
Ciocia Brońcia I
zapomnlana
sądeczanka

,,Więcej niż średniego wzrostu, w czarnej zwykle sukni, pochylona, z torebką w ręku,
przebiegała ulice Nowego Sącza, to na posiedzenie Komitetu, to znów do zakładów

naukowych prywatnych, gdzie była ochmistrzynią. Nie było wieczorku TSL, zabaw, balów
przedstawień, festynów, nie było jednego obchodu narodowego, któremu by ona nie

przewodziła. Jako nauczycielka, uwielbiana była wśród dziewcząt. W urzędach ceniono ją

i szanowano". Tak Bronisławę Lóschównę, powszechnie zwaną,,ciocią Brońcią", wspominał
wieloletni współpracownik na polu edukacii i pracy społecznej - Władysław Mazur.

est rok 1875. Dla Nowego Sącza to czas oddechu
i rozkwitu w dobie autonomii galicyjskiej. Do wybu-
chu I wojny światowej, dzięki polityce państwowej
i samorządowej, miasto się rozwija. Staje się regional-

nym centrum kulturalnym, gospodarczym i oświatowym.
Kluczową rolę w tym progresie, zwłaszcza w kontekście
rozwoju urbanistycznego, odgrl,wa uruchomienie kolei.
Nowy Sącz jawi się miastem z perspektywami.

Taki obraz ukazał się Andrzejowi Lóschowi, jego żo-
nie Eleonorze i ich 27-Ietniej córce Bronisławie, którzy
właśnie w 1875 r. osiedlili się w Nowym Sączu. Decyzja
ta spowodowana była objęciem przez głowę rodziny
stanowiska urzędniczego - adjunkta powiatowego -
w C.K. Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, gdzie
pracował do 18B7 r. Po wielokrotnych przeprowadzkach
nastał dla familii Lósch czas stabilizacji. Zarówno dla
Eleonory i Andrzeja, jak i ich najstarszej córki, Nowy

Sącz stał się domem, w którym mieszkali do końca swoich
dni. Ok. 1890 r. rodzina mieszkała przy ul. Jagiellońskiej
36. Bronisława dzieliła codzienność z rodzicami, a oprócz
opieki nad bliskimi jej życie wypełniała także aktl,wność
zawodowa i społeczna.

Wróćmy jednak do samego początku. Bronisława
Waleria urodziła się 9 sierpnia 1848 r, w Jaśle, jako córka
Andrzeja i Eleonory z domu Wilczek. Państwo Lóschowie
pobrali się  października 1846 r. w Andrychowie - rodzin-
nej miejscowości pani młodej. Bronisława była najstarszą
z trójki dzieci i miała dwie młodsze siostry: Wilhelminę
i Stefanię Marię. Rodzina co kilka lat zmieniała miejsce
pobltu, zazv,ryczaj dostosowując je do rozwoju kariery
urzędniczej ojca. Zamieszkiwali w faśle, Andrychowie,
Biecza. W l. 1861-1866 Andrzej Lósch pracował jako
adjunkt najpierw w C.K, Urzędzie Powiatowym, przekształ-
conym poźniej w C,K. Starostwo Powiatowe w Liszkach,
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natomiast w l. 1867-1874 w C.K. Starostwie Powiatowym
w chrzanowie.

Po przeprowadzce do Nowego Sącza Bronisława całe
swoje zawodowe życie związała z profesją nauczycielską.
Od 3I października 1877 r. pracowała jako zastępczyni na-
uczycielki w szkole ludowej 4-klasowej żeńskiej w Nowym
Sączu, która następnie została przekształcona w szkołę
6-klasową. W roku 1885 została mianowana nauczycielką
prowizoryczną, a rok później - stałą nauczycielką zroczną
pensją 600 zł. Z końcem września 1887 r. na emerl,turę,
po 40 latach pracy, odeszła kierowniczka szkoły - Julia
Szm idt. P r owizory czną kierowni czką zakładu mianowano
Bronisławę Lóschównę. Tę funkcję piastowała do 1 sierp-
nia 1890 r. W 1900 r. szkoła uległa ponownej reorgani-
zacji t została przemianowana w S-klasową wydziałową
szkołę żeńską, połączoną z 4-klasową szkołą pospolitą.
Kierownictwo nad nią objął Leon Barbacki, a Bronisława
pracowała na stanowisku nauczyciela wydziałowego.
W 1906 r. objęła kierownictwo szkoły, ze względu na urlop
Leona Barbackiego, udzielony mu dla podratowania nad-
wątlonego zdrowia. Na emerlturę przeszła w 1909 r.

Życie zawodowe Bronisławy przeplata się z rodzinnym.
22lipca 1893 r. na nowotwór umiera jej ojciec - Andrzej
Lósch. Rodzina przeżywabardzo trudne chwile. Owdowiała
po 47 latach małżeństwa Eleonora umiera parę lat po mężu
- 26 lutego 1900 r., w wieku 78 lat. Bronisława organizuje
pochówek matki. Po śmierci rodziców pomaga młodszym
siostrom i ich rodzinom.

Aktywna także po stracie bliskich, od 1903 t, zaanga-
żowała się w prace Towarzystwa Szkoły Ludowej. 10 lute-
go 1903 r. została wybrana do zarządu Koła TSL. Od tej
pory sumiennie i aktl-wnie brała udział w jego zebraniach,
a później także w pracach Związku Okręggwego TSL
w Nowym Sączu. Na walnym zgromadzeniu Koła,w dniu
24 stycznia 1904 r. została wybrana na stanowisko zastępcy
przewodniczącego. Od tej pory często prowadziła obrady,

W ramach działalności TSL zaangażowała się w orga-
nizację Czytelni Pań, W zarządzie Koła często broniła jej
interesóW gdyż działa|ność sekcji była mocno utrudniona,
ze względu na brak lokalu oraz niejasności w kwestii sto-
sunku prawnego do Koła, co było powodem częstych, oży-
wionych dyskusji na zebraniach. Za aktl,wną i ofiarną pra-
cę w,,Kółku Panien' podziękowa nie zlożylijej członkowie
Koła, na wniosek przewodniczącego - dra Zielińskiego.
Przy Czytelni Pań zorganizowała czytelnię ludową dla ko-
biet pracujących - ,ł,{ypożyczalnię książek im. Asnykai
Uroczyste otwarcie zor9anizowano w sali rady miejskiej
23 października 1904 r.

Zainicjowała, a takźe czynnie działała na rzecz or9a-
nizacji bezpłatnych przedstawień teatralnych,,dla ludu'i
Na walnym zgromadzeniu Koła w dniu 29 sĘcznia 1905 r.

Zdjęcie portretowe Bronisławy Lóschówny. Na rewersie dedykacja:
Drogiej, kochanej, zacnej uczennicy a następnie prawdziwie przyjaciel-

skiej towarzyszce na każdem polu pracy społecznej - przesyłam moją
fotografię z prośbą o dotrzymanie dawnego plzyzeczenia to jest ob-

darzenie mnie Swoją podobizną, Bronisława Lóschówna. Nowy Sącz
d. 'l6/7 'l908, zE zBloRów MuzEuM oKRĘGowEGo w NowyM sĄczu

ponownie została wybrana do zarządu, tym razem na sta-
nowisko zastępcy skarbnika. Ze względu na problemy fi-
nansovr'e organizacji wybrano ją na przewodniczącą,,komi-
sji przysporzenia funduszów". Kasę zasiać miaĘ dochody
z amatorskich, comiesięcznych przedstawień teatralnych.

Z jej inicjatyvly zaczęto wydawanie drukiem w lokalnej
i krajowej prasie sprawozdań TSL oraz Czytelni Pań (której
zostaje przewodnicz4cą), a z czasem także korespondencji
Koła.

Pracowała również w komisji organizującej obchody
święta Konstytucji 3 Maja, której zadaniem było opraco-
wanie programu tej patriotycznej uroczystości. Obchody
te w 1903 r, ,,powiodły się świetnie pod każdym względem
a P. Lósch oznajmia, że w okolicy odbywĄ się odc4lty
dla ludu i zainteresowanie między ludem tymi odczyta-
mi było wielkie" - cryĄamy w protokole z zebrania zarzą-
du Koła. Obchody tej i innych rocznic narodowych orga-
nizowała cyklicznie, najczęściej we współpracy z sądeckim
,,Sokołem] dbając aby ich program był niezwykle uroczysty.
Przykładowo w 1910 r. w trakcie patriotycznej mszy śpiewał
chór męski i żeński pod batutą prof. Kosińskiego. Po mszy
pochód złożony ze wszystkich warstw społecznych wyru-
szył z rynku w kierunku plant, a drużynę kosynierów pro-
wadzlł Wojciech Migacz z Gostwicy, naczelnik ,,Drlżyny
Bartoszowej".

Jako bibliotekarka podejmowała się katalogowania
książek, które następnie trafiaĘ do rąk kierowników szkół
w podsądeckich wsiach. Zbiór biblioteczny zasllały także
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Protokół z posiedzenia Zarządu Związku 0kręgowego TSL w Nowym

Sączu z 1 lutego 1909 r. zE zBloRów ARcHowuM NARoDowEGo

W KRAKOWIE ODDZ|AŁ W NOWYM SĄCZU

książki przez nią ofiarowane. Mimo skromnych dochodóq
wtaz z Heleną Misiewiczówną, ofiarowała Muzeum Ziemi
Sądeckiej bogaty zbiór monet.' Razem z kilkoma innymi osobami reprezentowała Koło
na Zjeździe Delegatów TSL, który odbył się w dniach 22-
23 maja 1904 r. w Krakowie, a także w roku następnym
w stanisławowie.

W 1906 r, po raz kolejny została wybrana do zarządu,
jako zastępca skarbnika. Aktywnie działała nadal w qekcji
przedsiębiorstw Koła, która podzieliła się rn trzy oddżia*
ły: obchodowy, dr amatyczny i wieczorkowo-wycieczkowy.
Uznanie zna|azłjej wniosek, aby w Czl.telni im, A. Asnyka
pobierać opłatę od wyp ożyczeniatomu na tydzień - 1 halerz.

Ponieważ wszelkie starania rajców miejskich w kwestii
stworzenia w mieście seminarium nauczycielskiego zakoń-
czyły się klęską, widząc potrzebę kształcenia kolejnych po-
koleń nauczycielek, zaangażowała się w 1905 r. w organiza-
cję prywatnego seminarium nauczycielskiego żeńskiego.

}ej działalność obejmowała nie Ęlko teren Nowego
Sącza, ale także podsądeckie wsie. Przyczyniła się do zało-
żenia czytelni TSL w Barnowcu, co w efekcie pozwollło zor-
ganizować także szkołę dla BarnowcaiCzaczowa. Wspólnie
z hrabiną Stadnicką założyła czylelnię TSL we Frycowej,

|ak wspomina W. Mazur ,,miała swój sposób postępowania
z ludem. Wybrała się np. nazałożenie czytdrniw Wysokiem
(,,,). Prelegenci zabrali do powozu książki, pojechali, otwar-
li czl,telnię. Lóschówna zawsze własnym kosztem najmując

furmankę, przybywała za prelegentami. Gdy się uroczystość
otwarcia czyteIni skończfa, ona tymczasem przyrządzała
na przywiezionym z sobą samowarze herbatę, zastawiała
stół pod drzewem w chłopskim ogródku, pomiędzy dzieci
rozrzucała ciastka i pieśni narodowe, a starszych, poważ-
niejszych zapraszała do podwieczorku. Rozmowa swobod-
na ośmielała gospodynie, zachęcała gospodarzy i tkała nić
złotą, wlewała w serca idee TSL i surowy materiał urabiała
dla narodu'l

W protokole z nadzwyczajnego posiedzenia Zjazdu
Delegatów Kół TSL do Związku Okręgowego w Nowym
Sączu z 1911 r. znalazł się zapis świadczący o jej niezwy-
kle serdecznym stosunku do ludzi, z którymi pracowała.
Kiedy Bolesław Kryczyński, który miał opuścić Nowy Sącz
w związku objęciem nowej posady, przemawiał do zgroma-
dzonych, poprosiła o udzielenie głosu i ,,żegna w słowach
pełnych serdecznej ży czliwości ustępuj ącego Prezesa, ale dla
zblt wielkiego rozrzewnienia przestaje mówić".

Ok. 1910 r. Bronisława Lóschówna mieszkała w ka-
mienicy pod adresem |agiellońska 39. W i911 r. odbył się
Walny Zjazd TSL w Nowym Sączu, poprzedzający tragiczne
wydarzenia. Oddajmy głos W Mazurowi, który tak opisu-
je okoliczności jej choroby i śmierci: ,,Lóschówna była na-
ówczas sekretarką Związku, który spełniał rolę gospodarza.
Wzięła na siebie obowiązek rozkwaterowania gości po do-
mach prywatnych. Należało o te kwatery prosić. Szła więc
(...) od domu do domu, niewiasta 63-1etnia, wspinała się po
schodach, a gdy ją zbywano stereoĘpowym: pani nie ma
w domu, wciskała slę nieraz przez kuchnię i zdoby,łvała za-
wsze wstępnym bojem kwaterę. Fatyga kilkudniowa, zmien-
ne powietrze, zwa|iĘ ją z nóg, Całe życie zdrowa, czerstwa
- pracę tę przypłaciła wybuchem krwi jednym i drugim
i odtąd gasłdl

Bronisława umiera 10 września I9I2 r, w wieku 64 lat
na gruźlicę. Tak relacjonuje to wydarzenie W. Mazur: ,,Życie
uniosło krewnych w inne okolice; pozostała sama. Umarła
w opuszczeniu, bez grosza. Nie było jej naprawdę za co po-
chować. Nauczycielstwo urządziło składkę (...) resztę do-
łożyła rodzina. Tak schodzi żołnierz-z posterunku. Cicha
bohaterka na polu, na które ją losy zaniosły. Skąpa dla sie,
bie, szczodradla bliźnich, pracą oddana narodowi, .vqvznaw-

czyni idei TSL do ostatniego tchu, odeszła od nas, zosta-
wiając niezabliźnioną lukę'i W nekrologu zamieszczonym
w czasopiśmie,,Szkolnictwo. Organ nauczycieli ludowych'
z 25 września l9l2 r. czrĄamyi ,,Liczny orszak pogrzebowy
był wymownym świadectwem, jakie uczucia żywi dla nie-
boszczki tutejsza społeczność zaJej pełną poświęcenia pracę
w różnych kierunkach na polu oświatowym i narodowym.
Cześć zasłużonej pracownicy! Cześć dobrej koleżance!']
Organizacją pogrzebu zajęła się jej wieloletnia współpra-
cownica, dyrektorka szkoły św. |adwigi, Klotylda Kowalska.
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Dzieci biorące udział w przedstawienu pt. Królowa lalek, które zosta-

ło zorganizowane przez lKoło TSL iwystawione 3 czerwca'l9'l 'l 
r.

w Czytelni Pań, ze zatoRów AHcHlwuM NARoDowEGo w KRAKowlE

ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU

Wydział Koła TSL uhonorował jej zasługi wieszając portret
,,cioci Brońci" w sali posiedzeń oraz zaRadając szkółkę fre-
blowską im. Bronisławy Lóschówny.

Nauczycielka, emancypantka, społecznica, aktywistka,
bibliofilka, tltan pracy... Patriotka oddana sprawie niepod-
ległościowej, hołdująca pozytywisĘcznym ideałom pracy
organicznej i pracy u podstaw, z ludem i dla ludu. W eduka-
cji dziewcząt i kobiet widziała dla nich drogę rozwoju i po-
prałvy losu. Całe swoje zawodowe życie - 36lat - spędziła
w Nowym Sączu, gdzie wychowywała kolejne pokolenia
młodych kobiet. Współpracowała z ze znanymi sądeczanka-
mi m.in. z Albiną MałecĘ, Joanną Rzaską, Heleną Lippay,
a nawet z hrabiną Stadnicką, a jednak dziś ma(o kto kojarzy
jej nazwisko... Nie ma już szkółki freblowskiej,'na patronki

sądeckich szkół też zna7azły się inne kandyde
cież zapomnieć o cioci Brońci nie godzi się...
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Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 39. FoT AGNlEszKA FlLlpEK
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