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Wywodzę się z muszyńskiego rodu Miczulskich. Mój ojciec Andrzej, najmłodszy z 
synów Wojciecha i Katarzyny Miczulskich, urodził się w roku 1892 „na górach", w 
przysiółku o nazwie Miczuły, gdzie jego rodzice gospodarowali, zanim przenieśli się do 
Muszyny. Gdy w roku 1914 wybuchła I wojna światowa, ojciec odbywał służbę 
wojskową w armii austriackiej - i od razu trafił na front rosyjski. Ciężko ranny w bitwie 
pod Kraśnikiem, na Lubelszczyźnie, stracił prawą nogę. Rekonwalescencję odbywał w 
Wiedniu, o którego urokach lubił opowiadać. Zdobył tam częściowe wykształcenie 
średnie. Zwolniony z wojska w roku 1917, został urzędnikiem pocztowym i pracował 
m.in. w Starym Sączu, w Żarnowcu nad Pilicą i w Piwnicznej. W Starym Sączu ożenił 
się z Janiną Mrozówną, tam też urodziliśmy się - ja i mój brat Andrzej (bliźniak) oraz 
siostra Jadwiga, w Żarnowcu zaś - brat Stanisław. W Piwnicznej ojciec pracował na 
stanowisku naczelnika poczty, aż do przejścia na emeryturę w roku 1931. Po prze-
niesieniu się do Muszyny zamieszkaliśmy w domu dziadków w Rynku, pod numerem 71 
(po wojnie zmienionym na 12, następnie na 13), na nowo zbudowanym poddaszu, które 
składało się z kuchni (z wejściem po schodach zewnętrznych, z podwórza) oraz jednego 
pokoju (z balkonem od frontu). Ojciec, jako inwalida wojenny, uzyskał koncesję na 
sprzedaż wyrobów tytoniowych i alkoholowych (bez wyszynku) we własnym lokalu 
handlowym, na który dziadkowie odstąpili mu połowę dużego pokoju na parterze i 
przyległą sień. Koncesję na wyszynk ojciec uzyskał na krótko przed wybuchem II wojny 
światowej i interes prowadził wspólnie z Natanem Reichem w jego lokalu w Rynku, pod 
numerem 119 (obok obecnej siedziby Urzędu Miasta). Własny lokal handlowy został 
wykorzystany na powiększenie naszego zbyt ciasnego mieszkania. 

Pierwsze moje wspomnienia z Muszyny wiążą się z odwiedzinami u dziadków, z 
okresu naszego zamieszkania w Piwnicznej. Kojarzą się one ze smakowaniem świą-
tecznych placków z kapustą i borówkami, z zapachem palonej kawy zbożowej, z echami 
kościelnych dzwonów z Legnawy i z wizytą w Żegiestowie Zdroju, dokąd zabrał mnie 
ojciec do pijalni u źródła „Anna". Z dziadkami mieszkała na wspólnym gospodarstwie 
siostra ojca, Kunegunda Susitkowa, wraz ze swym synem Stanisławem (późniejszym 
urzędnikiem magistratu). Pamiętam zabawną pioseneczkę, jaką nam śpiewała, a dziadek 
opowiadał, jak to „na górach" szkodę w ziemniakach i owsie wyrządzały 
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dziki, i jak po nocach odstraszano je głośnym 
biciem w blaszane naczynia. Poza uprawą 
roli i pracą w lesie dziadek zajmował się 
ciesiołką i stolarką-wyrabiał gonty, sprzęty 
domowe, koryta, dzieże, waganki (formy do 
wypieku chleba) itp., wszystko z drewna. 
Swój warsztat stolarski i narzędzia zabrane z 
gór dziadek trzymał w drewutni na 
podwórzu, między domem a budynkiem 
stodoły i stajni. Dziadek chował konia i 
krowę, gospodarując na roli jak wielu 
obywateli w Muszynie. Ja i moi bracia 
pomagaliśmy czasem dziadkowi przy 
rżnięciu sieczki na sieczkarni, raz też praco-
waliśmy przy sprzęcie bolhelu (odmiana ko-
niczyny) na łące na Wilczem. 

Dawny Rynek muszyński, zanim został 
wybrukowany kostką granitową, był 
porośnięty miejscami trawą, na której pasały 

się (i pa-skudziły) gęsi. Miejscami był błotnisty 
i w kałużach, ponieważ spływała do niego 

strużka wody z młaki pod Malnikiem, ciągnąca się wzdłuż ogrodu, podwórza i domu 
dziadków, która jednak z czasem zanikła. Przed domem dziadków oraz sąsiednimi 
domami po tej stronie Rynku znajdowały się ławeczki, na których przesiadywali po 
pracy i w dni świąteczne ludzie starsi - mój dziadek zawsze z fajką i w kapeluszu 
nasuniętym na czoło. Przed wojną Rynek był miejscem, gdzie odbywały się jarmarki; 
zaludniali go wtedy Łemkowie z pobliskich wsi, a podwórze dziadka zapełniały 
„parkujące" furmanki. Powszechna wówczas trakcja konna oraz przepędzanie bydła na 
wypas były przyczyną zanieczyszczania Rynku i ulic odchodami zwierząt, zbieranymi 
zresztą skrzętnie przez mieszkańców jako cenny nawóz. W okresie lata na 
przedwojennym Rynku, koło kaplicy św. Jana Nepomucena, gromadziły się kobiety 
wiejskie, sprzedając jagody, grzyby, nabiał i drób, a przyjezdne sprzedawczynie 
oferowały warzywa i owoce. Osobliwością dawnej Muszyny było też ogłaszanie 
obwieszczeń magistratu przez miejskiego strażnika Juraszka, który biciem w bęben 
zwoływał mieszkańców na ich wysłuchanie. 

Babcia Katarzyna Miczulska z prawnuczką 
(córką Stanisława Susitki). Zdjęcie sprzed 

wojny 

W ciągu roku szkolnego moje rodzeństwo i ja mieszkaliśmy w Starym Sączu u 
babci Wiktorii Mrozowej, uczęszczaliśmy bowiem do szkół w Starym Sączu i Nowym 
Sączu, a tylko ferie świąteczne i wakacje spędzaliśmy w Muszynie. Muszynę bardzo 
polubiliśmy ze względu na jej piękno i atrakcje, pozwalające na miłe spędzenie 
wolnego czasu. Zawieraliśmy tutaj nowe znajomości i z rówieśnikami oddawaliśmy 
się zabawie. Z braćmi, jako podrostki, lubiliśmy biegać po ulicach i ścieżkach 
spacerowych uzdrowiska, tocząc obręcz popędzaną kijkiem, zwykle zrobioną z 
grubego drutu; inni chłopcy używali ładnych obręczy drewnianych, a niektórzy fajerek 
kuchennych lub obręczy z be 
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czek, które robiły dużo hałasu i łatwo się przewracały. O takiej, zapomnianej dziś 
zabawie wspominają w swych wierszach Kazimierz Wierzyński (Akacje na ulicach; 
Aleje Ujazdowskie, niedzielne popołudnie) i Czesław Miłosz (Powrót do Krakowa w 
roku 1880; Bramy arsenału). 

W Muszynie przyjaźniliśmy się ze Zbyszkiem Posłusznym, jedynakiem państwa 
Józefa i Wandy Posłusznych, nauczycieli mieszkających po sąsiedzku w szkole, której 
kierownikiem był ojciec Zbyszka. Jego matka po amatorsku malowała farbami olejny-
mi, z upodobaniem kopiując pejzaże, jego zaś ojciec - chętnie odwiedzał sklepik moje-
go ojca. Zbyszek zainicjował grę w tenisa na podwórzu szkolnym, do której używali-
śmy rakiet drewnianych, zrobionych z kawałka deski. Z nim i jego kuzynkami 
chodziliśmy na spacery i do kąpieli nad Muszynkę oraz na wycieczki na Malnik i Gar-
by. Kiedyś również nasz ojciec zapragnął wybrać się na Malnik. Mimo ciężkiego kale-
ctwa, najednej nodze i podpierając się kulą, wdrapał się wraz ze swoją rodziną na górę. 
A w Piwnicznej, kiedy byliśmy jeszcze maluchami, ojciec zabrał nas przy pomocy pra-
cownika poczty, pana Rojka, na górę Kicarz za Popradem i zrobił nam tam 
pamiątkowe zdjęcie. W tym okresie zajmował się bowiem fotografowaniem. Nasz brat 
Andrzej wcześnie zainteresował się fotografią sam wywoływał klisze i filmy oraz 
wykonywał odbitki. Dzięki niemu mamy dużo dobrych zdjęć, dokumentujących lata 
naszej młodości w Starym Sączu i w Muszynie. Kilka zdjęć ze spacerów rodzinnych 
na deptaku za Popradem i pod Zamczyskiem wykonali nam zawodowi „lejkarze", 
uzbrojeni w aparaty marki Leica i „grasujący" w sezonie letnim na szlakach 
spacerowych Muszyny. 

Niezwykłym wydarzeniem w czasie wakacji 1934 roku była wielka powódź. Ulew-
ne deszcze spowodowały wielkie wylewy w dolinach Popradu i Muszynki oraz innych 
rzek. W Muszynie uległy zalaniu niżej położone ulice i posesje, zostały zerwane 
mosty, uszkodzone drogi i tory kolejowe. Na apel o pomoc dla powodzian 
odpowiedziała grupka dzieci, podopiecznych państwa Posłusznych, urządzając w 
szkole przedstawienie z piosenkami i tańcami (treści tych występów nie pamiętam, z 
wyjątkiem piosenki pt. „Kapitan Papawaj", której tekst znalazłem w Tygodniku 
Powszechnym nr 10 i 13, 2004). Skromny dochód z przedstawienia został przekazany 
na rzecz poszkodowanych, 
0 czym znalazła się wzmianka w Ilustrowanym Kury erze Codziennym. Po wakacjach, 
w mojej II klasie Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, nasz 
profesor „od polskiego", Eugeniusz Pawłowski, zadał nam napisanie wypracowania o 
powodzi na podstawie własnych przeżyć. Mieliśmy też szkolną wycieczkę do doliny 
Dunajca, podczas której oglądaliśmy ogromne spustoszenie spowodowane przez 
powódź. Wkrótce rozpoczęta została budowa zapory wodnej na Dunajcu w Rożnowie. 

Kolejne wakacje spędzaliśmy tak, jak dawniej - na zabawach sportowych, spacerach 
1 wycieczkach. Chętnie chodziliśmy za Poprad, gdzie w muszli koncertowej występo-
wała orkiestra zdrojowa pod dyrekcją pana Konowalskiego, a także była nadawana z 
płyt przez Antka Przybylskiego muzyka z modnymi przebojami. Te przeboje śpiewa-
liśmy sobie potem w domu wieczorami. Tradycją w naszej rodzinie było śpiewanie „o 
szarej godzinie" różnych piosenek oraz kolędowanie. Mama miała piękny głos i bardzo 
lubiła śpiewać. Ojciec po amatorsku brząkał na gitarze, próbował też grać na 
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kupionej okazyjnie w Muszynie cytrze, najchętniej ulubione melodie wiedeńskie, „Hu-
moreskę" Dworzaka itp. Lubił też muzykowanie wędrownych kapeli cygańskich. 

Wychowano nas również tradycyjnie - w rygorze posłuszeństwa i okazywania 
szacunku dla rodziców. Na wakacjach musieliśmy chodzić na bosaka, ponieważ kupno 
obuwia i jego naprawa dla naszej czwórki stanowiły poważną pozycję w budżecie 
domowym, a czesne, czyli opłata za naukę w gimnazjum i liceum, oraz inne potrzeby 
bytowe zmuszały do liczenia się z pieniędzmi. Te sprawy były głównie troską naszej 
mamy, która świetnie prowadziła, dom i bardzo dobrze gotowała. W kuchni dziadków, 
w staroświeckim piecu, wypiekała wspaniały chleb i ciasta świąteczne, używając 
drewnianej dzieży i waganków roboty dziadka; w tejże kuchni urządzała także pranie 
bielizny. Do naszych obowiązków domowych należało: noszenie wody wiadrami ze 
studni koło kaplicy św. Jana Nepomucena (a gdy pompa była zepsuta, to ze studni 
koło św. Floriana), pomoc przy praniu i maglowaniu, zmywanie naczyń, szorowanie 
podłóg, piłowanie i rąbanie drewna na opał, a także dokonywanie zakupów w sklepie, 
przynoszenie mleka (od „cioci" Kasi Wilczyńskiej na Usach koło stacji kolejowej lub 
od pani Polańskiej - zza Muszynki Za Kościołem) oraz przynoszenie „kwaśnej wody" 
z łazienek za Popradem, ze źródła „Pod Grunwaldem", a czasem ze studni u Paóczaka 
na ulicy Kościelnej. 

Ferie zimowe w Muszynie - to oczywiście 
saneczkowanie i jazda na nartach na stokach 
Malnika oraz różne kameralne zabawy. 
Wszyscy w domu lubiliśmy rysować i 
malować farbami wodnymi, czasem 
współzawodnicząc w konkursach 
inicjowanych przez ojca (z nagrodami 
wysokości kilkudziesięciu groszy). 

W maju 1939 roku zdałem maturę w Li-
ceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu i 
stawałem przed komisjąpoborową Jako zdol-
ny do służby wojskowej musiałem odbyć 
służbę w Junackich Hufcach Pracy, co 
wypadło w okresie wakacji - od 15 lipca do 
15 sierpnia. Pracowałem w Nowogrodzie nad 
Narwią, nad ówczesną granicą polsko-
niemiecką, przy budowie fortyfikacji. 
Następny turnus junaków znalazł się już w 

ogniu wojny. Gdy wróciłem do Muszyny, 
panowała tu atmosfera napięcia i niepokoju, 

budowano w okolicy okopy i umocnienia obronne. W kościołach śpiewano suplikacje 
- „Od powietrza, głodu, ognia i wojny". Muszyna i inne kurorty pustoszały po 
panicznych wyjazdach letników. Także i my w końcu wyjechaliśmy do Starego Sącza, 
do domu babci, gdzie - dalej od granicy - rzekomo miało być bezpieczniej. 

Muszyna 1937 r. Rodzina Miczulskich na 
spacerze niedzielnym (od prawej - Staszek, 

Jędrek, Bartek, Mama, Jadzia, Ojciec) 
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W pierwszym dniu wojny udałem się do Nowego Sącza, zgłosić się jako poborowy 
do służby wojskowej. Zastałem tam tłum mężczyzn i kompletny chaos, wróciłem więc 
z niczym do domu. I zaraz potem uciekałem z moimi braćmi przed Niemcami. Dotar-
liśmy aż na Lubelszczyznę - do płonącego Biłgoraja, stąd przez Zwierzyniec i Hamer-
nię (ostrzelaną przez Niemców granatami) i dalej lasami, po czym trafiliśmy do zajęte-
go przez Niemców Lubaczowa. Tam byliśmy przetrzymywani wraz z innymi 
uciekinierami w koszarach wojskowych i w końcu, zaopatrzeni w przepustki, 
wróciliśmy pieszo, bez przygód, do Starego Sącza, jako jedni z pierwszych 
uchodźców. Część tej wędrówki odbył z nami Zbyszek Posłuszny. Jesienią odbyłem z 
bratem Andrzejem pieszy rekonesans do Muszyny, kolej była bowiem nieczynna z 
powodu wysadzenia tunelu w Żegiestowie. Przypadkiem spotkaliśmy się wtedy w 
Muszynie ze Zbyszkiem Posłusznym, niestety po raz ostatni. Powiedział nam o swoim 
zamiarze ucieczki na Zachód, przez Słowację. Został złapany, siedział w więzieniu w 
Nowym Sączu, a potem wraz z innymi młodymi ludźmi został rozstrzelany w roku 
1941 - miał wtedy 18 lat. 

Nasz ojciec wrócił do Muszyny przed zimą 1939 roku. Lokal szynku znalazł 
zdemolowany przez Słowaków, którzy wraz z Niemcami wkroczyli do Muszyny. 
Reszta naszej rodziny pozostała w Starym Sączu aż do wiosny 1940 roku. Szkoły 
średnie były zamknięte, ale spotykaliśmy się z kolegami i koleżankami szkolnymi, 
pomagając sobie w rozwiązywaniu trudności aprowizacyjnych i starając się zabić nudę 
przymusowej bezczynności. Wiele emocji budziły nasilające się aresztowania 
młodzieży. W czerwcu 1940 roku powróciliśmy do Muszyny, gdzie poczuliśmy się 
nieco bezpieczniej. Zacząłem pomagać ojcu w szynku przy obsłudze klientów. Lokal 
odwiedzali licznie żołnierze niemieckiego garnizonu, stacjonującego wtedy w szkole, 
obok naszego domu. Żołnierze handlowali różnymi towarami, przywiezionymi z 
pokonanej właśnie Francji - i tęgo popijali. Wyjechali z Muszyny w następnym roku, 
przed nowym atakiem - na Związek Sowiecki. W szynku gościli również Niemcy 
rezydujący w Muszynie - m.in. gestapowcy, ich tłumacz Augustyniak, niejaki pan 
Maliniewicz i inne podejrzane figury. W dni targowe tłoczyli się w szynku Łemkowie 
z okolicznych wiosek. Bywali też miejscowi amatorzy trunków. 

Krótkim epizodem okupacyjnego życia stała się moja praca w charakterze robotnika 
leśnego w leśnictwie Majdan, w okresie od września 1940 do lutego 1941 roku. Byłem 
zatrudniony na Zimnem przy pomiarze kubatury ściętych drzew, wspólnie z kolegą 
Jackiem Krzyżanowskim. Potem wróciłem do pracy w lokalu mojego ojca. Po tytoń i 
papierosy chodziłem pieszo do hurtowni w Krynicy i towar przynosiłem w plecaku. 
Natomiast alkohole i piwo były przywożone z hurtowni furmanką bądź saniami, przy 
czym prawie zawsze coś się „przypadkiem" stłukło. 

W listopadzie 1940 roku nastąpiło wysiedlenie Żydów z Muszyny. Patrzyłem, jak 
zrozpaczone rodziny ładowały się na chłopskie furmanki z niewielkim dobytkiem, jaki 
pozwolono im zabrać ze sobą. Tak odjechał nasz najbliższy sąsiad, zegarmistrz Fruch-
man. Podobny los spotkał wspólnika ojca, Natana Reicha. Mieszkanie po nim, bezpo-
średnio połączone z szynkiem, zostało przez ojca wynajęte i zamieszkaliśmy w nim aż 
do końca wojny. Pamiętam też, jak Icek Brotman (Izaak Brodmann), przewodniczący 



Bartłomiej Miczulski 216 

muszyńskiej Rady Starszych (Judenrat), żegnał się z moim ojcem, jego dawnym kole-
gą ze szkoły. Obok skrywanego współczucia, nierzadkie były wśród niektórych miesz-
kańców Muszyny przejawy zadowolenia z wysiedlenia Żydów, co było niewątpliwym 
wynikiem narastającego przed wojną w Polsce antysemityzmu. 

W grudniu 1940 roku zmarł dziadek Wojciech Miczulski, w wieku 90 lat. 
W maju 1941 roku zostałem wraz z bratem 

Andrzejem powołany do Służby Budowlanej 
(Baudiensi) w Nowym Sączu. Pracowaliśmy 
tam w bardzo ciężkich warunkach, do końca 
lata, przy budowie kanału na ulicy Nawojow-
skiej, a od jesieni do początku grudnia - w 
Krynicy Zdroju, przy porządkowaniu terenów 
uzdrowiska. Na początku roku 1942 obaj 
podjęliśmy pracę w tartaku muszyńskim 
(Stanisław pracował w tartaku od lutego 1941 
roku). Początkowo byłem pomocnikiem 
gatro-wego w hali przy piłowaniu kloców, 
następnie przeniesiony zostałem na plac do 
sortowania i sztaplowania desek, potem na 
halę do produkcji elementów, 
przeznaczonych do budowy baraków i 
ziemianek dla wojska. Przy tej pracy można 
było załatwić „fuchę" - ja zrobiłem sobie 
stolik (wywieziony został w furze obrzynków 

na opał), który służy mi do dzisiaj. Dorywczo 
byłem też zatrudniany jako tzw. robotnik 

biurowy. Praca w tartaku trwała 10 godzin dziennie. Nadzór sprawowali majstrowie 
niemieccy (zapamiętałem nazwiska niektórych - Dambietz, Grabsch, Plieschke), a nad 
całą produkcją sprawował kontrolę Walter Kreutzer, który ze swoim wilczurem 
Rolfem krążył po całym terenie tartaku (Kreutzer znaczy też krążownik). Pracować 
trzeba było też przy ładowaniu tarcicy i elementów budowlanych na wagony, podsta-
wiane na bocznicę kolejową tartaku. Robota trwała wtedy aż do zakończenia załadun-
ku. Dostawiane wagony pochodziły z różnych krajów okupowanej Europy. Z zacieka-
wieniem odczytywałem różnojęzyczne napisy na ścianach wagonów - zapamiętałem 
jeden: Buon Natale, czyli Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Znalazłem też w wago-
nie wyrwaną z książki kartkę (dziwne bywają losy książek), a na niej - wiersze 
Bolesława Leśmiana (str. 31 - Zamyślenie, str. 32 - Topielec), którego twórczości 
wówczas nie znałem. Kartkę tę zachowałem do dziś. Tartak przylegał do linii 
kolejowej, ważnej pod względem strategicznym. Można było stąd obserwować 
transporty wojskowe w drodze na front wschodni i wracające z frontu z rannymi, a 
latem 1944 roku - koszmarne transporty Żydów węgierskich w drodze do Oświęcimia. 

Nowy Sącz 1941 r. (Baudiensi) Kopanie 
kanału na ul. Nawojowskiej (pierwszy od 

lewej - Andrzej Miczulski) 
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Na początku roku 1942 uruchomiono w tartaku stołówkę dla robotników, wydającą 
obiady typu Eintopfgericht. Wkrótce zdarzyło się, że komuś w zupie dostała się ugoto-
wana mysz (byłem tego świadkiem), wybuchła awantura - i stołówkę zlikwidowano. 
Niezadługo w baraku po stołówce zamieszkali Żydzi, których przywieziono na roboty 
w tartaku. Byli to ludzie wynędzniali, wygłodzeni, czasami któryś przemykał się do 
kotłowni, aby ukradkiem upiec zdobytego skądś ziemniaka. Wśród tej biedoty wyróż-
niał się młody mężczyzna, dobrze zbudowany, o wyglądzie i ubiorze niewskazującym 
na Żyda, który wkrótce tajemniczo i bez rozgłosu zniknął z tartaku. Po kilku 
miesiącach wszyscy Żydzi zostali wywiezieni z tartaku. Gdy później, w roku 1943, 
ewakuowano do Muszyny część załogi tartaku w Wygodzie (dawne województwo 
stanisławowskie), wśród pracowników biurowych i technicznych, pochodzących 
stamtąd, kilka osób zostało rozpoznanych jako ukrywający się Żydzi (Jadwiga 
Jaremko i Smoliński z rodziną) - i rozstrzelanych. Osoby te widywałem w kościele. 

Czas po pracy i wolne 
dni świąteczne spędzaliś-
my rozmaicie - przy 
sprzyjającej pogodzie na 
spacerach, czasem wy-
cieczkach, a gdy pogoda 
nie sprzyjała - na towarzy-
skich spotkaniach, potań-
cówkach, grze w karty itp. 
W czasie okupacji bardzo 
dużo czytałem, próbowa-
łem także zabawiać się 
„piórem płużąc". Książki 
pożyczałem początkowo w 
bibliotece miejskiej przy 

ulicy Kościelnej. Pewnego razu, gdy się w niej znajdowałem, z ulicy przez okno 
zajrzał szef gestapo - ale nie wszedł. Oczywiście skończyło się to likwidacją biblioteki. 
Od tego czasu korzystałem z księgozbiorów prywatnych. Pożyczałem także książki z 
księgozbioru pensjonatu „Światowid" w Żegiestowie Zdroju, udostępniane mi przez 
mojego szkolnego kolegę, Jurka Olszewskiego, syna właścicieli pensjonatu. Od Adasia 
Buczyńskiego z ulicy Ogrodowej, studenta matematyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, udało mi się pożyczyć łacińskie wiersze Horacego. Kiedyś, gdy 
spotkaliśmy się na ulicy Kościelnej, Adaś zaskoczył mnie propozycją wstąpienia do 
konspiracji. Znając go jako człowieka łagodnego serca i raczej marzyciela - 
odmówiłem. Horacego nie zdążyłem oddać, bo Adasia aresztowano i rozstrzelano na 
wiosnę 1943 roku. 

Nasza siostra Jadzia nie pracowała podczas okupacji zarobkowo, pomagała mamie 
w prowadzeniu domu, a także kontynuowała - w konspiracji - naukę w zakresie pro-
gramu liceum. W roku 1943 zdała egzamin maturalny przed Tajną Komisją Egzamina-
cyjną w Starym Sączu, a potem sama pomagała innym w ramach tajnego nauczania. 
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Naprzeciwko tartaku mieszkał 
starszy brat mojego ojca, stryj 
Józef Miczulski z liczną rodziną, 
z którąprzyjaźniliśmy się od 
dawna. Podczas okupacji 
kontakty rodzinne zacieśniły się; 
nasza mama bardzo polubiła 
stryjenkę Antosię, a my młodzi 
zaprzyjaźniliśmy się szczególnie 
z córką stryja JankąMiczulską 
która pracowała w magistracie, 
oraz jej przyszłym mężem 
Janem Plachým, księgowym w 
tartaku. Najmłodszy syn stryj a - 

Józek - również pracował w 
tartaku, przy mechanicznej 

obróbce drewna w hali maszyn; chętnie też uczestniczył w zabawach tanecznych. 
Bliższe stosunki przyjacielskie utrzymywaliśmy z Barbarą Szymańską, córką państwa 
Pirogów z ulicy Piłsudskiego, oraz z córkami państwa Wójcików i z Zosią 
Bełdowiczówną z Rynku. Z rzadka odwiedzali nasz dom goście spoza Muszyny - 
koleżanki i znajomi naszej siostry Jadzi ze Starego Sącza i Nowego Sącza, także 
kuzynka (córka brata mamy) z Sanoka oraz pan Edmund Cieczkiewicz z Rytra. 

Mama z Jadzią w Boże Narodzenie 1944 r. 

Pan Cieczkiewicz przyjaźnił się z moimi rodzicami jeszcze przed wojną, kiedy 
mieszkaliśmy w Piwnicznej i ojciec pracował na poczcie; często wtedy gościł w 
naszym mieszkaniu. Dobrze pamiętam wizytę naszej rodziny u niego w Łomnicy, 
gdzie w latach dwudziestych mieszkał, niedaleko Sanatorium Policji Państwowej, w 
domu położonym w małym sadzie (właziliśmy tam na drzewa rwać czereśnie), z 
pracownią pełną obrazów (kilka rodzice mieli od niego w prezencie). W domu były też 
psy (pamiętam jamnika Pikusia), a gospodynią była pani Władzia. Okupacyjne 
spotkanie pana Ciecz-kiewicza z moim ojcem w Muszynie było nieźle zakrapiane 
alkoholem i kiedy obaj potem przemierzali z wolna Rynek, nasz gość - jak pamiętam - 
głośno psioczył na „Prusaków", czyli hitlerowców. Po wojnie miałem z panem 
Cieczkiewiczem krótką wymianę korespondencji, z której zachowały się dwie karty 
pocztowe, pisane ręką ślep-nącego artysty. W roku 2000 odszukałem na cmentarzu w 
Rytrze jego mogiłę: na lewo od wejścia przez bramę, w rzędzie czwartym, jest to grób 
piąty od ogrodzenia, na pomniku napis: „Edmund Cieczkiewicz, artysta malarz, ur. 1 I 
1872, zm. 31 1 1958, odznaczony Krzyżem Walecznych". 

W marcu 1943 roku zmarła babka Katarzyna Miczulską, w wieku 92 lat. Pod koniec 
roku 1943 dla robotników tartaku zostało przez Niemców zorganizowane spotkanie z 

kilkoma wziętymi do niewoli pod Lenino żołnierzami Dywizji im. Tadeusza 
Kościuszki, których wypowiedzi miały, zgodnie z propagandowym celem Niemców, 

charakter antysowiecki. Był to już czas, kiedy w okolicach Muszyny budowane 
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były okopy przeciwko spodziewanym postępom Armii Czerwonej. W Leluchowie przy-
musowo pracowali przy budowie okopów mieszkańcy Muszyny i okolicznych miejsco-
wości. Robotnicy z tartaku musieli tam pracować w niedzielę i właśnie przy takiej „oka-
zji" spotkałem w Leluchowie znów mojego kolegę Jurka Olszewskiego z Żegiestowa 
Zdroju. Wtedy odwiedził nas i nauczył piosenki pt. „Serce w plecaku". Roboty przy tych 
okopach trwały jeszcze przez cały rok 1944. Latem tegoż roku przejechały przez 
Muszynę wojska SS na Słowację, aby stłumić tam powstanie przeciw Niemcom. Do-
chodziły stamtąd do Muszyny głuche odgłosy detonacji. Przez Muszynę przeciągali też, 
stacjonując krótko, żołnierze innych narodowości, walczący po stronie Niemiec: Węgrzy, 
Ukraińcy z dywizji SS Galizien oraz własowcy z formacji ROA, czyli Rosyjskiej Armii 
Wyzwoleńczej, utworzonej z rosyjskich jeńców wojennych. W styczniu 1945 roku 
zaczęła się ucieczka Niemców z Muszyny, podczas której uprowadzili oni ze sobą grupę 
robotników. Wśród nich znalazł się również nasz brat Stanisław. Podczas postoju tej 
grupy na Rynku, w mroku nocy, udało się go z niej wyciągnąć. Ci, których uprowadzono, 
zdołali jednak powrócić szczęśliwie do Muszyny. 

Przed nadejściem Rosjan zapanowała w Muszynie atmosfera lęku i niepewności. 
Wtedy to, na prośbę pani Bełdowiczowej zamieszkałej z córką w Rynku, kilka razy 
nocowałem w ich mieszkaniu w roli „ochroniarza". Pani Bełdowiczowa ufała, że jej syn 
Zbigniew, aresztowany za udział w konspiracji i wywieziony do Oświęcimia, powróci. 
Pamiętam dobrze, jak pewnej niedzieli ulicą Kościelną przejechał samochód gestapo z 
więźniami, wśród nich Zbigniew Bełdowicz z ręką uniesioną w pożegnalnym geście do 
ludzi wracających z kościoła. Z Oświęcimia już nie wrócił. 

Zaczęła się nowa okupacja, zwana wyzwoleniem. Stawałem po raz wtóry do poboru, 
ale na szczęście bez powołania do ludowego wojska. Nastąpił dziwny okres przejściowy 
- organizowania się nowej władzy, trudności aprowizacyjnych i wyjazdów muszy-nian na 
ziemie zachodnie, a także na „szaber". Nasza siostra Jadwiga już w lutym 1945 roku 
odważnie wyruszyła na studia do Krakowa. Moi bracia kończyli naukę w nowo 
utworzonym gimnazjum i liceum w Muszynie, a ja pozostałem jeszcze do pomocy ro-
dzicom w domu. Pamiętam pierwszą uroczystość dla uczczenia rocznicy Konstytucji 3 
Maja, a w kilka dni później świętowanie zakończenia wojny. Tejże wiosny brałem udział 
w akcji ankietowania szkód i strat wojennych, prowadzonej w Muszynie przez Hubla. 
Informacje na ten temat zbierałem w gospodarstwach Za Kościołem. Miały one służyć 
jako podstawa do żądania od Niemców odszkodowań wojennych. 

Po wojnie ożywiła się w Muszynie działalność miejscowego klubu piłki nożnej, z 
braćmi Gembarowskimi i Jędrkiem Rybiaóskim na czele. Zawody odbywały się na 
boisku nad Popradem, naprzeciwko Domu Związku Ociemniałych Żołnierzy, w którym 
stacjonowała wówczas jednostka wojskowa Straży Granicznej. Pewnego niedzielnego 
popołudnia odbywał się tam mecz piłkarski, na który zmierzałem ścieżką spacerową na 
Mikowej. Gdy znalazłem się w pobliżu Domu Ociemniałych, zobaczyłem wypoczywa-
jących żołnierzy; jeden z nich rozebrany do pasa jeździł na koniu - nagle dał się słyszeć 
strzał i żołnierz z konia spadł. Jego koledzy wszczęli alarm i natychmiast z bronią w ręku 
zgarnęli mnie i innych spacerowiczów i zaprowadzili na boisko, gdzie rozwście 



Bartłomiej Miczulski 220 

czeni (zapewne pijani) otoczyli zgromadzoną publiczność i z wymierzonymi w ludzi 
karabinami krzyczeli, że wśród widzów kryje się zabójca ich kolegi. Po jakimś czasie 
uwolniono nas, ponieważ okazało się, że to żołnierz sam postrzelił się z pistoletu 
schowanego w kieszeni spodni. 

W drugiej połowie czerwca 1945 roku wyjechałem z Muszyny „w świat". Po 
nieudanej próbie utrzymania się w Krakowie, na zaproszenie siostry mojej mamy 
wyjechałem do Lublina, gdzie podjąłem studia rolnicze na nowo utworzonym 
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Po studiach zostałem od razu zatrudniony 
na tejże uczelni, rozpoczynaj ąc swoj ą karierę naukową. Odtąd odwiedzałem 
Muszynę tylko w czasie urlopów, zwykle latem. 

Ojciec przed domem rodzinnym Miczulskich w Rynku, sierpień 1971 r.  
Dom rozebrano w 1974 roku.  

(Wszystkie prezentowane w artykule fotografie pochodzą ze zbiorów autora). 


