawczyk. Przedmiotu „części maszyn” uczył pan Ciurej a rysunku tech-
nicznego pan Bielecki. Pan Włodarczyk wykładał o aparatach i urządzeniach przemysłu  chemicznego. 
Krzysztof Trybulec

Moja mama chodziła do technikum chemicznego. Pewnego dnia profesor Abratowski usłyszał, jak 
stukała jednym palcem na pianinie. Stwierdził: „Ty będziesz grać na wiolonczeli”. Moja mama nigdy 
wcześniej na wiolonczeli nie grała, ale wybrała się na próbę orkiestry. Przyszedł tam także inny młody 
człowiek, który nie umiał grać na kontrabasie. Próby orkiestry trwały dłużej niż lekcje, dlatego potem 
wspólnie wracali do domu ostatnim autobusem. To są moi rodzice. Bartek Szułakiewicz

W latach 1963–66 uczyłam się w Państwowej Szkole Technicznej na kierunku: Pomiary i Automatyka 
w Przemyśle Chemicznym. Wcześniej chodząc do iii Liceum w Tarnowie zostaliśmy wysłani w jakiejś 
sprawie do Mościc do iv Liceum. W drodze do liceum zapamiętałam ul. Czerwoną całą obrośniętą 
czereśniami. Oczywiście skorzystaliśmy z takiej okazji. Anna Lorenowicz (z d. Kępińska)

W Technikum Chemicznym było mnóstwo zajęć pozalekcyjnych. Mój brat chodził np. na kółko fizycz-
ne, a ja na dekoratorskie, a później na plastyczne. I jedno, i drugie prowadził pan Józef Witkowski, 
po którym pamiątka, w postaci okazałego popiersia Adama Mickiewicza zdobi do dzisiaj bibliotekę 
szkolną. Regularnie odbywały się także zajęcia: teatralne, taneczne, ćwiczyła orkiestra i szkolny chór. 
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Prócz naukowych i artystycznych zainteresowań, szkoła pomagała rozwijać też całkiem praktyczne 
umiejętności np. kroju i szycia, czy pieczenia i gotowania. Słynne były klawisze pieczone przez uczen-
nice pod kierunkiem pani Felicji Kaczor. Zaznaczam, że mowa tutaj o ciastkach, a nie o instrumentach. 
Lucyna Olejnik (z d. Strychała)

W technikum polskiego uczyła mnie w iii klasie pani Janina Plichta. Miałem mieć zaliczony semestr pod 
warunkiem omówienia lektury „Lalka”. Na przeczytanie książki zostało mi 3 dni a w tym samym czasie 
miałem grać mecz. Pożyczyłem książkę od Tadzia Banka, czytałem przez piątek, sobotę, niedzielę i cały 
czas myślałem o meczu, że koledzy grają a ja nie. W poniedziałek przychodzę do profesorki, mówiąc 
że przeczytałem, a ona: „Nie będę Cię pytać, masz ocenę pozytywną”. Antoni Kotwa

Fanatykiem piłkarskim Unii był dyrektor Kowal z technikum. Dzięki temu trochę pobłażał piłkarzom, 
jak ich pytał z technologii. Józef Kulpa

W czasie zajęć w technikum w latach 60. chodziliśmy na strzelnicę na lekcjach przysposobienia obron-
nego. Strzelnica mieściła się przy bramie nr 3, przy Białej. Strzelaliśmy na oceny z karabinków spor-
towych kbks. Andrzej Kot

Funkcjonując w jednym środowisku, spotykaliśmy się – uczniowie mościckich szkół – przy różnych oka-
zjach, choćby sportowych. Mój ojciec (w domu mówiło się w dowód szacunku właśnie „ojciec”, choć był 
to naprawdę dobry choć wymagający tato) uczył wychowania fizycznego, ale też języka angielskiego 
w Technikum Chemicznym. Lubił gry drużynowe, jak choćby koszykówkę. Jakież było jego zaskocze-
nie, kiedy licealistki wygrały jeden z meczów, a decydującego kosza rzuciłam właśnie ja! Po meczu nie 
odzywał się do mnie przez tydzień! Anna Krakowska (z d. Urbaniak)

W Jedenastolatce (to była szkoła 11-letnia od pierwszej klasy do matury. Obecnie iv liceum) utworzyliśmy 
z koleżankami i kolegami kabaret inspirowany Oseskiem. Nazwaliśmy go „Co ma piernik do wiatraka”. 
Tworzyli go: Halina Dziubanówna, Gosia Łabędź, Jasiek Ożga, Janusz Sieczko, Jasiu Kawa, Romek 
Górak, Stefan Czyż i ja. Tworzyliśmy piosenki i skecze. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Głównym dyrektorem w iv lo był prof. Dziunikowski. Uczył historii a ponadto miał wspaniały dar roz-
wiązywania konfliktów światopoglądowych. Robił to zawsze w sprytny sposób znajdując rozwiąza-
nie zadowalające obie strony. Jego postawa pomagała nam, młodym ludziom, odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości (wejście ustroju socjalistycznego – przyp. red.) i dobrze czuliśmy się w szkole. Danuta 
 Rybczyńska (z d. Kozub)

Matematyki w iv Liceum Ogólnokształcącym uczyła mnie pani Franciszka Witek. Była bardzo wyma-
gająca, ale i sprawiedliwa. Potrafiła nauczyć nawet najmniej pojętnych uczniów. Nikt z naszej klasy nie 
musiał brać korepetycji, aby dostać się na studia (w przeciwieństwie do uczniów niby najlepszego i lo 
i iii lo w Tarnowie). Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Przy iv lo mieliśmy pierwsze w Tarnowie wymiarowe boisko do koszykówki – według standardów ame-
rykańskich, bo to był czas mody na nba. Każdy z nas chciał być jak Michael Jordan. Jarosław Nowak
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Jak zacząłem chodzić do szkoły podstawowej nr 17 to nosiłem na rękawie niebieską tarczę z napisem 
iv lo. Licealiści nosili tarcze w kolorze czerwonym. Po zmianie systemu nauki z jedenastoletniego na 
ośmio– i czteroletni, tarcze miały kolor granatowy. Zygmunt Szymanowski

Próby mościckiej orkiestry odbywały się w domu kultury (Stare Kasyno), potem w Przedszkolu nr 35 
koło stadionu. Teraz gramy w Zespole Szkół Technicznych przy Kwiatkowskiego 24, przy rondzie. 
 Jacek Skrzelowski

W iv lo była klasa z językiem łacińskim i językiem niemieckim. Pamiętam profesora łacinnika – pana 
Dudka. Na panią Leśniak – profesorkę od matematyki – mówiliśmy Krwawa Teresa. Fizyki uczyła pani 
Witek. W iv lo grałam w teatrzyku szkolnym. Maria Kwater (z d. Pyteraf)

W Jedenastolatce (szkoła podstawowa i iv liceum ogólnokształcące) uczyli mnie: m. in.: Barbara Sło-
wik – była moją wychowawczynią, Jan Padlewski uczył historii, profesor Dudek uczył łaciny, pan Bel-
carski uczył biologii, pani Witek uczyła fizyki, pani Łoboda od niemieckiego. Andrzej Tworzydło

Modny szlagier „Zielony wóz turkocze po drogach i po ścieżkach a na nim siedzi czarna cyganecz-
ka…” miał być przerywnikiem muzycznym szkolnego programu, który przygotowywaliśmy w naszym 
szkolnym kabarecie. Basia Łabędź zdobyła skądś nuty, Janusz Sieczko przygotował świetne monologi, 
wszystko mieliśmy dopracowane. Nagle podczas próby na aulę wpadł wicedyrektor Bartosz: „Stop! 
Stop! Dość szlagierów! Koniec ze szlagierami. Wyrzucić to!” I skończyły się w szkole radosne piosenki. 
Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Moja szkoła, czyli mościckie liceum – dzisiaj jest to iv lo – i Technikum Chemiczne miały doborowe 
kadry nauczycielskie. Pierwsza szkoła powstała na bazie tajnego nauczania w okresie wojny. Zasi-
liła ją kadra przybyła do Mościc po powstaniu warszawskim, np. mój polonista – prof. Henryk Zasa-
da, ale też ze wschodnich rubieży ii Rzeczypospolitej, jak np. prof. Jan Padlewski. Z kolei technikum, 
poprzedzone jeszcze przedwojennym szkolnictwem zawodowym, rzeczywiście okazało się świetną 
placówką edukacyjną o profilu najpierw chemicznym, później o szerokim zawodowym spektrum, ale 
też ogólnokształcącym. Jakaż tu była świetna kadra, np. polonistyczna, matematyczna, artystyczna! 
Anna Krakowska (z d. Urbaniak)

Moją pierwszą wychowawczynią była pani Łysoniowa. Pani Kalecińska uczyła mnie matematyki i geo-
grafii. Ci nie uważający obrywali po plecach mosiężnym wskaźnikiem. Długo się taką reprymendę 
pamiętało. Pamiętam jeszcze panie Pawłowską, Jeziorową od fizyki i Nożankę od polskiego i historii. 
Pani Nożanka mieszkała w bloku nauczycielskim koło Tysiąclatki koło kina Azot (obecnie archiwum 
państwowe). Pani Pawłowska mieszkała w domu tuż obok Brodziaka. Profesor Zasada uczył mnie 
polskiego. Zygmunt Szymanowski

W liceum chodziliśmy do szkoły sześć dni w tygodniu. Soboty były lżejsze od pozostałych dni, ale bar-
dzo mnie męczyło przebywanie tam od ósmej rano. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)
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W iv liceum przygotowywaliśmy poemat „Oniegin” Aleksandra Puszkina. Reżyserowała go nasza na-
uczycielka, pani Bulagowa. W próbach uczestniczyli: Ewa i Krysia Marcinkówny, Marysia Kwater, Jurek 
Żwirski. Delikatna i śliczna Krysia Marcinkówna grała Nataszę. Jurek grał Oniegnina. Ja – jak zwykle 
– przy czarnym pudle. Nie wiadomo kiedy Ewka Marcinkówna przejęła pieczę reżyserską nad sztuką. 
Małgorzata Zborowska (z d. Witkiewicz)

iv liceum było znane z najwyższego w Tarnowie poziomu gry w koszykówkę. Rozgrywki kosza między 
szkołami odbywały się corocznie. Moim nauczycielem wychowania fizycznego był pan Wiesław Łoziń-
ski. Przez jakiś czas prowadził sekcję koszykówki w klubie sportowym Unia Tarnów.  Andrzej Tworzydło

W iv lo prof. Padlewski uczył nas logiki. Od matematyki była pani Leśniakowa, której się baliśmy. Profe-
sor Zasada, warszawiak, brał udział w powstaniu warszawskim. Dobrze uczył, ale był dość ostry. Pani 
Kimlowa była ewenementem. Drobna, zawsze aktywna. Uczyła polskiego i prowadziła chór, w którym 
śpiewałam. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Po wojnie, urzędnicy państwowi nowego ustroju dokwaterowywali do prywatnych domów obcych ludzi, 
bez zgody właścicieli. Moja nauczycielka z podstawówki – pani Maria Kimlowa – pojechała do War-
szawy, do ministra, walczyć w tej sprawie. Argumentowała, że Mościce są perłą narodu polskiego, 
a większość mieszkańców to więźniowie oświęcimscy, ludzie walczący o pokój. Pytała, jakim prawem 
chcą takim ludziom odbierać ciężko zapracowany dobytek. Udało się jej! Nie dokwaterowano nam 
chłopa z siódemką dzieci. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Chodziłam do klasy, która była ostatnią prowadzoną przez panią Hanię Kasprzykówną. Halina  Malik 
(z d. Białkowska)
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Po powstaniu warszawskim do Mościc przybyło dużo powstańców. Komitet utworzony przez ks. Sta-
nisława Indyka organizował im noclegi i miejsca do zamieszkania. Wśród przybyłych było dużo pro-
fesorów. Zaczęli oni pracę w otwartym w 1945 gimnazjum i liceum (iv lo). Prof. Zasada uczył języka 
polskiego. To on zaszczepił w nas miłość do czytania. Na lekcjach czytał nam co ciekawsze fragmenty 
z lektur – robił to kapitalnie, jak aktor – i tak zachęcał do czytania reszty. Mimo ciężkich czasów, wraz 
panią Polą Trzcińską – historyczka (nazywaliśmy ją Pytią) organizowali nam wyjazdy do teatru, opery 
krakowskiej i wycieczki m.in. do Wieliczki. To były wzruszające chwile po latach okupacji. Uczyliśmy 
się we wschodnim skrzydle administracji zakładów. Klasy zaopatrzono w stoliki, ale każdy musiał przy-
nieść własne krzesełko. Rysunków uczył nas prof. Max, który przyjechał ze Lwowa. W pogodny dzień 
wychodziliśmy z krzesełkami i rysowaliśmy w plenerze np. willę inż. Kwiatkowskiego. Klasa „anglików” 
(profil z językiem angielskim) była na piętrze. Patrząc z góry widzieliśmy z okien idącego od strony 
Głogowej dyrektora Macnera. W zimie zawsze chodził w wielkim futrze, z włosem do wierzchu. Był 
okazałej postury, więc najpierw widać było olbrzymie futrzane guziki a potem resztę pana dyrektora. 
Mile wspominam również panią Krzyżkowską, zwaną przez nas Kropeczką. Dzięki niej mam prak-
tyczną umiejętność – umiem szyć. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Pani Halina Zasadowa była z wykształcenia historyczką i dziennikarką. W fabryce pracowała jako 
ekonomistka na jednym z zakładów tzw. Tarnowa ii. Założyła bibliotekę parafialną. Wydawała „Gaze-
tę Rodzinną” redagowaną dla potrzeb licznej rodziny wywodzącej się z Warszawy. Gazetę pisała na 
maszynie do pisania na cieniutkim papierze. Trafiała ona nie tylko do członków warszawskich rodzin, 
ale i do niektórych znaczących bibliotek narodowych! Pani Halina bardzo dużo czytała i często odwie-
dzała nasz dom, by pożyczyć książkę z biblioteki mojego męża. Uwielbiałam ich rozmowy o książkach, 
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* Bronisław Dembowski, Zdzisław Szymanowski, Barbara Jeromir, Adam Pyrczak, Zofia Kubińska, Jakubina Kasprzyk, Zbigniew Michalik, 
Aleksandra Kimlówna, Barbara Kuchar, Danuta Balzar, Krystyna Konieczna, Wacek […]. Od lewej na dole: Maria Huelle, Stefania Ka-
sprzyk, Henryk Zasada, Jan Cierniak, Tadeusz Max
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mimo że mało w nich uczestniczyłam, ze względu na wielkie zainteresowanie naszego zacnego Go-
ścia moją wówczas bardzo dobrą kuchnią… Zajęta w niej, przysłuchiwałam się ciekawym rozmowom. 
Pani Halina Zasada była osobą wysoką, ale mimo to zawsze prosiła o poduszkę na krzesło, bo nie lu-
biła żeby stół nad nią górował. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Mama opowiadała, że profesor Zasada obraził się na swoją klasę (chodził do niej mój ojciec), bo prze-
grali bitwę na śnieżki z młodzieżą z technikum. Zygmunt Szymanowski

Pani Halina Zasadowa była mościcką społeczniczką. Uczyła m.in. religii i robiła dla młodych kursy 
przedmałżeńskie. Pewnego razu, gdy przygotowywała prezentację na kurs, powiedziała mi, że naj-
ważniejsze przy wyborze męża nie jest jego bogactwo, czy nawet wykształcenie (bo to zawsze można 
zdobyć), ale żeby miał dobry charakter (tego nie da się zmienić). Często odwiedzała nasz dom. Żegna-
nie się i wychodzenie trwało nieraz ponad godzinę. Mówiła „No, ja już muszę iść”, po czym opierała 
się o framugę drzwi i jeszcze rozmawiała pół godziny, godzinę… Pani Halina często mówiła wierszyk 

„Chawryło mu było i z tyłu mu tyło i wszystkich dziwiło, że z tyłu mu wyło”. Na grobie pani Haliny Zasa-
dowej widnieje napis: „Wielki przyjaciel ludzi”. To prawda. Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Po powstaniu warszawskim do Mościc przyjechał prof. Zasada. Razem z żoną uczyli w szkole, ale pro-
fesor chciał wrócić do Warszawy. Jego synowie opowiadali, że społeczność mościcka, aby go przeko-
nać do pozostania w Mościcach kupiła mu pianino. Halina Malik (z d. Białkowska)

W liceum uczył mnie prof. Henryk Zasada – wybitny polonista, erudyta, który wraz z rodziną przybył do 
Mościc w okresie powstania warszawskiego. Profesor świetnie uczył, ale był bardzo wymagającym peda-
gogiem. Chodziłam do jednej klasy z jego synem Marcinem. Siedzieliśmy wtedy po troje uczniów w ławce. 
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Pamiętam zwłaszcza jedno zdarzenie: to była ostatnia lekcja, byłyśmy zmęczone i trochę rozmawiały-
śmy… Zostałam wywołana do odpowiedzi. W planie lektur była „Lalka” B. Prusa. Profesor zadał mi py-
tanie, czy ją czytałam. Odpowiedziałam twierdząco. „To opisz, co wisiało nad łóżkiem Rzeckiego?” Na 
miejsce wróciłam z dwóją. Na drugi dzień to samo, znów jakieś szczegółowe pytanie z „Lalki” i kolej-
na dwója… Martwiłam się, że będę musiała zdawać egzamin ustny z polskiego na koniec roku. Jednak 
w końcu zaskoczyłam mojego, trochę złośliwego profesora. Byłam świeżo po spotkaniu z redaktorem 
Tadeuszem Kudlińskim – krytykiem teatralnym zaproszonym na odczyt do Domu Chemika i podczas 
lekcji o teatrze błysnęłam wiedzą w tym temacie. Jadwiga  Jarosz (z d. Florek)

Pani Szepielak, nauczycielka ze szkoły nr 20 organizowała rajd dla wszystkich zuchów z Tarnowa 
pt. „Otwórzcie bramy pamięci”. Te rajdy odbywały się w kwietniu a ich zakończenia były w miejscach 
pamięci narodowej. W szkole podstawowej nr 20 istniało kilka gromad zuchów i drużyn harcerskich. 
Pamiętam, że pani Prokop prowadziła drużynę zuchową a pani Ostrowska była szczepową harcerzy 
i zuchów. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

Organizację harcerską w iv lo prowadził prof. Dziędziel. Prowadził to w sposób nawiązujący do har-
cerstwa przedwojennego. Zdobywało się odznaki, uczono piosenek harcerskich. Danuta  Rybczyńska 
(z d. Kozub)

Przed wojną, dyrekcja fabryki zaprosiła do Mościc inżyniera Witkowskiego – harcmistrza, aby utworzył 
tu drużyny harcerskie. Powstała drużyna żeńska i męska. W sierpniu 1939 roku harcerze po powrocie 
z obozu na Litwie rozbili namioty na błoniach za barakami i pokazywali mieszkańcom jak udzielać 
pierwszej pomocy. Czuliśmy nadchodzącą wojnę. Leokadia Paliga (z d. Woś)

Zaraz po wojnie w 1945 roku na nowo zawiązano drużyny harcerskie a komendantem został Wincenty 
Mucha. Na pierwszy obóz pojechaliśmy w 1946 roku, do Szczawnicy. Drużyna żeńska zamieszkała 
w willi Zofiówka, a męska spała pod Przehybą, na Sewerynówce w namiotach wypożyczonych od woj-
ska. Na obozie było sześćdziesiąt osób. Naszym przewodnikiem po górach był Stefan Kasprzyk. Azoty 
dostarczały wyżywienie, bo to był czas przednówka. Z darów unrry-y czasem przywieźli nam mleko 
i coś słodkiego. Nie było ziemniaków, więc na obiad i kolację dostawaliśmy codziennie kaszę. Piosen-
ka: „Kipi kasza, kipi groch” pochodzi właśnie z tych czasów a ja do dzisiaj jem kaszę jedynie w gołąb-
kach. Najlepsze było niedzielne śniadanie – bułeczki z kubkiem kakao! Leokadia Paliga (z d. Woś)

W szkole zaprzyjaźniłam się z Kryśką Kubiś, mówiliśmy na nią Kuba. Byłyśmy razem w zuchach, potem 
w drużynie harcerskiej prowadzonej przez Baśkę Barczyńską i jeździłyśmy na obozy do Murzasichla 
i Małego Cichego. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Na przełomie lat 50. i 60. xx wieku moja rodzina zamieszkała w Mościcach była mocno związana 
z harcerstwem. Najmłodsza siostra taty, Barbara Barczyńska, prowadziła żeńską drużynę harcerek 
w tutejszej szkole, a jej mąż Janek – męską w Technikum Mechanicznym w Tarnowie. Szkoły w tym 
czasie nie były koedukacyjne, dlatego osobno, ale po sąsiedzku organizowano obozy harcerskie dla 
dziewcząt i chłopców. Do wspominanych nieraz historii przeszły ogniska na obozie w 1962 roku w Mur-
zasichlu w pobliżu Zakopanego: nocne podchody, biegi na orientację w świetle pochodni i psikusy, 
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które sprawiały sobie oba obozowiska. I poszukiwania przez pół nocy harcerki, która ze strachu, wcze-
śniej wróciła do namiotu. Barbara Bułdys

Mieliśmy harcówkę w obecnym Domu Chemika. Piękne tapety, oryginalne meble w środku. Każda 
drużyna miała przydzielony kawałek ogrodu do pielęgnowania. W wydzielonym miejscu ogrodu or-
ganizowaliśmy ogniska z występami i śpiewem. Chętnie przychodzili na nie nasi rodzice i mieszkańcy 
Mościc. Leokadia Paliga (z d. Woś) 

W domu cioci Barbary Barczyńskiej pierwszy raz zobaczyłam lalkę w stroju harcerskim, ubraną w sza-
ry mundurek. Nie wolno mi się było nią bawić, była zbyt cenna. Po latach odnalazłam ją w muzealnej 
kolekcji harcerskiej, w zbiorach Działu Historycznego. Znalazła się tu w 1991 roku. Barbara Bułdys

Chodziłem na kurs pływania do Domu Sportu. Oprócz zajęć oddechowych i pływania, na zajęciach 
musiałem wykonać skok z trampoliny. Przy trampolinie basen miał pięć metrów głębokości, więc skok 
był wielkim przeżyciem. Po nauce pływania często zostawałem dłużej, żeby oglądać zawody albo tre-
ningi grupy pływackiej prowadzonej przez pana Kiełbusiewicza. Krzysztof Trybulec

Tutaj wszystkie dzieciaki się znały, bo większość rodziców pracowała na Azotach. Tarnów to była inna 
historia. Odkąd pamiętam, między młodzieżą z Mościc i Tarnowa była rywalizacja. Było to widać na-
wet na basenie: z jednej strony siedzieli ludzie z Mościc, z drugiej z Tarnowa. Grzegorz Ginalski

Dom Sportu to było miejsce, gdzie nauczyłam się pływać – już w szkole podstawowej. Budynek, w któ-
rym spędziłam dzieciństwo, od zawsze po dziś dzień, zawiera w sobie halę sportową, kryty basen, 
a nawet pokoje gościnne. Na zewnątrz natomiast znajdują się dwa baseny, w tym jeden o wymiarach 
olimpijskich. Któż z nas nie pamięta mocno rozpoznawalnego zapachu wnętrz, do których z pobliskiego 
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Tarnowa i okolic na naukę pływania i rozgrywki sportowe w latach 70. czy 80., zdążały tłumy chłon-
nych emocji rywalizacji dzieci i młodzieży? Anna Chmura (z d. Okońska)

Głównymi klasami sportowymi w szkole nr 20, była klasa pływacka i klasa lekkoatletyczna.  Agnieszka 
Łatas (z d. Jarosz)

Z okna mojego mieszkania widziałem łąki, tam gdzie teraz stoi pływalnia. Pamiętam, że jeździłem w te 
pola i był 30-stopniowy upał. Grzegorz Jaworski

Po szkole dużo czasu spędzaliśmy na basenie. Zdarzało się też pływać w nocy, po zamknięciu. 
 Nauczyliśmy się wtedy szybko skakać przez siatkę. Grzegorz Ginalski

Na legitymację ojca wchodziłem na piłkę, żużel i pływalnię. Krzysztof Trybulec

W zrobieniu lodowiska między blokami pomagali strażacy z Azotów. Najpierw robiło się wały ze śniegu 
i polewało wodą. Potem przyjeżdżali strażacy i wylewali pierwszą warstwę, która częściowo wsiąkała 
w ziemię i zamarzała. Potem znów przyjeżdżali żeby wylać drugą – na gładko. Pęcherzyki powietrza 
reperowano mokrą szmatą. Na lodowisku były ustalone godziny, kiedy kto z niego korzysta, np. naj-
pierw grano w hokeja, później przychodziły dziewczyny, następnie dzieci. Jak już wszystkie dzieci po-
szły spać, na łyżwy wychodziły niektóre mamy. Grzegorz Ginalski

W Mościcach dzieciństwo było piękne. Latem grałam z chłopakami w piłkę nożną, jeździliśmy na ro-
werach, bawiliśmy się w Indian, a w zimie na Unii było lodowisko. Dostałam panczeny (łyżwy sportowe 
używane w łyżwiarstwie szybkim – przyp. red.), bardzo dobrze w nich jeździłam. Było mnóstwo prze-
strzeni dla takich zabaw, bo prawie nie było ruchu samochodowego. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)
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Na podwórku graliśmy w kapsle, robiliśmy kolorowe szkiełka tzw. widoczki, budowaliśmy bazy w krza-
kach. W ziemie jeździliśmy na łyżwach na lodowisku wylewanym pod blokiem. Będąc dzieckiem, w Mo-
ścicach zawsze czułam się bezpiecznie i blisko wszystkich. Magdalena Peterek (z d. Broda)

Pan Baran krążył po mościckich alejkach i utrwalał swym aparatem scenki z życia osiedla. Często 
wystawiano mnie by pozować do zdjęć, a moje nastawienie do tego zadania pokazuje kwaśna mina. 
Mam ich dużo, bo córka pana Barana, Stasia (po mężu Roleska) była koleżanką mojej siostry Longi-
ny i również chodziła wszędzie z aparatem. Zachowało się na przykład zdjęcie na zimowej ślizgaw-
ce przed Ochronką, która była prowadzona przez siostry zakonne (stoi tam obecnie  przedszkole). 
 Leokadia Paliga (z d. Woś)

Młodzi grali w hokeja na przepompowni. Dogadali się z cieciem żeby pozwolił zagrać mecz na za-
marzniętej tafli. 5-metrowe ścianki betonowe służyły za bandy. Nikt nie widział, że dzieje się coś inne-
go niż zwykle, bo się schodziło po drabinkach. Jarosław Nowak

Na sanki chodziło się na Brodziaka. To była górka za kioskiem pana Waleszczyńskiego (na długich 
przerwach biegało się tam po lizaki). Jak rzeka Biała była zamarznięta, to zjeżdżało się z niedużej gó-
reczki na brzegu. Prosto na środek rzeki. Maria Kwater (z d. Pyteraf)

W ziemie nie odśnieżano ulic, tak jak teraz. Więc jak autobus przejechał parę razy po śniegu to go pięk-
nie ubijał, na lód. Czepialiśmy się z kolegami tyłu autobusu i jechaliśmy za nim na łyżwach, dopóki au-
tobus zbytnio się nie rozpędził. Zwykle dojeżdżaliśmy w ten sposób do mostu na Białej. Zdzisław Uriasz

Budowa hali sportowej Jaskółka trwała bardzo długo. Przez wiele lat stały tam tylko jakieś elementy no-
śne. Pod nimi były wielkie doły w ziemi zalane wodą. Jak byłam mała to chodziliśmy tam łapać kijanki. 
Całe osiedle się tam spotykało. Wokół rosło sitowie. Renata Pieniądz (z d. Kareta)
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Gdy miałem dwa lata, postawiono pierwszy filar hali sportowej Jaskółka. Konstrukcja ze sterczącymi fila-
rami czekała niemal 20 lat. Zawsze zatrzymywała się tam woda i zalewało fundamenty.  Marek Smoła

Budowę hali Jaskółka rozpoczęto w latach 70. Po postawieniu filarów budowa zatrzymała się na kilka 
lat. Po większej ulewie robił się między nimi zbiornik wodny, po którym pływaliśmy na tratwach zbudo-
wanych z desek znalezionych na placu. Grzegorz Ginalski

Pracowałam na Unii osiem godzin, a później dorabiałam w firmie Pucuś. Ta firma opiekowała się ły-
żwiarzami podczas Uniwersjady w 1993 roku. Oglądałam łyżwiarzy podczas treningów, występów 
i odznaczeń. Do Mościc przyjechało wtedy dużo osób z zagranicy, nie tylko Europy, ale też Ameryki 
i Korei. To było międzynarodowe wydarzenie, trwało tydzień i codziennie były jakieś pokazy.  Małgorzata 
Wojciechowska (z d. Konieczna)

Pamiętam, jak w fontannie koło Domu Kultury topił się szpak. Moja babcia uratowała go, podając mu 
gałązkę zerwaną z wierzby rosnącej obok. Anna Sadowska

Odkąd powstał Dom Kultury zawsze tam przychodziłam. Najpierw chodziłam jako dziecko na zaba-
wy choinkowe i konkursy recytatorskie, a później, już jako nauczycielka, zabierałam do domu kultury 
młodzież. Dyrektorem był wtedy Jerzy Szawica. Grażyna Roś (z d. Tryba)

W nieckach nieistniejących już fontann przed domem kultury puszczałem swoją pierwszą, zrobioną 
własnoręcznie łódkę. Tomasz Piwowarczyk

Charakterystyczna i rozpoznawalna bryła dawniej Mościckiej Fundacja Kultury, a obecnie Centrum 
Sztuki Mościce – zawsze mnie fascynowała. Fakt o tym, że projekt obiektu wykonał zakopiański ar-
chitekt inż. Bogumił Zaufal poznałam jako nastolatka. Budynek przeznaczony dla terenów górskich, 
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a zrealizowany na stosunkowo płaskim terenie Mościc, stał się swego rodzaju dysonansem, a przez to 
fenomenem. Anna Chmura (z d. Okońska)

W okolicy Domu Kultury były charakterystyczne betonowe kosze na śmieci w kształcie misiów.  Misie 
miały szklane oczy. Anna Sadowska

Kultową postacią Domu Kultury była dla mnie pani Ziębowa, która prowadziła przez długie lata bi-
bliotekę. Lubiłam spędzać tam dużo czasu, buszując pomiędzy półkami w poszukiwaniu czytelniczych 
gratek. Lucyna Olejnik (z d. Strychała)

Do domu kultury chodziłam na zajęcia plastyczne a razem z siostrą na zajęcia taneczne. To było Dzie-
cięce Studio Artystyczne Biedronki prowadzone przez panią Teresę Lamot. Mama chętnie nas pusz-
czała na te zajęcia, bo sama śpiewała w zespole prof. Zubka w szkole ekonomicznej. Magdalena 
Peterek (z d. Broda)

Pierwszy program „Weselisko” Kazek napisał za namową ówczesnego dyrektora zakładów azotowych. 
Dyrektor namawiał go żeby połączyć chór, orkiestrę i kapelę z domu kultury. Kazek przetworzył to 
wszystko z ludźmi z Oseska i powstało przedstawienie rozpoczynające się od słów: „Hej gorzołka, gorzoł-
ka zakręci się wom połka! Hej piwecko, piwecko, złociusieńkie złotecko”. Mi, jako bigbitowcowi, niezbyt 
się podobał ten rys ludowy. To był sam początek Świerczkowiaków i dla nich powstały później osobne 
programy. W kapeli domu kultury ukryty był Dolek Wiśniewski, który walczył w podziemiu. Jan Ożga

Pierwsze szlify w tańcu ludowym odebrałam od prof. Wandy Zach. Pani profesor była absolwentką 
szkoły baletowej i zawsze zwracała się do nas: „proszę państwa”. W pracy nad tańcem ludowym wy-
korzystywała zasady tańca klasycznego. To dzięki niej, ruch taneczny zespołu Świerczkowiacy jest do-
pracowany i elegancki. Magdalena Peterek (z d. Broda)

Zespół Pieśni i Tańca Świerczkowiacy, lata 60.-70. 
archiwum
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Chórmistrzem zespołu Świerczkowiacy był Eugeniusz Sitko. W przerwach pomiędzy nauką śpiewu 
chóralnego wychowywał nas, opowiadając o historii Polski, etymologii słów… Czasami żartował i mó-
wił, że nie jesteśmy zespołem pieśni i tańca, tylko zespołem pleśni i draństwa. Pod skórą surowego pe-
dagoga wyczuwaliśmy jego wielkie serce. Magdalena Peterek (z d. Broda)

Świerczkowiaków prowadziła pani Zach. Przez jakiś czas grałam w zespole prowadzonym przez pana 
Jarmułę. On grał na wszystkich instrumentach i zajął się nami, pomimo że nie mieliśmy wykształcenia 
muzycznego. Potem uczył nas pan Sitko. Było kółko fotograficzne… Jako dzieci z Mościc mogliśmy ko-
rzystać ze wszystkich zajęć w domu kultury. Nie płaciło się za to, wszystko finansowały zakłady.  Renata 
Pieniądz (z d. Kareta)

Jako pierwsza, pod swoją opiekę, wzięła mnie starsza koleżanka z zespołu Świerczkowiacy – tancer-
ka Katarzyna Dmochowska. Podziwiałam jej doskonałą technikę, wyraz artystyczny, jej radość w tań-
cu. To ona mnie inspirowała, zachęcała do pracy i dalszego trwania w zespole. Pamiętam też Dużego 
Jima – Ryszarda Żmudę, który był tancerzem i przez jakiś czas instruktorem tanecznym. Na którejś 
próbie, tańczyłam z nim po raz pierwszy sztajera (jeden z tańców Lachów Sądeckich). Powiedział 
mi wtedy: „Spokojnie, ja Cię poprowadzę” i nie popełniłam w tańcu ani jednego błędu. Magdalena 
 Peterek (z d. Broda)

Klub artystów amatorów Brzask był podzielony na sekcje – muzyczną, poetycką, hafciarską, malarską. 
Moja mama, Maria Kozub, była członkiem sekcji poetyckiej i szefową sekcji hafciarskiej. Uczyła haftu 
tarnowskiego. Jeździła po okolicach i zbierała materiały, by oddzielić hafciarstwo tarnowskie od kra-
kowskiego. W domu było mnóstwo książek na ten temat. Mama przygotowywała też katalog swoich 
własnych wzorów. Niestety nie zdążyła go opublikować. Mama została odznaczona brązowym meda-
lem za działalność kulturalną. Wręczenia dokonał minister Krawczuk. Podczas tej samej uroczystości 
odznaczany był także profesor Zin. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)
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Pani Maria Kozubowa była poetką i hafciarką. Prowadziła sekcję hafciarską w Klubie Twórców Kultury 
Brzask, które gromadziło artystów z różnych dziedzin. Wzory haftów czerpało się z tradycji, częścio-
wo z czasopism i z przyglądania się innym. Pani Maria była dla mnie zawsze dobrą duszą, opiekunką. 
Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Mama uczyła hafciarstwa w domu. Częsty obrazek z tego czasu to pięć pań siedzących w kole, plu-
jących nitkami na podłogę. Jedną z uczennic była pani Gienia Kornaus. Gdy powstał nowy Dom Kul-
tury, mieszkaliśmy na Kościelnej 16, więc mama miała do niego dwa kroki. Spędzała tam niemal cały 
czas – była wielką społeczniczką i kochała swoją pracę. Mój tato bardzo cenił działalność mamy i ro-
bił wszystko, by mogła się w niej realizować. Tę pracę mama stawiała nawet przed sobą… Kiedy była 
bardzo chora, przyszła na otwarcie jednej z wystaw w towarzystwie pielęgniarki. To był warunek pro-
wadzącego ją lekarza. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Każdy wydział na Azotach miał swoją zabawę sylwestrową w domu kultury. Wszystkie zespoły grały 
na każdym sylwestrze, wieczorku, zabawach dla dzieci z Zakładów, zabawach wydziałowych.  Regina 
Piwowarczyk (z d. Czerniak)

Pracownia modelarska prowadzona była przez pana Stysia. Robiliśmy modele, startowaliśmy w zawo-
dach modelarskich. Pan Styś był inżynierem na zakładach azotowych i wszystkiego nas uczył.  Renata 
Pieniądz (z d. Kareta)

Na otwarcie domu kultury miał przyjechać Edward Gierek, ważna wtedy osoba – pierwszy sekre-
tarz partii. Jakiekolwiek niedociągnięcia nie wchodziły w grę. Prace przyspieszono, ale był wtedy upał 
i świeżo posiana trawa nie chciała rosnąć. Żeby jednak wyrosła, strażacy przyjeżdżali specjalnie dwa 
razy dziennie i podlewali trawę. Podlewanie nadzorował osobiście dyrektor Opałko. Stanisław Sitko

Urszula Szuster organizowała wystawy haftu w Domu Kultury. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

W społecznej Radzie Kultury współpracującej z Zakładowym Domem Kultury pracowali: Stanisław 
Skowron, Aleksander Bacher, Teresa Denis-Kolek, Barbara Leśniak, Zygmunt Mikłasz, Jerzy Nawrocki, 
Maria Ogrodnik-Grudzień, Joanna Ożarowska, Andrzej Radzik, Władysław Strejczek, Jerzy Szawi-
ca, Andrzej Westwalewicz, Kazimierz Wiśniewski, Kazimierz Witek, Daniela Walentowska,  Krystyna 
 Zydroń i ja. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Pod domem kultury była namalowana wielka szachownica i stały wielkie figury szachowe. Tomasz 
 Piwowarczyk

W Zakładowym Domu Kultury (zdk) pracowali: Asia Ożarowska, Basia Kubisztal, Henryk Majka, Ma-
ryla Wardyn. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

W domu kultury odbywało się show dla dzieci pt. „Niedziela z tatusiem”. Nie wiem dlaczego, ale naj-
bardziej zapadł mi w pamięć pan z wąsami, w charakterystycznych, ciemnych okularach, który był 
kimś na kształt wodzireja. Nazywał się Majka. To była dla mnie ważna impreza, bo chodziłem na nią 
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ze swoim tatą, który często pracował poza Tarnowem. I jak już przyjeżdżał, to zabierał mnie do kina 
albo na „Niedzielę z tatusiem”. Robert Lichwała

Podczas „Niedzieli z tatusiem” występował magik. Po wypowiedzeniu zaklęcia „Rutnia tniutnia i jeszcze 
jedno” wyciągał monetę z ucha. Tomasz Piwowarczyk

Dom kultury zawsze był dla mnie ważny. Pamiętam jego uroczyste otwarcie. Jako uczennica szkoły 
nr 20 i iv Liceum, korzystałam z tutejszych zajęć pozalekcyjnych, biblioteki. W kawiarni odbywały się 
spotkania z wybitnymi reżyserami, aktorami. Szczególnie pamiętam spotkania z prof. Aleksandrem 
Krawczukiem, który opowiadał o starożytnych Grekach i Rzymianach. Po latach przyprowadzałam tu 
swoje dzieci na naukę gry na pianinie, do kina i na teatrzyki. Dzisiaj moja córka przyprowadza swo-
je dzieci na zajęcia plastyczne i zajęcia taneczne małych Świerczkowiaków, które mam przyjemność 
współorganizować i nadzorować. Anna Banach (z d. Moskal)

Ania Mazurek, Gosia Byrczek, Hania Ciasnocha, Ewa Baran – to koleżanki z mojego rocznika w szko-
le. Śpiewały w Zakładowym Domu Kultury. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Rozczytywaliśmy się w książkach profesora Aleksandra Krawczuka, sprzedawanych często spod lady. 
Na spotkania z nim, organizowane w domu kultury chodziłam z moim ojcem. Spotkania odbywały się 
na antresoli. Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

W latach 60. mama prowadziła w Mościcach biesiady kulturalne. Były to spotkania ze znanymi ludź-
mi. Wspominała przede wszystkim jeden z recitali z udziałem Maryli Rodowicz. Pewnie dlatego, że 
pani Rodowicz się spóźniła, a na scenę wpadła na bosaka i w spódnicy do ziemi, mokrej od  deszczu. 
 Magdalena Peterek (z d. Broda)

Jednym z zadań domu kultury było prowadzenie wymiennej działalności kulturalnej z innymi krajami 
demokracji ludowej (Czechosłowacja, Węgry, nrd) i Związkiem Radzieckim. W latach 60.-70. to były 
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jedyne wyjazdy zagraniczne, na jakie pozwalano na naszym kraju. Korzystając z tego programu, udawa-
ło nam się wyjeżdżać także do Jugosławii i Hiszpanii. Podczas jednej z takich wymian byłam opiekunką 
grupy. Miałam wtedy 20 lat. Pojechaliśmy do Nowej Huty w Krakowie. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Pierwszy koncert Świerczkowiaków, który zobaczyłam jako dziecko, to była suita tańców i pieśni ślą-
skich. Zafascynowały mnie wtedy kolory i dynamika tańca. Do zespołu dołączyłam w viii klasie. Tańczę 
już 31 lat. Magdalena Peterek (z d. Broda)

Uwielbiałam chodzić na niezwykle interesujące spotkania z profesorem Krawczukiem i móc się wsłu-
chiwać w barwne opowieści o starożytności, którą bardzo lubiłam. Po latach okazało się, że na spotka-
niach z profesorem Krawczukiem bywał także mój przyszły mąż. Wtedy się nie znaliśmy, ale wspólne 
zainteresowania pozostały. Hanna Spala (z d. Poręba)

Na występ do nowego domu kultury przyjechał kiedyś Jan Sztaudynger. Jeden z widzów zapytał go, 
jak tworzy swoje fraszki. Odpowiedział: „Same wychodzą z rękawa. Na przykład przyjechałem tutaj 
do Mościc i pierwsze kroki skierowałem do wc. I na samym wstępie doznałem olśnienia – w damskiej 
toalecie męskie urządzenia”. To była faktyczna sytuacja – w wc damskim pozostały pisuary zamonto-
wane dla robotników. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

W Mościcach stawiałam pierwsze kroki na niwie kulturalnej i sportowej a piękna, modernistyczna dziel-
nica Tarnowa stała się ważnym obszarem w moim życiu. Jak się okazuje – w całym moim życiu, a nie 
tylko w okresie dzieciństwa. Zabierali mnie tutaj rodzice i starsze rodzeństwo do kina Kosmos (obec-
nie nazywającego się Milennium) i na rozmaite wydarzenia kulturalne. Anna Chmura (z d. Okońska)

Co roku, na jesień, w domu kultury organizowany był Dzień latawca. Latawiec można było przygoto-
wać na zajęciach sekcji modelarskiej albo przychodziło się ze swoim. W sekcji robili też samoloty na 
silniczki albo na uwięzi – do skrzydeł były przyczepione linki. Grzegorz Ginalski

Dzień latawca | archiwum
 G

rupa Azoty
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Jak miałem 9 lat złożyłem samolot. Miał śmigiełko napędzane gumką. Puściłem go z tarasu domu kul-
tury i doleciał aż do połowy stadionu lekkoatletycznego Wembley. Musiałem przeskakiwać przez ogro-
dzenie, żeby go odzyskać. Tomasz Piwowarczyk

Dużą sensacją dla dzieci ze Świerczkowa był latawiec puszczany przez kogoś na błoniach.  Andrzej  Kot

Modne było składanie rowerów ze złomu. Chłopaki z przysiółka Plewęcin składali sobie samodzielnie 
rowery ze zdobycznych części. Zwykle wymieniali się uwagami jakie części już zdobyli, a jakich szu-
kają. Pamiętam, że tamtejsi chłopcy byli doskonali w modelarstwie kartonowym i zdobywali nagrody 
w konkursach. Zygmunt Szymanowski

Jako pięcioletnie dziecko mogłam sama zostawać na podwórku, na osiem godzin. Danuta  Rybczyńska 
(z d. Kozub)

Jak chodziłem do przedszkola to mieszkałem głównie z dziadkami. Raz u dziadków Flisaków na Trau-
gutta, a innym razem u dziadków Lichwałów na Langiewicza. Potem rodzice przeprowadzili się do 
Tarnowa, ale mama pozwalała mi przyjeżdżać do Mościc samemu. Pamiętam, że miałem 8 czy 9 lat, 
kiedy pierwszy raz przyjechałem sam autobusem do Mościc popularną „Dziewiątką”. Robert Lichwała

Moja mama pracowała w kuchni w Kasynie a potem na Kaprze. Tato pracował na Kaprze na trzy zmia-
ny, dojeżdżał tam rowerem. Praca w tym systemie nie zezwalała na częste spędzanie świat i niedziel 
w rodzinnym gronie. Urlop wypoczynkowy rodzice przeznaczali na pomoc dziadkom przy żniwach, 
opiekę nad nami. Tato dodatkowo dorabiał na budowach. Gdy podrośliśmy to jeździliśmy na półkolo-
nie, kolonie zakładowe lub obozy sportowe. Zdzisław Uriasz

Dzieci bawiące się na podwórkach same organizowały sobie zabawy. Dziewczynki grały w gumę, 
w klasy, w piłkę lub spędzały czas przy trzepaku. Chłopcy grali w palanta, zośkę, dwa ognie, „pliszki 
do tysiąca” lub w noże. Najtrudniejszym ruchem gry w noże był „hopajstryk”. Grający klęczeli na tra-
wie. Przykładając ostrze noża do kciuka, zrzucali go z głowy, nosa lub przedramienia i wprawnym ru-
chem wbijali go w ziemię. Tadeusz Żmuda

Rodzice lubili sobie w niedzielę pojechać gdzieś na motorze. Pilnowałem wtedy dwóch młodszych 
braci – Bogdana i Wiesław, bo byłem pięć lat starszy. Nie mogłem wtedy grać z kolegami w piłkę, 
więc robiłem sobie wyścigi Formuły I, z Bogdanem w wózku. Przy dobrym wyścigu opony spadały 
z kółek. Zdzisław Uriasz

Modne były zabawki, np. kiklaki. Dwie plastikowe kulki połączone były sznurkiem, pośrodku zacze-
pione było koluszko. Zakładało się je na palec i trzeba było tak poruszać kiklakiem, żeby kulki o sie-
bie uderzały. Jesienią robiło się „pochodnie”. Do podziurawionej puszki po konserwie turystycznej 
ładowaliśmy ubite, suche liście. Puszkę mocowaliśmy na długich drutach i po podpaleniu kręciliśmy 
młynka. Było dużo dymu, a w nocy widać było żar. Innymi zabawami było strzelanie ze śrub i  bolcówek. 
 Grzegorz Ginalski

Na stronie obok: autorka Ligia Rzeszuto
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Za moich czasów był podział na dzieci z bloków, dzieci zza toru i całą resztę. Agnieszka Łatas (z d.  Jarosz)

Dzieci bawiły się w podchody, noże i palanta. Ta ostatnia gra wymagała użycia piłeczki i kija. W szko-
łach piłka nożna była zakazana, ponieważ… W zasadzie nie wiadomo, nikt nie pytał, ale nauczyciele 
wychowania fizycznego pozwalali grać po kryjomu. W podstawę programową wchodziła za to piłka 
ręczna. Stanisław Pikul

Ludzie po sąsiedzku nieraz sobie pomagali. Pilnowali sobie nawzajem dzieci. Bywało też tak, że sąsiad-
ka, jak miała więcej zupy, to częstowała nią dzieci sąsiadów. Było też starsze, bezdzietne małżeństwo, 
którym nasze zabawy przeszkadzały. Bo hałasujemy, latamy… Oni nas często przeganiali, skarżyli na 
nas rodzicom i czasem była kara… Zdzisław Uriasz

Dzieci bawiły się w klasy, chowanego, wyliczanki („Poszła baba do piwnicy, napisała na tablicy: 5x5 
jest 25”), „Ojca Wirgiliusza”, „Mało nas do pieczenia chleba”, „Mam chusteczkę haftowaną”. Skakały 
na skakance, grały w gumę. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

Na Głogowej kwitło życie podwórkowe, bo mieszkało tu kilkanaścioro dzieci w różnym wieku. Były to 
dzieci mieszkające z rodzicami, ale i wnuki pozostawione na tymczasowe wychowanie dziadkom (do 
czasu aż ich rodzice ustabilizowali życie w miastach, gdzie dostali pracę i mieszkanie). Bawiliśmy się 
nie tylko na trzepakach. Urządzaliśmy „sklepy”, goniliśmy się i kryliśmy w chowanego, skakaliśmy na 
skakankach, graliśmy w klasy i cymbergaja. W dawnym chlewiku urządzaliśmy sobie pokoiki. Bawili-
śmy się też na pobliskich plantach z innymi dziećmi. Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Przed blokiem na Traugutta stały karuzela i huśtawka. W dzieciństwie graliśmy w gumę, kapsle, hac-
le i palanta. Bawiliśmy się w indian. Na sznurkach od prania wieszałyśmy koce i robiliśmy namio-
ty. Chodziliśmy na grandę po ogródkach działkowych i w namiotach urządzaliśmy wtedy stołówkę. 
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Bawiliśmy się też na trzepaku. W zimie, tato kuzynki zrobił nam lodowisko. Małgorzata  Wojciechowska 
(z d. Konieczna)

W tamtych czasach rodziny mościckie liczyły po kilkoro dzieci. Na dzieci z rodziny wielodzietnej 
mówiło się „bandy”. I tak, była banda Krzyżaków, Klichów… Dzięki temu mogliśmy grać w piłkę blok 
na blok. Grzegorz Ginalski

Bawiąc się lalkami rozkładałyśmy wielki koc, dzieliłyśmy się pokojami (po jednym w każdym rogu) 
i szyłyśmy dla nich kreacje. Nasze mamy (większość kobiet wtedy nie pracowała) plotkowały podczas 
wieszania prania i pilnowały dzieci odpoczywając na ławeczkach. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Unia organizowała dla dzieciaków z osiedla „Turnieje dzikich drużyn” w piłce nożnej. Chętne dzieci 
zapisywały się na listę, wymyślano nazwę drużyny i rozgrywało mecze na Wembley. Mecze sędziowali 
ludzie z klubu. Grzegorz Ginalski

Podwórka przy barakach, to były wspaniałe place zabaw. Praktycznie po powrocie ze szkoły, odro-
bieniu lekcji mama nie mogła się mnie dowołać do domu. Mieliśmy z dzieciakami ulubione zabawy, 
kryjówki, klasy, berka, podchody i wiele innych. Trzeba było być kreatywnym i umieć zrobić zabawkę 
z „niczego”. Maria Kwater (z d. Pyteraf)

Moda na zabawy podwórkowe przychodziła z telewizji. Jak puszczali „Winnetou”, to po osiedlu biegały 
dzieci poprzebierane za indian. Jak puszczali „Czterech pancernych” – bawiono się w czołgi. Bohater 
filmu „Thierry Śmiałek” miał procę na kamienie… Trudno było z niej trafić do celu, więc niejedna szyba 
poleciała. Grzegorz Ginalski

Hotel robotniczy Chemik (obecny hotel Cristal Park), miał duży parking w formie pętli. Stały na nim 
zwykle dwa samochody na krzyż. Pamiętam jak robiliśmy sobie z kolegami tor żużlowy na tym parkin-
gu jeżdżąc w kółko na rowerach. Robert Lichwała

Bawiliśmy się na polu w bandach po dziesięć – dwadzieścia osób. Czasami organizowaliśmy sobie żu-
żel na składakach (rowery). Duża pętla była w parku koło Domu Chemika, a mała na ryneczku, koło 
Sezamu. Żeby był dobry poślizg wysypywaliśmy piasek na wirażach. Na nasze mecze przyjeżdżały 
dzieciaki np. z Kępy Bogumiłowickiej. Wtedy jeździliśmy jako kluby Unia i Stal Gorzów. Bywało nie-
raz, że trzeba było po meczu coś ręcznie wytłumaczyć. Ja byłem w zapleczu warsztatowym, bo cza-
sami koła były pokrzywione, szprychy wyłamane… Z uszkodzonym rowerem nie było co się pokazywać 
w domu. Tomasz Piwowarczyk

Mieszkaliśmy w bloku na Czerwonych Klonów, blisko stadionu. Żużel w naszej rodzinie był uwielbiany 
przez mężczyzn. W trakcie trwania meczów babcia przechodziła na drugą stronę mieszkania, w któ-
rej nie było słychać silników. Nikt się nie skarżył na hałas, to była naturalna sprawa. Anna Sadowska

Przygotowania do wyjścia na żużel zaczynały się po obiedzie. Na te mecze rodzice brali nawet moje-
go malutkiego brata w wózku. Ja miałem 7–8 lat, jak poszedłem na swój pierwszy mecz. Braliśmy koc 
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pod pachę, mama naszykowała jedzenie dla dzieci i wychodziliśmy dwie godziny wcześniej żeby zdą-
żyć kupić bilety i zająć dobre miejsca – najlepsze były na pierwszym wirażu. Wózek z postawioną budą 
stał po bandą i brat w nim spał w najlepsze. Tylko na kołderkę sypały się drobiny żużlu. Zdzisław Uriasz

Jak powstała sekcja żużlowa, nie było jeszcze autobusów dojeżdżających z miasta do Mościc.  Chodziłem 
więc na mecze żużlowe sześć kilometrów w jedną stronę. Stanisław Sitko

Mecze żużlowe były tak popularne, że jak komuś zabrakło miejsca na trybunach, albo nie miał pienię-
dzy na bilet, to szedł na taras domu kultury albo stawał na wale stadionu lekkoatletycznego. Pamiętam, 
że były takie mecze – zwłaszcza derbowe ze Stalą Rzeszów – że ludzie siedzieli na drzewach. Piłka 
nożna w Mościcach nigdy nie wybiła się ponad przeciętność i nawet jak tutejsza drużyna weszła do 
ii. ligi, to nie miała tylu kibiców co na „hasiu”, czyli popularnym speedwayu. Robert Lichwała

Stadion żużlowy był często przepełniony, na mecze chodziło się całymi rodzinami. Ksiądz Indyk był zapa-
lonym kibicem i jak coś szło nie tak, to wymachiwał swoim parasolem. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Mecze żużlowe w latach 70. były bardzo oblegane przez publikę. Nie zawsze dało się dopchać na sta-
dion (nie zawsze chciało), nie mówiąc o miejscu na trybunach. Dlatego oglądaliśmy je z tarasu domu 
kultury przy Traugutta lub z bloku przy Kasztanowej. Okno z mojego pokoju akurat „trafiało” na prze-
świt między budynkiem ówczesnej milicji a dawnym męskim internatem. Marek Smoła

Jak Zygmunt Pytko się żenił (Indywidualny mistrz Polski w żużlu w 1967, w latach 1957–1974 jeździł w bar-
wach Unii Tarnów – przyp. red.), to było wielkie święto w Mościcach. Na przyjęcie do Kasyna przeje-
chał ze stadionu z żoną na motorze, a za nimi jechała reszta żużlowców. Wszyscy to słyszeli i wszyscy 
chcieli zobaczyć wesele. Okna w Kasynie były oblepione gapiami. Zdzisław Uriasz

Na stronie obok: autor Tymoteusz Bałut
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Będąc małą dziewczynką mieszkałam jakiś czas u dziadków, przy torze żużlowym. Ciągle miałam 
wtedy we włosach piasek i żwirek z toru. Janina Jasnosz (z d. Orszula)

Jak byłem mały, mama wsadzała mnie do wózka i zabierała na żużel. Pamiętam, że kamyczek wyrzu-
cony spod kół pędzącego motoru uderzył mnie w twarz. Mimo tego incydentu, połknąłem żużlowego 
bakcyla trwającego do dziś. Staram się nie opuścić żadnego meczu. Krzysztof Trybulec

Moi dwaj starsi bracia często zabierali mnie do Mościc na mecze: koszykówki, siatkówki, żużlo-
we. Sport i kibicowanie bardzo mnie wciągnęły, połknęłam tego bakcyla naprawdę dość wcześnie. 
Później nie potrzebowałam już towarzystwa braci – na zawody sportowe jeździłam sama. Wszyscy 
wiedzieli, że jak nie ma mnie w Tarnowcu, gdzie znajduje się dom rodzinny, to jestem w Mościcach. 
Anna Chmura (z d. Okońska)

Jako dzieciaki szliśmy na parking zawodników po meczu żużlowym i jak pozwolili – pomagaliśmy 
im czyścić motory. Czasem dawali nam swoje zużyte okulary. W tych okularach każdy był od razu 
zawodowcem. Robiliśmy tor na murawie i biegaliśmy z patykami wokół krzaków, aż do  utraty sił. 
 Zdzisław Uriasz

Na żużel w Mościcach zjeżdżały się całe wsie, bo to była wielka atrakcja. Znałem wszystkich jeżdżą-
cych chłopaków: Zygmunta Pytko, Mariana Curyło, Bogdanowicza, Kamińskiego, Tomczyszyna. To byli 
świetni zawodnicy – doszli do mistrzostw Polski. Ryszard Bębnowski

Mój dziadek, Michał Flisak, zaraził mnie pasją do sportu. Zabierał mnie na mecze piłki nożnej i na 
żużel. Mecze żużlowe były kultowe. W telewizji były tylko dwa programy, a tutaj przyjeżdżali najlepsi 
żużlowcy w Polsce. Zostałem zapalonym kibicem. Pamiętam tę rywalizację, ryk silników i zapach spa-
lonego metanolu. Dziś to już zupełnie inny sport. Robert Lichwała
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Podziwialiśmy samochód naszej gwiazdy – żużlowca Zygmunta Pytko. Kupił sobie popielato-szarą 
Warszawę, nie tą garbatą tylko nowocześniejszą, płaską. Ruchu samochodowego w Mościcach wtedy 
nie było, więc popisywał się tym samochodem, jeżdżąc bardzo szybko po ulicach. Wjeżdżał nawet pod 
filary budynku głównego dyrekcji Azotów, ledwo się tam mieścił. Zdzisław Uriasz

Pan Job opiekował się młodzikami grającymi w piłkę. Zaprosił nas kiedyś na mecz z Tarnovią. W zespole 
graliśmy ze starszymi zawodnikami: Czubą, Jagielczukiem, Swobodą. Mnie i Edka Janusza wypatrzył 
na tym meczu trener Unii – Marian Tobik i zaprosił nas do klubu. Podpisaliśmy deklarację w czerwcu 
1957 roku. W roku 1958 Unia po raz pierwszy awansowała do ii. ligi i ja, jako 17-latek miałem przyjem-
ność grać w przyszłych rozgrywkach z moimi ówczesnymi idolami. Antoni Kotwa

Moje koleżanki wspominają, że jako zawodniczki Unii dostawały tenisówki, stroje sportowe i… codzien-
nie bułkę. Patronat nad młodzieżą był solidny. Lucyna Olejnik (z d. Strychała)

W zespole grałem z piłkarzami o 15 lat starszymi od siebie. Zwracałem się do nich na „pan” i jako naj-
młodszy nosiłem wszystkim buty, sprzęt i piłki. Antoni Kotwa

Tadeusz Lewandowski był cenionym trenerem młodzieży i seniorów Unii. Antoni Kotwa

Lubiłem chodzić na mecze koszykówki na hali sportowej Jaskółka. W pozycji centra grał wtedy Michał 
Smętek – najwyższy zawodnik Unii Tarnów. Koszykarze Unii grali wtedy w ii. lidze! Krzysztof Trybulec

12 października 1958 r. odbył się mecz o wejście do ii. ligi pomiędzy Unią Tarnów a rks Raków-Czę-
stochowa. W drużynie Rakowa grało dwóch braci Stachowiaków. Gdy młodszy, lewoskrzydłowy Jerzy, 
wyrównał wynik 2:2, emocje kibiców były tak duże, że jeden z nich, oddany kibic Unii – Feliks Lewan-
dowski zmarł na atak serca. Antoni Kotwa

Pierwszym gospodarzem hali sportowej i toru żużlowego w Świerczkowie (nazwa Mościc za czasów 
komuny – przyp. red.) był Stanisław Kaim, mój dziadek. Obok hali stała służbówka – domek, w którym 
mieszkał z żoną i trójką dzieci. Dziadek zajmował się wszystkim. Babcia prała koszulki sportowcom. 
Janina Jasnosz (z d. Orszula)

W latach 70. budowałem dom i jeździłem wcześnie rano na budowę, koło godz. 3:30. Raz, byłem 
świadkiem, jak na wieżę oświetleniową stadionu wspiął się uciekinier z więzienia. Z wysokości stawiał 
swoje warunki o uwolnienie. Antoni Kotwa

Unia grała w ii. lidze. Chodziliśmy oglądać ćwiczenia i mecze. Każdy z pracowników Azotów miał le-
gitymację i zgadzał się, by za bilet wstępu na mecz potrącać z wypłaty. Jak wynik meczu był dobry, 
szło się pod Byka. Grzegorz Jaworski

Piłkarzy Unii wszyscy w Mościcach znali. Na mecze przychodziły dziewczyny, przychodził też ksiądz 
Indyk (czasem przychodził z lagą i nie raz, nie dwa nas przeganiał). Jak klub kupował zawodników, 
to ksiądz pożyczał na to pieniądze. Antoni Kotwa
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Maturę ze wszystkich przedmiotów zdawało się jednego dnia, w sobotę. Było to bardzo wyczerpujące, 
a ja dodatkowo miałem grać w sobotę mecz. Zaprosiłem na niego komisję egzaminacyjną. I męska 
część komisji przyszła! Zremisowaliśmy wtedy z Arką Gdynia 1:1. Antoni Kotwa

Po skończeniu awf pracowałem jako trener młodzieży w Mościcach i dwa razy prowadziłem pierwszy 
zespół Unii, będąc nawet w ii. lidze w 1985 roku. Antoni Kotwa

Stadion od strony toru kolejowego był zasłonięty wysokim, brzydkim parkanem. Jak na stadionie roz-
grywał się jakiś ciekawszy mecz żużlowy, to ludzie z „przetoku” (pracownicy kolei zakładowej obsłu-
gujący pociągi towarowe – przyp. red.) wyjeżdżali z parowozowni lokomotywą, zatrzymywali się na 
wysokości stadionu i z dachu lokomotywy oglądali mecze. Tadeusz Żmuda

Klubu (Unia) nie było stać na dobre buty i stroje sportowe dla zawodników. Korki były takie, że gwoź-
dzie przebijały skórę. Jak kolega z Krakowa przyniósł Adidasy to prawie się do nich modliliśmy… Potem 
zaczęli produkować w Polsce buty, i z butów dla kolarzy, tak zwanych kolarek, szewc robił korki. Mia-
ły tę wadę, że jak było mokro (nieraz graliśmy podczas ulewy) to się bardzo rozciągały. Antoni Kotwa

Działacze Unii postanowili sprowadzić do naszego Klubu bardzo dobrego zawodnika – Jerzego Sta-
chowiaka, grającego w drużynie rks Raków. Jednak zawodnik ten miał specjalne życzenie – zażyczył 
sobie za transfer papużkę. Działacze takiego egzotycznego ptaka w latach 60. niestety w Tarnowie 
nie znaleźli i przeniesienie nie doszło do skutku. Potem okazało się, że mieszkaniec Mościc – pan Wa-
leszczyński – hodował papużki niedaleko stadionu. A na tego zawodnika, jak tylko przyjeżdżał do nas 
grać, już zawsze wołaliśmy „Papużka”. Antoni Kotwa

Pan Waleszczyński razem z żoną prowadzili kiosk tuż za Torem przy ul. Zbylitowskiej. Jak byłem mały 
a w domu był ubój świni, to tata zanosił tam trochę wyrobów do sprzedania. Pan Waleszczyński był to 
nobliwy, elegancki pan, zawsze pod muchą. Siwy, z wąsikiem. Przedwojenna osobowość. Był odważną 
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osobą – wyciągał ludzi złapanych przez gestapo z katowni przy ul. Urszulańskiej. Był członkiem Związ-
ku Legionistów Polskich. Tadeusz Żmuda

Konsum był dobrze zaopatrzonym sklepem – eleganckim i twarożek stamtąd bardzo mi smakował, 
mimo że byłam niejadkiem. Lucyna Olejnik (z d. Strychała)

Koło obecnej zajezdni był sklep Konsum. Można tam było zakupić różne produkty spożywcze, a panie 
ekspedientki liczyły wszystko na kartkach. Przy zakupie mleka trzeba było na nie mieć własną, meta-
lową bańkę. Janina Jasnosz (z d. Orszula)

W bloku Traugutta 18 w zewnętrznych klatkach są mieszkania jednopokojowe. W latach, kiedy były 
kartki i trudno było wszystko dostać, dwie panie wpadły na pomysł i otworzyły sklepiki spożywcze. Pani 
Zofia Kieć miała sklepik w wysprzątanej piwnicy. Kupowało się tam tylko rzeczy zamknięte w pusz-
kach i na wagę. Na przeciwnym krańcu tego samego bloku miała sklepik pani Anna Megierowa. Po-
kój z kuchnią miała dla siebie, a w garsonierze miała sklep. W tych sklepach było dużo rzeczy zwykle 
 niedostępnych. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Po mleko szło się do sklepu koło Sezamu. Pani ekspedientka nalewała mleko z wielkiej konwi, każde-
mu do jego własnej butelki albo kanki. Przelewała miarką mleko, śmietanę, kefir. Masło do sklepu na 
osiedlu przychodziło w kilkukilogramowych blokach. Pani odkrawała je takim wielkim nożem. Męczyła 
się przy tym trochę, bo ono było bardzo zbite. Cukierki były pakowane w papierowe torebki. Tak samo 
ryż i kasza. Grzegorz Ginalski

Koło Sezamu pan Korzeniowski sprzedawał zapiekanki. Tomasz Piwowarczyk

Koło apteki przy ul. Szarych Szeregów mieściła się wytwórnia wody sodowej i oranżady pana  Byrczka. 
Rozwoził on napoje po Mościcach unikalnym trójkołowym samochodem. Tadeusz Żmuda

Klienci sklepu Konsum
 przy pętli autobusowej, 1969-70 r.

archiwum
 G

rupa Azoty
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Na ulicy Kasztanowej był Pewex (w okresie prl sklep państwowy z towarami przywożonymi z  Zachodu, 
sprzedawanymi za dewizy – marki i dolary – przyp. red.). Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Sezam wyglądał inaczej niż dziś. Powierzchnia dzieliła się na górę i dół. Na prawo od wejścia głównego 
znajdowała się spora przeszklona lada, przez którą sprzedawczynie podawały towar. Pamiętam wielkie 
napisy remanent na szarym papierze wiszące w szybach wystawowych. Anna Sadowska

W lata 1946–1947 trzeba się było wystać w kolejce po produkty spożywcze. Mama przynosiła nieraz 
śmierdzącą margarynę albo marmoladę z buraków. Jak się ją rozsmarowywało, to za nożem ciągnęły 
się nitki buraczane. W konsumie zostawiało się bańkę na mleko, które przywoził i rozdzielał pan Buczek. 
Dziennie na dziecko przysługiwało 0,5 litra. Danuta Rybczyńska (z d. Kozub)

Swojskie „bandziory” za dwa złote pilnowali roweru pod sklepem. Nie trzeba go było zapinać. 
 Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)

Na skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Czerwonych Klonów był zakładowy bar mleczny. Cieszył się dużym 
powodzeniem. Wiele artykułów pochodzących z gospodarstw i ubojni miał sklep Konsum.  Elżbieta 
Schmidt (z d. Trzaska)

Obok księgarni na Akacjowej była mleczarnia. Pracowała tam młoda dziewczyna Kazia, farbująca 
sobie włosy perhydrolem na blond (jedyny środek chemiczny do rozjaśniania włosów w latach 70. – 
przyp. red.). Kazia nalewała kupującym mleko, śmietanę, kwaśne mleko, kefir do aluminiowych baniek 
(które każdy miał ze sobą) takim długim cylindrem na uchwycie. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

Żeby dostać w sklepie choć kawałek dobrego mięsa, szynki czy baleronu, czekaliśmy z żoną całą noc 
pod sklepem zakładów mięsnych. Jak się udało coś kupić, to była wielka radość. Ryszard Bębnowski

Stałem koło Sezamu w kolejce za chlebem. Był przywożony trzy razy dziennie. Gorące bochenki 
w stalowych koszach wykładane były na ladę, a pani sprzedawczyni układała je niespiesznie na pół-
kach. W międzyczasie kolejka uformowana była od godziny i ludzie czekali. Sprzedaż rozpoczyna-
ła się dopiero po tym, jak dostawca zabrał puste kosze. Po 20. minutach wszystko było wykupione. 
 Tomasz  Piwowarczyk

Na ulicy Akacjowej była księgarnia, którą zajmowała się pani Kazia Skórkowa. Jak widziała, że ktoś 
kolekcjonuje jakiś cykl książek, to zostawiała je pod ladą. Jak wiedzieliśmy, że będzie dostawa encyklo-
pedii jednotomowej czy czterotomowej w księgarni, to kolejki społeczne stały dzień i noc po te książki. 
Gdy pani Kazia przeszła na emeryturę zastąpiła ją Teresa Wyrobowa. Elżbieta Schmidt (z d. Trzaska)

W czasie kryzysu nienawidziłam kolejek. Wolałam jeść bardziej dostępne produkty, jak np. sery, niż 
stać godzinami w kolejkach. Czasem, jak się udało, to wyskoczyło się z pracy do kiosków zakładowych, 
gdzie ok. godziny 13:00 była dostawa wędlin (w domu czekała rodzina na lepsze pożywienie). Nieraz 
zabrakło i tej reglamentowanej ilości (20 dkg). Anna Lorenowicz (z d. Kępińska)

Na stronie obok: autorka Maja Natkaniec
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Doświadczalne gospodarstwo rolne (na terenie folwarku Świerczków wykupionym od Sanguszków 
przez skarb państwa) prowadzone było przez Oddział Zaopatrzenia Robotniczego. Stąd dostarcza-
no mleko w metalowych kankach na stoisko spożywcze i do baru mlecznego w Konsumie. Później był 
jeszcze sklep mleczarski na Akacjowej. Mleko do domów willowych rozwoził pan Buczek w metalo-
wych bańkach na wymianę. Miały one przypięte metalowe tabliczki z nazwiskami. Opłatę za dostawę 
pobierał pierwszego dnia miesiąca, po wypłacie. Tadeusz Żmuda

Mieszkańcy spotykali się przy kioskach warzywnych. Jeden z nich, na rogu ul. Ks. Indyka, prowadziła 
pani Malczyk. Był też słynny kiosk U Zuzi przy ul. Traugutta. Idąc do sklepu mięsnego na ul.  Akacjową 
mówiło się, że „idzie się do Kołodzieja”. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

Za torami, po stronie osiedla północnego był kiosk spożywczy. Mama wysyłała mnie tam zwykle po 
żółty ser. Któregoś dnia okazało się, że kiosku już nie ma, bo wyleciał w powietrze. Małgorzata  Wolska 
(z d. Michalik)

Po lekarstwa chodziło się do apteki na ulicy Szarych Szeregów. Apteka była wyposażona w oszklone, 
ozdobne szafy z emaliowanymi tabliczkami. Nazwy leków wypisane były po łacinie. Obowiązywa-
ły cisza i kolejkowa dyscyplina. Przeważnie zakupów dokonywano podczas dwóch wizyt. Podczas 
pierwszej kupowano gotowe leki, podczas drugiej odbierano te skomponowane na zamówienie. 
 Tadeusz Żmuda

Na początku ul. Zagrodowej stała budka, w której sprzedawano piwo. Kupujący otwierali je pod 
sklepem a kapsle rzucali na ziemię. Jako dzieci zbieraliśmy je i układaliśmy na szynach na przejeź-
dzie kolejowym (teraz jest tam estakada). Po przejeździe pociągu mieliśmy pieniądze do zabawy. 
Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)

Pan Rajczyk prowadził przy ul. Chemicznej sklep ze słodyczami. Był osobą szczupłą i żywiołową. Za-
wsze pod muchą, w garniturze z rękawami do łokci. Wnętrze jego sklepu przypominało nieco aptekę 

– szafy miały mnóstwo szuflad, a w każdej były inne cukierki. Biegaliśmy tam kupować długie, biało-
-czerwone karmelki. Za 1 złoty dostawało się 4 sztuki. Tadeusz Żmuda

Żeby mieć parę groszy zbieraliśmy po osiedlu butelki i słoiki na wymianę. Ciężko było, bo dużo dzieci 
wpadło na ten pomysł. Kupowaliśmy za to słodycze albo bułkę do ogórka z grandy. Grzegorz Ginalski

Mieszkaliśmy na ulicy Dębowej 3, na nowym osiedlu przyzakładowym. Kiedy chodziłam z wizytą do 
dziadzia, do bloku obecnie znajdującego się na ulicy Ks. Reca, to tam kończyły się ostatnie drewniane 
baraki a zaczynały falujące łany zbóż, przetykane makami, bławatkami i kąkolami. Zbieraliśmy je po 
drodze kierując się na wał rzeki Białej. Robiliśmy tam obozowiska z koców a dziadzio szykował nam 
z gałęzi łuki i strzały. Grażyna Kisilewicz (z d. Ginalska)

Dzikie tereny za wałem nad rzeką Białą były miejscem spotkań młodzieży. Palono tam ogniska, pie-
czono ziemniaki. W lecie kąpano się w rzece, już wówczas niezbyt czystej, gdyż ścieki z Tarnowa 
zrzucano niżej mostu kolejowego. Jednak nikt z tego powodu nie chorował. Tadeusz Żmuda
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Chodziliśmy całą bandą nad Białą z różnymi narzędziami i budowaliśmy szałasy. To były tzw. bazy, 
w których spędzało się każdą wolną chwilę. Paliliśmy ogniska. Nie pływaliśmy, bo woda była zanie-
czyszczona. Tomasz Piwowarczyk

Jak byłam mała, to woda w Białej była na tyle czysta, że ludzie się w niej kąpali. Małgorzata Wojcie-
chowska (z d. Konieczna)

W latach 30. nie było mostu drogowego nad Dunajcem, tylko prom i most kolejowy. Prom był drewniany, 
z metalowymi okuciami, przeciągany na linie. Lina promu była przyczepiona do dużych, betonowych 
stojaków. Człowiek, który go obsługiwał ustawiał tę linę tak, żeby płynąć z prądem. Prom przewoził lu-
dzi, rowery, wozy, towary. Andrzej Kot

Jedynym miejscem, w którym można się było ochłodzić w czasach mojej młodości, była plaża po dru-
giej stronie Dunajca w Ostrowie. Przedostawało się do niej promem. Pamiętam szczególnie wyjazd na 
piknik nad Dunajec, na który wybraliśmy się w dwie rodziny – nasza i państwa Kruczków. Nasi rodzice 
nie przepadali za taką formą wypoczynku i bardzo się nudzili, ale ja to wydarzenie pamiętałam wy-
raźnie! Jadwiga Jarosz (z d. Florek)

Dużo chodziłam nad Dunajec, zarówno ze swoimi dziećmi, jak i z uczniami. Uczyłam matematyki i fizy-
ki w szkołach nr 8 i 20. Jesienią paliliśmy nad rzeką ogniska i piekliśmy ziemniaki. Po drugiej stronie 
Dunajca brzeg był piaszczysty – to było dobre miejsce na kąpiele i opalanie. Przeprawialiśmy się tam 
promem. Anastazja Smagacz (z d. Marek)

Pływaliśmy z chłopakami w Dunajcu, koło mostu kolejowego. Mieliśmy duże dętki z kół samochodo-
wych, ktoś miał kajak. Andrzej Kot

Nad Dunajcem był ośrodek Mewa. Można tam było wynająć kajak, posiedzieć na plaży albo pograć 
w siatkówkę. W ośrodku był taras z leżakami, można było kupić lody i kawę. A po zalewie, koło Mewy, 
pływał stateczek wycieczkowy. Małgorzata Wojciechowska (z d. Konieczna)
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Żona pracowała w bufecie w ośrodku Mewa, nad Dunajcem. Obok był zalew kierujący wodę do Prze-
pompowni – wydzielona i ogrodzona część ze spokojną wodą – nauczyłem tam swoich synów pływać. 
Stamtąd wypływały kajaki na Dunajec. Ryszard Bębnowski

Wszyscy z niecierpliwością czekali na listę nazwisk zakwalifikowanych na kolonię do Mielenka czy 
Suchej Beskidzkiej. Lista była wywieszana zaraz na początku wakacji na bramie fabryki. Na koloniach 
śpiewaliśmy „Balladę o Tarnowie”: „Żył kiedyś przed laty pan Spytko bogaty, co herb miał na tarczy Leliwa. 
Zbudował tu miasto, z księżycem i gwiazdą, a gwiazda to była szczęśliwa”. Agnieszka Łatas (z d. Jarosz)
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Na wczasy można było jechać do Krynicy, Łomnicy albo do Zakopanego, do ośrodka Jaskółka. To by-
ły bardzo ładnie usytuowane domy wczasowe Azotów np. z Jaskółki roztaczał się widok na Giewont. 
Krzysztof Trybulec

Orkiestra budowała azotowe campingi i ośrodki wczasowe. Spali w tym czasie w namiotach. Po-
tem wczasy organizował Zakład. Wyjeżdżano do ośrodków w Krynicy albo Tabaszowej. Małgorzata 
 Wojciechowska (z d. Konieczna)

Kilka lat z rzędu byliśmy z rodzicami na turnusach wypoczynkowych w domkach kampingowych 
z drewnianej sklejki niedaleko Krynicy – w Ośrodku wczasowym Zakładów Azotowych w Czarnym 
Potoku. Andrzej Tworzydło

Wyjeżdżając na kolonie do Mielenka mieliśmy zbiórkę na peronie. Już wtedy zastanawialiśmy się gło-
śno, jak długo będziemy jechać i przez jakie miejsca. Patrzyliśmy przez okno dworca na snopy iskier 
strzelające spod kół starej lokomotywy. Na wyjeździe spaliśmy w wojskowych namiotach i myliśmy zęby 
w morzu. Niezapomniany smak i wspomnienia. Krzysztof Trybulec

Wyjazdy na kolonie organizowano dla dzieci pracowników Zakładów Azotowych. Z autobusów, którymi 
podróżowaliśmy słychać było głośny śpiew sławiący Tarnów i… produkty Zakładów: „Wiedzą Chińczyk, 
Murzyn, Grek każda mądra głowa, że zawdzięcza dobry plon azotoks z Tarnowa. Bo miasto Tarnów 
w świecie słynie…”. Lucyna Olejnik (z d. Strychała)

Przez około 30 lat jeździłem z młodzieżą na kolonie, organizowane przez Azoty – jako uczestnik, prak-
tykant, ratownik, wychowawca i kierownik. Organizowano je w Mielenku, Małym Cichym, Gliczarowie 
Górnym. Kolonie były możliwością wyjazdu z zadymionych Mościc. W pierwszych okresach wyjazdów 
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kolonijnych na jednym turnusie było około 300 dzieci. W Małym Cichym, gdzie jeździły młodsze dzie-
ci, turnusy liczyły ok. 100 dzieci. Marek Roś

Mój ojciec budował ośrodek wypoczynkowy dla pracowników Azotów. Spędzaliśmy tam całe, dwa mie-
siące wakacji. Wspominam stołówkę w stodole i gotowanie obiadów na żelaznej kozie. Takie atrakcje, 
jak kajaki i rowery wodne, pojawiły się o wiele później. Pamiętam, że to wszystko działo się w pobliżu 
zapory. Mój ojciec zarządzał wtedy ośrodkiem Witkówka. Małgorzata Wolska (z d. Michalik)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, a w szczególności pani Zofia Kieć, byli organizatorami półkolonii dla 
dzieci w czasie wakacji. Największa piwnica w naszym bloku na Traugutta 18 została zaadaptowana na 
klub. Tam się spotykaliśmy. W klubie były stoliki i dzieciaki grały w planszówki: „Grzybobranie” i „Chiń-
czyka” albo rozgrywały mecze w Piłkarzyki. Opiekę nad dziećmi sprawowały nauczycielki w ramach 
swoich praktyk pedagogicznych. Anna Banach (z d. Moskal)

Zakłady Azotowe organizowały wyjazdy kolonijne do Mielenka, Suchej Beskidzkiej, Żmigrodu, Czer-
wonego Klasztoru. Punktem zbiórki był parking koło obecnego przedszkola. Tam dzielono nas na grupy 
i pakowaliśmy się do autobusów. Na kolonii w Suchej Beskidzkiej uczyliśmy się wielu patriotycznych pie-
śni, zwiedzaliśmy okolicę a czas był zapełniony grami i zabawami. Pamiętam jedzenie ogórków kiszo-
nych z wielkiej beczki i oglądanie pierwszego lądowania na księżycu w 1966 roku. Krzysztof Trybulec

Zakłady wysyłały dziennikarzy z fabrycznej redakcji, żeby robili na koloniach wywiady i zdjęcia. Te re-
lacje ukazywały się co tydzień w Tarnowskich Azotach. Marek Roś

Jak mój ojciec pracował na Azotach to jeździliśmy na wczasy do Gdyni. Jako że Zakład partycypował 
w budowie budynku Wyższej Szkoły Morskiej mógł swobodnie z niego korzystać. Marek Roś

Ośrodek Wczasów Rodzinnych w Tabaszowej był dziełem ojca Małgosi Wolskiej – pana Michalika. Za 
jego namową, Zakłady kupiły dom z ogromną stodołą i na wczasy pracownicze zaczęły przyjeżdżać 
pierwsze rodziny. Krystyna Hassny (z d. Kubiś)

Kierownikiem pionu socjalnego wszystkich kolonii był pan Andrzej Głód. Na kolonie przyjeżdżali na wi-
zytację dyrektorzy, przedstawiciele związków zawodowych. Podczas jednej wizytacji w Małym Cichym 
prosiłem dyrekcję o dodatkowe pieniądze na atrakcje dla dzieci. Odpowiedziano mi wtedy, żebym wziął 
dzieci do lasu, niech poprzytulają się do drzew, poobcują z naturą. Pamiętam, że zdenerwowała mnie 
ta odpowiedź, ale po latach stwierdzam, że to była bardzo dobra propozycja. Marek Roś

Yacht Club Azotów miał siedzibę w obecnym budynku Pogotowia Ratunkowego. Klubowicze pływali 
po Jeziorze Rożnowskim, po Mazurach. Pamiętam sztorm na jeziorze Śniardwy i asekurację naszego 
jachtu po wywrotce na jeziorze Mikołajskim. Mieliśmy szczęście, że byli w porcie w tym samym czasie 
gdy licealiści przyjechali na obóz żeglarski! Krzysztof Trybulec

Przy 70. osobach w orkiestrze dzieliliśmy się czasami na dwa mniejsze zespoły. Na obozie w Taba-
szowej, podczas rejsu stateczkiem po jeziorze, w jedną stronę grał pierwszy a w drugą drugi zespół. 

Na stronie obok: autorka Amelia Czerniak
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Pamiętam, że…
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Notes wspomnień. O życiu i ludziach w Mościcach

Dla rozrywki. Graliśmy muzykę marszową, polki, fokstroty. Tradycją obozową były odgrywki. Zbiera-
ła się kapelka i każdy dostawał odgrywkę. Nie za darmo. Płaciło się trunkiem albo przegryzką. Jacek 
Skrzelowski

Na wycieczki chodziło się w tym co się miało, zazwyczaj była to odzież zakładowa. Ciepłe kurtki 
lub przeciwdeszczowe, wełniane podkolanówki. Buty to pionierki albo w lecie trampki, z czasem już 
w tzw. trepach górskich, spało się w schroniskach, w salach po 20 osób. Mieliśmy przewodników, któ-
rzy potrafili zaprowadzić dyscyplinę. Głównym inicjatorem naszego towarzystwa turystycznego był 
inż. Zbyszek Tumiłowicz. Inni przewodnicy jakich pamiętam: Jadzia Malec, Irena Bończyk, Staszek 
 Ligęza, Staszek Kaczówka (prowadził koło młodzieżowe). I wielu, wielu innych. Wszyscy robili to spo-
łecznie. Anna Lorenowicz (z d. Kępińska)

Kierownikiem ośrodka wczasowego Jaskółka Zakładów Azotowych w Zakopanym był pan Knapik, 
który z Działu zaopatrzenia, gdzie kierownikiem był mój ojciec, przeszedł do Działu wczasów pracow-
niczych. W okresach zimowych, corocznie po feriach szkolnych, wykupywałem w Zakładach Azoto-
wych turnus wczasowy dla mojej rodziny, korzystając z warunków narciarskich jakie w latach 70.–80. 
bywały. Andrzej Tworzydło

Prowadziłam w szkole kółko turystyczne. Przez radiowęzeł informowałam o kierunku wycieczki, pla-
nowanym czas i miejscu zbiórki i niezbędnym ekwipunku. To były również rajdy kilkudniowe. Spaliśmy 
wtedy na wsiach w stodołach albo na stryszkach. Zawsze mieliśmy ze sobą kohery, wodę nabieraliśmy 
ze strumyka, gotowaliśmy barszczyk, czy zupę grochową z proszku. W opiece nad grupami poma-
gały mi nauczycielki ze szkoły, m.in. panie: Wojdyło, Tryba, Wołek, Wojnarowicz. Anastazja Smagacz 
(z d. Marek)
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