
 5 grudnia br. uczniowie klasy I LO w Zakliczynie, udali się na wycieczkę do Nowego 

Sącza. Naszym celem było bliższe zaznajomienie się z kulturą żydowską oraz poznaniem 

funkcjonowania miasteczka galicyjskiego. Wycieczka odbyła się z inicjatywy mgr Danuty 

Skalskiej-Cygan, która wraz z mgr Martą Bil czuwała  nad naszym bezpieczeństwem w czasie 

zwiedzania. 

 Około godziny 9 wyruszyliśmy w drogę. Po przybyciu na miejsce przywitał nas obraz 

małego miasteczka, które zdawało się jakby być zatrzymane w czasie. Pierwszym punktem 

była rekonstrukcja domu krawca, który znajdował się w Czchowie. Wewnątrz mogliśmy 

ujrzeć urządzoną pracownię krawiecką i mieszkanie jej właściciela- pobożnego Żyda. Jego 

dom, jak na tamte czasy był bardzo prestiżowy. Jest on urządzony w pełni zgodnie z zasadą 

koszerności. W pracowni znajdowało się wszystko, co niezbędne do świadczenia 

pełnowartościowych usług.  

 Kolejnym etapem było zobaczenie oraz poznanie funkcjonowania tamtejszej remizy. 

W drodze do niej, minęliśmy się z ekipą filmową, która właśnie tam nagrywała ujęcia do 

ekranizacji historycznej.  Po wejściu do budynku, zobaczyliśmy dwa wozy strażackie, których 

obsługa była w pełni ręczna.  We wnętrzu znajduje się typowe wyposażenie strażackie 

z tamtego okresu. Pan przewodnik w sposób jasny, wytłumaczył algorytm funkcjonowania 

całej remizy, począwszy od akcji gaśniczych do sporządzania raportów.  

 Po wyjściu z remizy, udaliśmy się do urzędu pocztowego z okresu później monarchii 

austrowęgierskiej. Na naszych biletach pojawiły się pieczątki pocztowe. W budynku poczty, 

oprócz wysyłania listów, była możliwość zadzwonienia do innych miast. Na ścianie 

znajdującej się naprzeciw lady, zawieszona była mapa całej Galicji. Nieopodal Poczty 

znajduje się kopia sklepu kolonialnego, zbudowanego na podstawie budynku mieszczącego 

się na ulicy Mickiewicza w Zakliczynie. W tym miejscu mogliśmy zobaczyć ekspozycję 

charakterystyczną dla sklepiku typu ,,szwarc – mydło – powidło”. Duża waga stojąca w rogu 

pomieszczenia była używana do ważenia towarów, z którymi nie mogła sobie poradzić 

mniejsza na ladzie. Bardzo ciekawym doświadczeniem była możliwość zobaczenia dawnej 

apteki, w której każdy lek wytwarzał farmaceuta na miejscu. W drugiej części budynku, 

odtworzono gabinet dentystyczny, który w małym stopniu przypomina ten znany nam dzisiaj. 

Po minach uczestników widać było, że nie chcieli by się tam znaleźć.  W każdym z tych 

budynków można było zobaczyć emblematy państwa austrowęgierskiego, np. herby 

monarchii, czy portrety cesarza Franciszka Józefa I. Atelier Fotografa, który mogliśmy 

również zobaczyć, pokazał nam jak bardzo technika poszła naprzód. Przewodniczka, która 

opowiadała nam o tym miejscu, wspominała, że samo przygotowanie aparatu, tła, jak  

i wykonanie zdjęcia trwało nawet parę godzin. W tym samym budynku znajduje się 

rekonstrukcja pracowni zegarmistrza, w której mogliśmy zobaczyć działający piękny, 

zabytkowy zegar z tamtej epoki. Kolejnym punktem naszego zwiedzania był budynek, który 

w środku różnił się od reszty.To kopia domu z Krościenka nad Dunajcem. W dwóch 

pomieszczeniach zostały urządzone wystawy malarskie na szkle oraz współczesnej rzeźby 

ludowej. To miejsce ma również drugą funkcje, a mianowicie w sieni odbywają się pokazy 

twórczości niezawodowych artystów, m.in. ze znanego ośrodka sztuki ludowej w Paszynie. 

Ostatnim punktem wycieczki po tym miejscu była wizyta w zakładzie fryzjerskim, który jako 

kolejny został wybudowany na wzór budynku z Zakliczyna. Jak wspominała Pani 

przewodnik, było to miejsce paradoksalnie niebezpieczne. Prostownice, czy lokówki często 



rujnowały włosy, a suszarki, mogły rozgrzać strumień powietrza do ok. 100C. Ręczne 

maszynki do włosów, również były niekomfortowe dla klienta.  

 Po udanym zwiedzeniu miasteczka, ok. godziny 12:30, znaleźliśmy się na żydowskim 

cmentarzu. Po tym miejscu oprowadzał nas p. Artur Franczak- dyrektor Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Przybliżył on nam cały obrządek pochówku, 

jak i żałoby wyznawców judaizmu. Nekropolia jest w opłakanym stanie. Złożyło się na to 

wiele czynników. Przed II wojną światową był to cmentarz, na którym brakowało już miejsca. 

Jego teren podczas okupacji niemieckiej był miejscem masowych egzekucji zarówno ludności 

żydowskiej, jak i chrześcijańskiej.  Nie zwracano uwagi na zasady grzebania Żydów.  

Zamordowanych chowano w zbiorowych mogiłach. Ofiary te upamiętnia pomnik, odsłonięty 

18.06.1959 roku. Umieszczono na nim napis: „Ofiarom hitlerowskiego barbarzyństwa 

i bohaterom walk o wolność narodu polskiego 1939–1945 r.”. W czasie wojny, Niemcy użyli 

część macew do brukowania sądeckich ulic, przez co na terenie cmentarza znajduje się 

niewielka ilość nagrobków. Obecny układ macew powstał po 1945 roku. W centralnej części 

nekropolii zachował się ohel, odnowiony w latach powojennych. W budynku znajdują się 

macewy zmarłych z dynastii chasydzkiej z Nowego Sącza. Do dziś nowosądecki ohel jest 

celem pielgrzymek chasydów z całego świata. Głównym celem przyjazdu Żydów do tego 

miejsca jest modlitwa przed miejscem pochówku zmarłego w 1876 r. Chaima Halberstama, 

założyciela dynastii. Na tym cmentarzu zobaczyliśmy zarówno macewy ,,wbite” w ziemie 

charakterystyczne dla Żydów aszkenazyjskich, jak i równolegle ułożone względem ziemi dla 

Sefardyjczyków.  

 Ta wycieczka bardzo poszerzyła nasze wyobrażenie na tematy związane 

z społecznością żydowską ich sposobem życia jak i rytuałami grzebania zmarłych. 

Wróciliśmy do Zakliczyna po godzinie 14. W czasie pobytu w Nowym Sączu nabyliśmy 

bardzo cenną wiedzę, która na pewno poszerzyła wśród uczestników wiedzę i sposób  

postrzegania wyznawców religii Abrahama.  


