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Zaklil!d~
wodnyMedziw
z
czas,ów austro-wegierskich

Nedzowie zakorzeniU sie
na ziemi pieninskiej
na poczatku ubieglego
wieku pradziad
Stanislaw Nedza
przywedrowal tu
z Banskiej Wyznej (dzis
na'terenip gminy Szaflary).
Zainwestowal pieniadze,~
1« które,~arobil w Ameryce
i kupil od Jaskierskich
w Sromowcach Wyznych
KatachgospodarstWo'
na lewym br:z;~gu'punajca,
I~duze jal5na ówcze~ne lata,
polozone na' uboczu~
Zabudowa obejmowala
,I mlyn ftartak, oba
naped:zanekolem
wodnym.
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TadeOsz

Nedza lubi swój mlyn

nie; z powodów ekonomicznychl1ie oplaca sie mielic maki.
. Tadeusz Nedza pamieta ezasy, kiedy mlyn napedzany byl
kolein wodnym, teraz energia
elektryczna. Stary -mlyn zniszczyla wielka powódz w 1934 r.,
~ 'za
zone" pojal
Marie odbudowatrJValado- 1937.Ne- .
(1915-2002) z domu Plewa dzowie przeniesli zaoudowania
'-I zManiów, potem Wladyslaw, w obecne miejsce, ale tez blisko
'a teraz gospodarzy Tadeusz. Dunajca~W latach 50. XXw. zaNiespotykane w Pieninach na- \I!stalowali turbine systemu,
zwisko Nedza przyjelo sie, Francissa o wale poziomym, moi bez. Nedzów.,- ze wzgledu cy 42,9 KM- byla to ostatTIja
.
Dochq;wal sie trójki dzieci,
-z którychzy.je jesz<;.zeHele,na (ma 90 lat). Gospodarke
~.prz~jmowali synowie - 'najI pierw Jan (1909-1981), który

~

gi górny rIJch 6my - wyjasnia Ta-

deusz Nedza. - Kamienie trzeba
minimum raz wToku dobrze nakluc, tzn. zrobic takie wzeIY~
rowki, zeby byly ,bardziej ostre.
Miela kukurydze, nawet bobik
i bób na p"'aszedla'byd[a,do mielenia maki~oze jeszcze powróca. Zdecyduje o tym rachunek
ekonomiczny.
Do mlyna przychodzilo sie
jeszcze... ostrzyc narze<4ia!

- To bylo cos na -tamtecz;asy.

Kiedys we wsi narzedzia ostrzylo sie. recznie, a \fe mJynie byla
,szlifierka, ostrzylo sie:- neze
do sieczkarni, ,nawet siekieIY
- dodaje pan. l.'adeusz. A jaka
maka kiedys byla! Do.Nedzów
jezdzilo sie mieliczboze na make, bo przednia robili, a wszY$tko dzieki nied11Znnwal€om,~a- I
J.~wi~!!!,50, a i;1teliJ.y-JJi.e~~~' - faalowo -okresTaNedza. "Nle- "1
kiedy mw i stodola byly pelne
zboza, zwozili go gospodarze
j
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Zaklad wo(}ny, cZyli mlyni"pirtak'

-

_. - -

z najda1szych okolic, robili-make
zytnia, pszenno-zytnia,
jeczmienpa, nawet kasze.
Obok mlyna znajduje. sie tartak - jak to w operatach technicznych napi$aI}o -'-"zbudowa.ny za. czaSów monar~hiiclUstro~wegierskiej",. przebudowany w 1956r. Tartak posadowiony
jest"na
fundamencie
---l_n
--1~~lr~~" z: k~eyia,
lr~'ThT

zaKlaa

woany,

Czyli mlyO 4.tartaI<'~

na prowadzona dzialalnosc goil .spodarcza ,- nie mozna juz sobie"wyobrazie Sromowiec.
~

I" Pongdstuletni mlWl i tartak
~~.

- sa... nadal cz.ynne! Mlyri

. '.
jest IlifundaplI2IiCig-<z~kCUIliew,l,
wersja, proTIukowana przez fir- szalowany'deskaini, $' ,Kryty,
me Kopczynskich z Warszawy.
o podlodze drewnianej.c Na hali
- Elektryczno§~c ,wPieniny tak o w)rmiara<;h 16x6 m zmóntowaszybka nie dotarla~ Pamietam 'd1yjest. gatie~' o swi~tle55, ~cip.,jeszcze, jak lekcje odrabialem'" opr"O~cz
gafru. VIoperacie~@dhoto~'"
przy lampienaftowej- wspomi- wano
jeszcze - . szlifierk,e
na pan Tadeusz. Turbina sluzyla
do,ostrzeniacpil; ulozone~sa$1wa
tilie' lio oswietlania 'porniesz~ tory zelazne, do dowozenia
czen" - Kj~e.ymlypifie
pracQ;;". drzew'a,na przetarcie oraz do od- -,
wal, ,to w{edy IJam ,lepiej swiecj- vvozeniadesek na plac skladowy.
~

~IY"'ograniczonym zakresie; ale
- to tylko 'kwestiairczasu,bo jesli
-bedzie to opla~alne, to sie
do mielenia zboza na"'makepowróci. - Stary ,mlynwykorzystujemy dla siebie,mjelimy tyl- to,-a kiedJ{mlyn i ~tartakpraco;- Zfiolnósc prbdu!«:;yjna,ok:5 m3
,;1ko zboze na~pasze,dj;lzwierzat waly, to bardzo slabil}tko,bo by- na '8godz. - TJ'akltego tjtpu ma- mówi Ta'geusz Nedza. -, Ma- lo za~.duzeobciazenie- dodaje. ja juzdobrze~ponad sto lat. Nasz
Hmy czynny'tylkokaIAien I17lyn- . Turbinanie sprawdzala~ie -sprowadzdnyzostal zcNiemiec,
w 'zimie, woda p zamarzala, jest teliivny - mówi Tadellsz Ne, ski;
walce 'i lU$.Z"czan\fp niestety
na~rzecetworzy- 'dza. -- Musi byCstazy."Bylu mnie
la sie kra i bloko- kieays gosc ~ NIemiec, wszedl
wala jej prace, .cilJajJJle"b:akbyl odnoTJ{ionyipo" doPierojaIZzain- "" malowany- jak zobaczyl marKe;
.stalowali silnik toc~hwyc,H§ie za glowe, te taAa
cJ)atlzil<'
elektryczny1'mo- maszYIJa, jeszcze
gli ~pracowac ~ Na,urzadzeniu napisane jest du::,
w~mlynieprzez
zymi literami:I5IRCHNER.LEIPcala zime.. Dzis ZIG:Pierwotniemlyn ilaftak nazdaniem pedzane bylY kolem wcfdnYJ1l,
g~Qcs
p o d'a,r z a potem turbin1.Jan Nedza otrzydo turbiny mMpozwoleruena.pdbór i uzytmozna, powr6~ kowanie wody zPllnajca"mlycic, bo Dunajec nó}Vkagórna, ~czylt'lfariarziem"
dzieki zaporze ~ny,miala 1030m, sredniej szero,maduzo cieplej- kosci 2 mrnatorniast dolna, któsZefwocie: ~tóra ra woda robocza pO.przejsciu
w "zimienie1za~ przez turbine odp~ala z pomarza, wiec tut- .wrotem do rzekilCanalem zienibina funkcjono- nym - dl. ok~900 m.c
'
walaby bez za-'
Tad,eusz Nedza doskonale
'klóce~. - Pracu- zdaje"sobie: sp{awe, czym d~s-.'
jemy Da kamie-: ponuje, mlyn ltartak,~.czyl! jak~
niu mlynskim Vi opetacie napisano "zaklad~
z
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i :..Bylu~~~e~edys~os,~zNiemie?,kt~fyj~zobacZYl tra~ s~~~dw~kal
~

','-nasz trak;' to-chwycil SIe za glowe, ze taka maszy- mJeme - Jeden
na jeszcz:e!.cfiodzi mó.wiladeusz, Nedza
"dolny staly, dm:;
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