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Stowarzyszenie
„Homo- homini”
prezentuje projekt:

Homo

„Zachowaæ od zapomnienia”
realizowany w ramach konkursu „Dzia³aj lokalnie IV”
og³oszonego przez Polsko-Amerykañsk¹ Fundacjê Wolnoœci
i Akademiê Rozwoju Filantropii w Polsce
Sztafeta pokoleñ
Przepis na barszcz galicyjski ( wielkanocny)

Od ponad 80 ju¿ lat mieszka w Zaj¹czkowie rodzina pañstwa
B³¹dek. W 1920 roku na Pomorze przybyli Wojciech i Katarzyna,
którzy wczeœniej mieszkali w miejscowoœci Kamieñ k. Niska.
Pieni¹dze uzyskane ze sprzeda¿y drobnego gospodarstwa, które
posiadali, i zarobione przez Wojciecha w Ameryce, pozwoli³y na
zakup wiêkszego - w³aœnie w Zaj¹czkowie.
Schedê po nich przejêli syn Jan z ¿on¹ Józef¹. Po nich z kolei
gospodarstwem zaczêli zarz¹dzaæ syn Jan (na zdjêciu) z ma³¿onk¹
Henryk¹.
Pan Jan urodzi³ siê ju¿ na Pomorzu, ale czêste wizyty w
stronach dziadków pozwoli³y mu poznaæ historiê, obyczaje i
potrawy charakterystyczne dla tej czêœci Ma³opolski.
W rodzinie pañstwa B³¹dek zachowa³a siê tradycja
przyrz¹dzania na Wielkanoc barszczu galicyjskiego, który na
ka¿de œwiêta przygotowywa³a Katarzyna a potem Józefa. Obecnie
tradycjê tê kontynuuje pani Henryka, a pod jej czujnym okiem
równie¿ synowa Dorota, która wraz z mê¿em Krzysztofem
przejê³a pokoleniow¹ pa³eczkê.
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¯yto zeœrutowaæ na mia³ko. Nastêpnie przesiaæ je przez
sito. Z uzyskanej m¹ki i wody zrobiæ zaczyn, z którego
powstanie zakwas ( najlepiej 3 dni przed œwiêtami i
postawiæ w ciep³ym miejscu).25 dag bia³ej kie³basy, 25
dag szynki z t³uszczem, 25 dag t³ustego boczku i 25 dag
kie³basy (mo¿e byæ polska), wszystkie sk³adniki pokroiæ w
kostkê, zalaæ wod¹ i ugotowaæ. Do tego dodaæ zakwas,
s³oiczek chrzanu, 10 ugotowanych i pokrojonych w kostkê
jaj. Ca³oœæ doprawiæ pieprzem, sol¹ i przyprawami. Do
barszczu mo¿na wkruszyæ czerstwego chleba (wed³ug
uznania, ka¿dy do swojej porcji).
Pan B³¹dek wspomnia³ równie¿ o obyczajach panuj¹cych w
galicyjskich stronach zwi¹zanych z ró¿nymi okolicznoœciami.
- Wesela trwa³y tam 2 - 3 dni. Najwa¿niejsz¹ osob¹ na weselu by³
starosta, który decydowa³, kto gdzie ma siedzieæ, zarz¹dza³ tak¿e
alkoholem, prowadzi³ ca³e wesele.
- Druhny i dru¿bowie jechali drabiniastymi wozami i ca³¹ drogê
do i z koœcio³a œpiewali do siebie przyœpiewki.
- Pamiêtam, ¿e zdziwi³a mnie bardzo du¿a iloœæ suchego sera
le¿¹ca na sto³ach. Kiedy zagra³a orkiestra panny zaczê³y rzucaæ w
nas (m³odzieñców) tym serem. Nie mia³em pojêcia, o co chodzi i
wcale ta sytuacja mnie nie bawi³a. Dopiero jakaœ starsza
gospodyni wyjaœni³a mi, ¿e jest to forma zalotów - wspomina z
rozbawieniem pan Jan. Jeœli pannie spodoba³ siê jakiœ ch³opak i
chcia³a z nim zatañczyæ, to rzuca³a w niego suchym serem.
- Na sto³y stawiano od razu wszystko, co by³o do jedzenia, nie by³o
podzia³u na obiad, kolacjê. Najwa¿niejszy by³ oczywiœcie ko³acz
weselny. W rogu sali stawiano bañkê z wódk¹, nalewk¹ i szklank¹,
z której pili wszyscy.
- Chrzciny równie¿ trwa³y dwa dni. Przychodzili na nie wszyscy
mieszkañcy wsi i sk³adali siê na wyprawkê dla dziecka.
Ewa Maria Gnat
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„ Wilka ci¹gnie do lasu”

Pokojówka rodziny Avensleben

W s³oneczne zimowe popo³udnie wybra³am siê z wizyt¹ do pani
Ireny Miszczak, aby bli¿ej poznaæ koleje jej losów i dowiedzieæ siê wiêcej
o przyrz¹dzanych przez ni¹ s³ynnych kiszkach i babkach
ziemniaczanych.
Pani Irena przysz³a na œwiat 13 lipca 1948 roku w miejscowoœci
Czernucha, obecnie teren Bia³orusi. Gdy mia³a 8 lat rodzice podjêli
decyzjê o przeniesieniu siê do Polski. Sk³oni³y ich do tego wzglêdy
polityczne. Ojciec nie chcia³ przy³¹czyæ gospodarstwa do tworzonych w
ZSRR ko³chozów; czuli siê Polakami i chcieli mieszkaæ na polskiej ziemi
- jak równie¿ fakt, ¿e wiêkszoœæ cz³onków rodziny znalaz³a siê po
II wojnie œwiatowej po „naszej stronie”. W 1956 roku przybyli do Dru¿na
k/ Elbl¹ga.
Po skoñczeniu studiów na Akademii Rolniczo - Technicznej w
Olsztynie i uzyskaniu tytu³u in¿yniera rolnictwa pani Irena rozpoczê³a
pracê nauczycielki w Technikum £¹karskim w Lidzbarku Warmiñskim,
a nastêpnie w Zasadniczej Szkole Drobiarskiej w Smolajnie.
W 1975 roku przeprowadzi³a siê do Zelgna, gdzie od 30 lat s³u¿y
pomoc¹ i rad¹ rolnikom z naszego terenu. Mimo, ¿e tutaj urodzi³y siê i
wychowa³y jej dzieci i spêdzi³a tu ponad po³owê swego ¿ycia ciesz¹c siê
ogóln¹ sympati¹ mieszkañców wsi stwierdzi³a, ¿e tak jak „wilka ci¹gnie
do lasu”, tak i ona têskni czasem za rodzinnymi stronami. Dlatego
czêsto siêga do starych przepisów i przyrz¹dza potrawy z rodzinnego
domu . Oto kilka z nich:
Babka ziemniaczana
Sk³adniki:
Ø 20 du¿ych ziemniaków
Ø 2 jajka
Ø 3 ³y¿ki m¹ki
Ø 10 dkg s³oniny wêdzonej
Ø 20 dkg boczku wêdzonego lub surowego
Ø 2 du¿e cebule
Ø sól, pieprz
Wykonanie:
Surowe ziemniaki zetrzeæ na tarce tak, jak na placki ziemniaczane.
Jajka roztrzepaæ i wlaæ do startych ziemniaków. Nastêpnie dodaæ
m¹kê, sól, pieprz (do smaku). Ca³oœæ wymieszaæ. S³oninê i boczek
pokroiæ w kostkê lub w paseczki i podsma¿yæ. Cebule drobno
posiekaæ i dodaæ do boczku podsma¿yæ. Nastêpnie wlaæ to do ciasta i
wymieszaæ. Ca³oœæ wylaæ na wysmarowan¹ smalcem blachê. Piec
przez 50 - 60 minut w temperaturze 1800. Po upieczeniu kroiæ w
kawa³ki i polewaæ skwarkami.
Ewa Maria Gnat
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Ca³kowicie
o d m i e n n ¹
h i s t o r i ê
opowiedzia³a
nam pani Aniela
Zwiefka z
G³uchowa. To
w³aœnie ona by³a
przed wieloma
laty pokojówk¹
w p a ³ a c u
niemieckiej
r o d z i n y
Avensleben. Jej
opowieœæ stanowi dowód na to w jaki sposób kultura
wysoka miesza³a siê z tzw. kultur¹ nisk¹, jak przenika³y siê
one nawzajem, ilustruje te¿ ona kierunki migracji
przedwojennej. „Mój ojciec- Kazimierz Polcyn- zdo³a³
wykupiæ na terenie G³uchowa 10 ha ziemi i mieszkanie,
otrzyma³ jednoczeœnie posadê szofera w pa³acu.
Dlategoœmy siê tu przenieœli”. Rozmówczyni wspomina³a o
niezwykle hucznie obchodzonych œwiêtach Bo¿ego
Narodzenia oraz œwiêtach Wielkanocnych. Z tej okazji
zje¿d¿a³a siê ca³a rodzina Avensleben, organizowano kuligi
w czasie zimy oraz odwiedzano siê wzajemnie w pobliskich
dworach, gdzie urz¹dzano bale. „Ja mia³am swój strój, taki
uniform, i tylko us³ugiwa³am pañstwu. Pytacie mnie jak to
by³o z obrzêdami? A no myœmy tylko podgl¹dali tych, co na
dworze byli. Hrabiostwo zdobi³o piêknie ca³y dom a ile
choinek by³o! Prawie w ka¿dym pokoju jedna! A ile
prezentów, a ile œwiecide³ek!” Pani Aniela zaznaczy³a, i¿
pañstwo Avensleben spo¿ywali podczas œwi¹t tradycyjne
polskie potrawy œwi¹teczne. „Pamiêtam, kiedy park w
G³uchowie by³ dum¹ wsi. Na stawie znajdowa³a siê wyspa,
a na niej umieszczona by³a altana”. Hrabia rzekomo
sprowadza³ z zagranicy dorodne odmiany drzew i roœlin.
Ciekawostk¹ jest fakt, i¿ upowszechni³ u nas francuski
jadalny grzyb zwany ”bani¹”, który osi¹ga³ wielkoœæ do 10
kg. Gorzelnia by³a jednym z najnowoczeœniejszych
zak³adów w regionie. To tu przed wojn¹ ludzie zatrudnienie
znajdowali. Przeprowadzali siê ze swoich rodzimych
miejscowoœci, by zdobyæ pracê na maj¹tku. Hrabia
posiada³ równie¿ jedyny w ca³ym powiecie ci¹gnik parowy,
który u¿ywano jako awaryjny napêd gorzelni. „Jeœli kto we
wsi œlub bra³ a na dworze pracowa³, to wtedy pan dawa³
nowo¿eñcom jakiœ prezent: prosiê, albo ja³ówkê. Zawsze
tak robi³. Kiedy
przysz³a wojna,
Niemcy wozami
wszystko wywieŸli,
chcieli, ¿ebym i ja z
nimi pojecha³a.
Hrabia szuka³ mnie
po wszystkich
pokojach, a ja
schowa³am siê, bo
nie chcia³am
opuszczaæ rodziny.”
Pani Aniela
d y s p o n u j e
niezwyk³ymi
pami¹tkami w
postaci zdjêæ
przedstawiaj¹cych
¿ycie g³uchowskiego
dworu przed wojn¹.
Barbara Stachowska
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Do dziœ mówi¹ na mnie ... góral
Pan Jan Mrzyg³ód urodzi³ siê 31 lipca 1924 roku w ziemniaki. By³o to podyktowane oszczêdnoœci¹, a poza tym
miejscowoœci NiedŸwiedza, powiat Brzesko, gmina tak przyrz¹dzony chleb siê nie zsycha³. Bochenki wyrasta³y w
Zakliczyn w województwie krakowskim.
s³omiankowych koszyczkach. Latem chleb by³ pieczony na
liœciach kapusty. Bardzo dobry by³ barszcz kiszony z ¿ytniej
m¹ki, z glinianego garnuszka, okraszony s³onin¹ i podawany
z chlebem. Popularny by³ równie¿ barszcz gotowany na
maœlance i knedle gotowane na parze, polewane mas³em.
Lubiane by³y pierogi z bia³ym serem i jagodami oraz zupa z
leœnych grzybów podawana ze „szturanymi” ziemniakami.
Dawniej ludzie jadali du¿o fasoli i kaszê jaglan¹ (z prosa i
bru) na mleku.
Pan Jan Mrzyg³ód znany jest w okolicy z zami³owania do
pszczelarstwa. Pocz¹tek swojej przyjaŸni z pszczo³ami
wspomina tak: „Kiedy mia³em 8-9 lat ,w wakacje za
pozwoleniem ojca, pojecha³em do mojego chrzestnego,
który by³ bezdzietny, by paœæ u niego krowy. Chrzestny mia³
w ogrodzie cztery roje. Od razu mnie to zainteresowa³o.
Lubi³em siê przygl¹daæ pszczo³om. Gdy za jakiœ czas u
mojego dziadka rozbierali stodo³ê, znalaz³em rój trzmieli.
Schowa³em go pod garnek, a na drugi dzieñ okaza³o siê ,¿e
ktoœ mi go ukrad³. Zrobi³ to kolega, ale zwróci³ mi moje
trzmiele. Zbudowa³em ul i je obserwowa³em. Ich miód by³
Jako m³odzieniec zosta³ wywieziony na roboty do bia³y i s³odziutki. Mój dziadek mia³ k³opoty ze wzrokiem,
Niemiec, gdzie przez ponad dwa lata pracowa³ w rolnictwie. lekarz zaleci³ mu ok³ady na oczy z ich miodu. I tak siê zaczê³o,
Tam zetkn¹³ siê z innym rolnictwem ani¿eli to, które zna³ ze ale... w³asn¹ prawdziw¹ hodowlê za³o¿y³em dopiero w 1950
swej wsi. To za jego namow¹, gdy powróci³ w rodzinne strony, roku w Grzybnie.
rodzice przenieœli siê z po³udnia Polski na Pomorze.„Dzielenie ziemi spowodowa³o jej „pokruszenie”, a na dwóch
hektarach nie by³o ¿ycia”- wspomina pan Jan.
W 1946 roku rodzina Mrzyg³ódów przyjecha³a do
Grzybna. Tu parcelacja objê³a dwa maj¹tki. Ojciec naszego
rozmówcy otrzyma³ dzia³kê „z reformy”. Wiêkszoœæ dzia³ek
mia³a powierzchniê od 5-7 hektarów. Do czasu wybudowania
w³asnego domu rodzice wraz z szeœciorgiem dzieci
zamieszkiwali w maj¹tku w Grzybnie. Ka¿da rodzina
dostawa³a tylko jedno pomieszczenie. Rodzin ¿yj¹cych w
podobnych warunkach by³o oko³o 20. Otrzyman¹ ziemiê
trzeba by³o sp³acaæ. Na pocz¹tku by³o bardzo ciê¿ko, ale
potem rodzicom ju¿ by³o ³atwiej-wspomina pan Jan. Jak to w
¿yciu bywa, nie ominê³y ich nieszczêœcia. W 1946 roku uton¹³
15-letni brat, a drugiego kilka lat póŸniej zabi³ koñ.
Gospodarstwo po rodzicach w Grzybnie odziedziczy³a
siostra. Tam te¿ osiad³ brat i druga siostra. Pan Jan Mrzyg³ód
w 1955 roku o¿eni³ siê i zamieszka³ w Koñczewicach, sk¹d
pochodzi³a jego ¿ona £ucja.
Na pocz¹tku, krótko po przesiedleniu, by³y Wczeœniej, bo w czasie wojny, uodporni³em siê na pszczeli
podtrzymywane tradycje ludowe przywiezione z jad. A by³o to tak. Kiedy pracowa³em w Niemczech, pszczo³y
krakowskiego. Ludzie tworzyli grupy kolêdnicze, ale potem to siê wyroi³y i uciek³y na gruszê do s¹siada. Wziêliœmy maski,
upad³o, bo nie da³o siê zaszczepiæ owych zwyczajów wœród ale moja by³a dziurawa. Pod koniec zbierania roju u¿¹dli³a
tubylców.-„Kiedyœ muzyka by³a bardzo mi³a dla ucha, a nogi mnie pszczo³a. Po kilku godzinach poczu³em swêdzenie w
same rwa³y siê do tañca, a dziœ jest to szarpanina” -wyznaje ró¿nych miejscach na ciele, a potem dusznoœæ. Czu³em, ¿e
pan Jan i wcale nie ¿a³uje, ¿e nie bywa ju¿ na zabawach. jest mi coraz gorzej. Wskoczy³em do beczki z deszczow¹
Szkoda mu tylko czasów, gdy ludzie siê odwiedzali, du¿o wod¹ i to mi ul¿y³o Od tego czasu pszczeli jad nic mi nie robi”.
czasu spêdzali ze sob¹ i by³o weselej ani¿eli obecnie.
Najlepsze dla pszczelarstwa by³y lata piêædziesi¹te.
Kiedy zaczynamy rozmowê o dawnych potrawach, pan Wtedy trzy razy w roku zbiera³o siê du¿e iloœci miodu. Teraz
Jan wspomina to, co gotowa³a jego mama i czego jeszcze jest inaczej. Jest ch³odniej, mniej polnych kwiatów, czêœciej
dziœ chêtnie by skosztowa³. Buchta- to rodzaj zwyczajnego s¹ stosowane opryski. Pszczo³om trudniej siê wy¿ywiæ.
ciasta dro¿d¿owego, które by³o bardzo syte. Niezbyt gruby Takich przydomowych pasiek ju¿ nied³ugo nie bêdzie. Warto
placek przed upieczeniem smarowany by³ bia³ym serem i zachowaæ je od zapomnienia, skoro wœród m³odzie¿y brakuje
rozm¹conym jajkiem, a na koniec obsypywany kruszonk¹. pasjonatów pszczelarstwa. Gdybym mia³ dostosowywaæ siê
Palce lizaæ!
do unijnych wymogów, to wszêdzie tu by musia³y byæ kafelkiMama sama piek³a chleb, równie¿ w Grzybnie, bo w nowo wyznaje pan Jan Mrzyg³ód.
postawionym domu by³ równie¿ piec chlebowy. Zawsze by³o Ciekawe, czy pszczo³y by by³y z tego zadowolone?
to piêæ bochenków. Do zaczynu dodawane by³y gniecione
Ewa Czarnecka
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Zachowaæ od zapomnienia

Pani W³adys³awa Przybysz i pani Kazimiera GóŸdŸ
urodzi³y siê w Zabrniu na po³udniu Polski. Kiedy wybuch³a
II wojna œwiatowa by³y jeszcze dzieæmi. Wspomina³y, i¿
podczas zawieruchy wojennej rodzima wieœ uleg³a
ca³kowitemu zniszczeniu. Pani W³adys³awa pamiêta, i¿
zaraz po wojnie w Tarnowie w³adze zorganizowa³y wiec,
na którym zaproponowa³y przejêcie poniemieckich
domostw na Pomorzu. „Pocz¹tkowo by³o trudno siê
przenieœæ, obcy ludzie, obce œrodowisko” - wspomina pani
W³adys³awa. Przybyszów na Pomorzu okreœlano mianem
„zabugoje”. Pani¹ Kazimierê sprowadzi³a na Pomorze
rodzona siostra: ”mia³am wra¿enie, ¿e przybywam z
bardziej zacofanej czêœci Polski, w mojej wsi u¿ywano
lamp naftowych, a tu by³ ju¿ pr¹d”. M¹¿ Pani Kazimiery
mia³ dwa hektary ziemi w 42 kawa³kach d³ugich i w¹skich.
Sama tu³aczka by³a niezwykle ciê¿k¹ prób¹ dla ca³ych
rodzin. Na Pomorze po wojnie sunê³y ca³e transporty,
ludzie przemieszczali siê w wagonach bydlêcych i na
platformach kolejowych. Podró¿ z Tarnowa na pó³noc
Polski trwa³a dwa tygodnie, bowiem trasa wiod³a przez
Wroc³aw i Poznañ. Kobiety wspomina³y o tym, i¿ trudno
by³o siê przyzwyczaiæ do nowego ¿ycia. „Inaczej by³o tammówi³y- i inaczej jest tu”. Dziœ to ju¿ tylko wspomnienia.
Pani W³adys³awa stwierdzi³a, ¿e do dziœ czuje smak
„tamtego” bia³ego barszczu. „Zakwas do zupy by³
przygotowywany w kamiennym garncu, ¿eby by³ kiedy siê
tego barszczu zachce”. Na dni œwi¹teczne
przygotowywano rosó³. No có¿, nale¿y wspomnieæ i¿
ponoæ kwaœny barszcz by³ skuteczny na zbyt obfite
spo¿ycie alkoholu! Równie odœwiêtnym daniem by³y
pierogi, uznawane na po³udniu jako rarytas. Na Pomorzu
pierogi sta³y siê zwyk³ym codziennym daniem. Równie
du¿ym zaskoczeniem dla przybyszów z po³udnia by³a
znana na Pomorzu… czarnina .
Panie wspomina³y i¿ nadrzêdn¹ zasad¹ przy
zam¹¿pójœciu by³a zasada równoœci maj¹tkowej,
spycha³a ona na plan dalszy sprawy uczuæ zgodnie z
zasad¹: „morgi ¿eni¹ siê z morgami”. Od partnerów
wymagano odpowiedniego wyposa¿enia podstawowego,
b¹dŸ ziemi. Z cech indywidualnych ceniono najwy¿ej
zdrowie i pracowitoœæ a u dziewcz¹t gospodarnoœæ .
Staropanieñstwo- prowadzi³o do utraty presti¿u
spo³ecznego. Zwi¹zek ma³¿eñski by³ poparty wymogiem
wesela.
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Równie ciekawe by³y opowieœci moich informatorek na
temat „obrzêdowoœci œmierci”. Duszê uto¿samiano z
oddechem, dlatego o cz³owieku, który skona³ mówiono, ¿e
oddal ostatnie tchnienie lub ostatni¹ parê. Zbli¿aj¹cej siê
œmierci towarzyszy³o okreœlone zachowanie siê bliskich.
Pani Kazimiera pamiêta, i¿ schodzili siê ludzie z ca³ego
s¹siedztwa, zawsze przy umieraj¹cym zapalano
gromnicê i wk³adano w rêce ró¿aniec. Pani W³adys³awa
wspomina³a zaœ, i¿ po zgonie zale¿a³o wykonaæ okreœlone
czynnoœci: zatrzymaæ zegar, zas³oniæ lustra, by nie
zobaczyæ w nich nieboszczyka. W Krakowskiem zaraz po
œmierci któregoœ z domowników nale¿a³o wejœæ do obory i
spowodowaæ powstanie krów, poruszyæ ziarno siewne,
aby nie utraci³o si³ wegetacyjnych oraz wbiæ nó¿ w
kiszon¹ kapustê, ¿eby nie zgni³a. Po œmierci zakaz
czynnoœci domowych obejmowa³ szycie, przêdzenie,
zamiatanie, mielenie. Rozmówczynie akcentowa³y fakt, i¿
wyprowadzenie zw³ok z domu odbywa³o siê najczêœciej w
trzecim dniu od chwili œmierci. „Pamiêtam- wspomina pani
Przybysz- ¿e by³am na pogrzebie w Garwolinie. Tam
przewracano w domu sprzêty, to mia³o zabezpieczyæ dom
przed tym, by dusza nie pozosta³a w izbie”. Wa¿nym
elementem zwi¹zanym z obrzêdowoœci¹ œmierci by³a
woda. Informatorki podaj¹, i¿ wodê wylewano za trumn¹.
W Polsce po³udniowej rozpoczynaj¹c pochód ¿a³obny
nale¿a³o najpierw trzy razy ruszyæ wozem sprzed domu i z
powrotem cofn¹æ konie na dawne miejsce. W ten sposób
zyskiwano pewnoœæ, ¿e dusza zd¹¿y przysi¹œæ do trumny
. „W dzieñ zaduszny obowi¹zywa³ zakaz wylewania wody
przed dom, by duszy nie oblaæ”.
Pani GóŸdŸ wspomina³a i¿ Bo¿e Cia³o- by³o œwiêtem
procesyjnym, procesja zatrzymywa³a siê przed 4
o³tarzami postawionymi pod go³ym niebem. Ga³êzie,
którymi przyozdobione s¹ o³tarze, mia³y charakter
obronny (chroni³y przed burzami, chorob¹,
nieszczêœciem). „Ludzie na ramionach nosili te¿ feretrony”
a w procesjach obowi¹zkowo uczestniczy³y ca³e rodziny.
„Na Bo¿e Narodzenie choinka musia³a byæ prawdziwa”
wspomina³a pani Kazimiera. Pani W³adys³awa zaœ doda³a
i¿ na pod³odze ustawiano snopek s³omy, a zaraz po Wigilii
obwi¹zywano s³om¹ drzewka owocowe, by nie zmarz³y.
„A co to na wesele siê dzia³o!”- wspomina pani Przybysz.
„Ca³a wieœ to wesele robi³a: jeden przyniós³ jajka, drugi co
innego, a œpiewano i tañczono, dla ka¿dego goœcia
musia³a byæ przyœpiewka, ale prezenty na drugi dzieñ dla
m³odych dawano”.
Panie wspomina³y te¿ o zjawisku zwi¹zanym z walk¹ z
urokami . „Jeœli ktoœ do obory wchodzi³, to gospodarz
splun¹æ musia³, ¿eby goœæ niczego nie zauroczy³”. „W
Wigiliê jeœli kobieta pierwsza przysz³a w odwiedziny to
nieszczêœcie zwiastowa³a”. Tak¿e z³¹ wró¿b¹ by³o
przychodzenie po mleko po zachodzie s³oñca.
Pani W³adys³awa po przesiedleniu osiad³a w Kamionkach.
Tam przez kilka tygodni stacjonowali W³osi- jeñcy wojenni.
„Piêknie œpiewali, przystojne ch³opaki to byli. Kilka lat temu
przyjecha³ tu do gminy jeden z nich ze s³ownikiem w³oskopolskim, ¿eby odszukaæ swoj¹ ukochan¹ Irkê z tamtych
lat. Szuka³ szuka³, nawet jak¹œ Irkê podobno znalaz³, tylko
ju¿ nie mia³a tych samych d³ugich czarnych warkoczy co
wtedy, no i o¿eni³ siê z inn¹…Irk¹, te¿ Polk¹.”
Barbara Stachowska
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