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Bia³eb³oto k/Ostrowa
Mazowieck iego to
wieœ, w której 70 lat
temu urodzi³a siê pani

. By³a
najstarsz¹ z rodzeñstwa
( p a n i S a b i n a m a
jeszcze 2 m³odsze
siostry Alicjê i Barbarê)
i j a k o p i e r w s z a
opuœci³a rodzinny dom.
Niewielka iloœæ ziemi,
jak¹ posiadali rodzice
zmusi³a j¹ do szukania
p r a c y u b o g a t y c h
gospodarzy. Pracowa³a
tak¿e w szkó³ce leœnej
p r z y r o z s i e w a n i u
sosen.
W 1958 roku wraz z
kole¿ank¹ przyjecha³y
w poszukiwaniu pracy

do Zelgna.
- By³o to dok³adnie 6 maja - wspomina pani Landoch. Przyjecha³am do
znajomych moich rodziców. Ojciec wyrazi³ zgodê na mój wyjazd tylko
dlatego, ¿e jecha³am do osób, które zna³ i mia³ do nich zaufanie.
Wszystko mi siê tu podoba³o: krajobraz, ludzie, gospodarstwa - dodaje.
- Wa¿ny by³ dla nas fakt, ¿e tu p³acono wiêcej za pracê, nawet 2-3 razy
tyle, co w moich stronach. Gospodarze, u których najmowa³yœmy siê do
pracy dawali nam tak¿e lepsze jedzenie. Raz tylko dosta³yœmy okropn¹
czarn¹ kawê z... utopionymi muchami w œrodku i chleb z niezbyt
ciekawym smalcem i salcesonem - œmieje siê pani Sabina. Ale to
przykre doœwiadczenie zrekompensowa³a nam zap³ata za pracê.
W nied³ugim czasie po przybyciu na Pomorze zakocha³a siê z
wzajemnoœci¹ w m³odym gospodarzu z Zelgna, panu Stanis³awie.

25 paŸdziernika 1958 roku pañstwo Landoch zawarli zwi¹zek ma³¿eñski.
- W moich stronach obowi¹zywa³y inne zwyczaje zwi¹zane z weselem.
Uroczystoœci rozpoczyna³y siê rano. Pan m³ody wraz ze swoimi 2
dru¿bami przyje¿d¿a³ do domu m³odej. Starszy dru¿ba przywozi³ w
kopercie wianek upleciony z paproci i bia³ej wst¹¿ki. W kopercie by³y
w³o¿one te¿ pieni¹dze. W zale¿noœci od tego ile ich by³o, tyle starsza
druhna stawia³a wódki. By³a to forma wykupu panny m³odej. Œluby
udzielane by³y w niedzielê o 11.00 na sumie. Po przyjeŸdzie z koœcio³a
nikt nie siada³ sam do sto³u. Panna m³oda i druhna zaprasza³y ka¿dego
na poczêstunek, relacjonuje pani Landoch.
- Osobiœcie tak¿e panna m³oda ze starsz¹ druhn¹ zaprasza³a goœci na
wesele. Przys³anie komuœ zaproszenia poczt¹ mo¿na by³o uznaæ za
zlekcewa¿enie zapraszanej osoby - wyjaœnia.
- Ja równie¿ by³am parê razy starsz¹ druhn¹. Pamiêtam, ¿e kiedyœ ktoœ
zapyta³ mnie, kiedy ja przyjdê prosiæ na swoje wesele. Nie wiem
dlaczego, ale odpowiedzia³am, ¿e ja osobiœcie prosiæ nie bêdê. I
rzeczywiœcie nie prosi³am, poniewa¿ œlub bra³am tu w Zelgnie a nie w
rodzinnej wsi.
Pani Sabina czêsto odwiedza rodzinn¹ miejscowoœæ, w której mieszkaj¹
jej siostry i mama. Z sentymentem wspomina jak wypieka³a chleb,
mêdli³a len, przêd³a na ko³owrotku nici z paku³. Niestety nie przywioz³a
ze sob¹ ¿adnych pami¹tek, a ko³owrotek i krosna sp³onê³y w po¿arze
domu.
- Widzia³am takie same w Muzeum Etnograficznym. Pokaza³am je córce
i objaœni³am co, do czego s³u¿y³o, dodaje.
Dzieciñstwo i dom rodziców kojarzy siê jej ze smakiem i zapachem
kie³basy, jak¹ przyrz¹dza³a jej mama.
- By³a to zupe³nie inna kie³basa ni¿ ta wyrabiana tutaj. Miêso kroi³o siê
w kostkê, doprawia³o sol¹ i czosnkiem. Potem upycha³o siê rêcznie te
kawa³ki do flaka i suszy³o przy piecu. Jedliœmy prawie to samo, co tu na
Pomorzu, tylko podczas Postu jedzenie by³o kraszone olejem z lnu.
- Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Wielkanoc, Bo¿e Cia³o obchodzi³o siê tak
samo jak tutaj. Tylko kolêda by³a troszkê inna. U nas gospodarz
odprowadza³ ksiêdza do po³owy drogi, jaka dzieli³a go od s¹siada, a
tam czeka³ ju¿ ów s¹siad, który prowadzi³ duchownego do swego domu.

Sabina Landoch

Muchy w kawie ...

Ewa Maria Gnat
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Pañstwo Janina i Tadeusz GóŸdŸ przybyli do Grzywny z okolic

Garwolina, po wojnie w 1946 roku . Wtedy jeszcze osobno, pani Janina z

Reducina , a pan Tadeusz z Chêcin. Ponad 70 lat ¿ycia to wystarczaj¹co

, aby wspominaæ i zachowaæ to co siê prze¿y³o od zapomnienia.

Wszyscy jechali na ziemie odzyskane w 1946 roku. Jechaliœmy w

towarowym wagonie z ca³¹ rodzin¹, jedna krówka, jeden koñ. W

Urzêdzie Ziemskim by³y informacje. Ziemiê rozparcelowano. W Toruniu

przyznawano akty w³asnoœci.

-My zamieszkaliœmy w pa³acu w Grzywnie, na jednym pokoiku.

Mieszka³o tam 16 rodzin. Wszyscy ¿yliœmy w zgodzie, jednoœci.

Dzieliliœmy siê tym , co mieliœmy- wspomina pani Janina.

Pan Tadeusz zaœ przyjecha³ w Wielk¹ Sobotê i mieszka³ z rodzin¹ w

baraku , po pracownikach sezonowych. Chocia¿ dzisiaj trudno w to

uwierzyæ, mieszka³o siê razem ze zwierzêtami.

-Dwa lata trwa³o zanim zamieszkaliœmy w nowym domu. Tatuœ

postawi³ dom z drewna.

Domy takie mo¿na by³o przenosiæ z miejsca na miejsce. Dziœ te chaty po

czêœci zosta³y obmurowane i mieszkaj¹ w nich inne rodziny- mówi pan

Tadeusz.

Miejscowi mówili na nowo przyby³ych “bose Antki”. W stronach

garwoliñskich by³y lekki ziemie, czêsto ludzie chodzili do koœcio³a na

boso- st¹d nazwa. Wtedy by³o jeszcze: my- miejscowi i wy- przybysze.

- Pamiêtam pranie. Pranie robiono kijankami przy stawie. Tutaj ludzie

w maj¹tku tego nie znali, wiêc przychodzili i podpatrywali jak to kobiety

pior¹- wspomina pan Tadeusz.

Nie by³o ³atwo, nie by³o sprzêtu, zbo¿e koszono kos¹, prace polowe

wykonywano rêcznie. Dopiero kilka lat póŸniej by³y przydzia³y na

ci¹gniki i sprzêt rolniczy.

Ludzie szanowali tradycje , chocia¿ œwiêta by³y skromne. Na Œwiêta

Bo¿ego Narodzenia pieczono chleb, trochê ciasta. Strojono choinkê

(choinka by³a ¿ywa), wieszaj¹c na niej bombki, ciastka, cukierki ,

³añcuchy z bibu³ki i w³asnorêcznie wykonane anio³ki. Nie by³o snopka,

tylko garstka siana i serwetka na sole. Op³atkiem dzielono siê z rodzin¹ i

ze zwierzêami. Po domach chodzili dziady - herody, œpiewaj¹c kolêdy

za pieni¹dze i jajka. Na stole najczêœciej pojawia³y siê tradycyjne

polskie potrawy: kapusta z grzybami, kluski z makiem, kompot z

suszonych œliwek, gruszek, œledzie , które kupowano od ¯ydów

wêdruj¹cych z towarem po domach. Po kolêdzie ludzie dawali ksiêdzu

owies lub inne zbo¿e ( forma darowizny).

Ciekawostk¹ w obyczajowoœci wielkanocnej jest to , ¿e tutaj miejscowi

nie znali œwiêconek, Garwoliñczycy wprowadzili œwiêconkê. Jajka

malowano farbami. W szynkê wk³adano chrzan i dzielono siê jajkiem z

chrzanem, sk³adaj¹c sobie ¿yczenia.

Œmigus dyngus by³ bardzo obfity. Ch³opcy robili rêczne sikawki z

drewna. Pan Tadeusz wspomina równie¿, ¿e na œw. Szczepana

(w okolicach Miastka) sypano w koœciele owsem i kasztanami.

Palmy by³y ma³e, rêcznie robione z brzeziny i bazi.

Na Zielone Œwi¹tki, domy strojono tatarakiem wokó³ okien, drzwi,

obsypywano œcie¿ki- tutaj tego nie ma.

Chowano ga³¹zki z Bo¿ego Cia³a, które mia³y chroniæ przed burz¹. Ka¿d¹

pracê na wiosnê rozpoczynano od Dnia Maryjnego- œroda i sobota. Pan

Tadeusz wspomina majowy zwyczaj œwiêcenia pól w Garwolinie.

Przywi¹zywano krowy blisko p³ota. Przez wieœ ksi¹dz prowadzi³

procesjê , œwiêci³ inwentarz, pola. Procesja zatrzymywa³a siê przy

k r z y ¿ a c h

i kapliczkach, odmawiano modlitwy.

Œmieræ budzi³a i budzi trwogê do dzisiaj. Zatrzymywano zegary,

zas³aniano bia³ym p³ótnem lustra. Zmar³y le¿a³ w domu trzy dni.

Wieczorem odmawiano ró¿aniec i œpiewano pieœni. Do trumny

zmar³emu dawano ró¿aniec , ksi¹¿eczkê, czasami mê¿czyŸnie czapkê.

Stypy by³y skromne, w domu z najbli¿szymi. Samobójców cia³a ksi¹dz

do koœcio³a nie wnosi³ , msza odbywa³a siê bez zmar³ego.

Pocz¹tek ¿ycia by³ radoœci¹ w ca³ej rodzinie. Poród odbiera³a

akuszerka, w tym czasie wszystkie dzieci opuszcza³y dom. Nó¿ki

noworodka owijano tzw. powijakiem, aby w przysz³oœci dziecko mia³o

proste nogi. Czerwona kokardka mia³a chroniæ przed urokami. Imiê

dziecku nadawano najczêœciej œwiête lub po przodkach. Co ciekawe

ch³opców do chrztu ubierano na ró¿owo , a dziewczynki na niebiesko. Na

chrzcie za g³ówkê dziecka wk³adano pieni¹¿ek - na szczêœcie.

W uroczystoœci tej uczestniczyli tylko chrzestni.

Wesele poprzedza³y zmówiny. Swat z kawalerem , brali wódkê,

któr¹ zostawiali w krzakach i szli do rodziców panny m³odej. Jak dosz³o

do udanych targów, to wódkê przynoszono.

Na weselu wszyscy jechali w konie. Konie by³y piêknie

przyozdobione kolorowymi wst¹¿kami. Czêsto œcigano siê w konie przy

tej okazji. Wybierano starszego dru¿bê i starsz¹ druhnê. Ka¿da panna

mia³a kokardkê i kwiatek. Jak pan m³ody przyjecha³ z kawalerami do

panny m³odej , to ka¿da panna wybiera³a z tej œwity ch³opca, przypina³a

do koszuli kwiatek i to by³ jej wybraniec na ca³e wesele. Prezenty parze

m³odej dawano po oczepinach. Ka¿demu œpiewano zabawne

p r z y œ p i e w k i .

Po oczepinach ktoœ œci¹ga³ pod sto³em pannie m³odej but, który pan

m³ody musia³ wykupiæ.

Warto zachowaæ od zapomnienia coœ, czym mo¿na podzieliæ siê z

innymi. Dom, który by³ kiedyœ , ten pierwszy zbudowany w³asnymi

rêkami pamiêta siê zawsze. W domu Pañstwa GóŸdŸ ocala³o wiele

pami¹tek z tamtych czasów: ko³owrotek, pasiaki garwoliñskie, mêdlica.

Dziêkujemy za przekazanie eksponatów ( ko³owrotka, mêdlicy, pasiaka)

do pracowni historycznej w Gimnazjum w G³uchowie, które wzbogac¹

dotychczasowe zbiory. Dziêki takim darom i gestom m³odzie¿ ma

mo¿liwoœæ zapoznania siê z dawn¹ obyczajowoœci¹, kiedy praca

ludzkich r¹k by³a niezast¹piona.

Justyna Błaszczyk, Barbara Stachowska, Emil Forajta, Mateusz Błażejczyk

Z Garwolina do Grzywny
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Pan Franciszek Olech

urodzi³ siê 3 wrzeœnia

1928 roku w miejscowo-

œci Gorajec Zagroble,

g m i n a R a d e c z n i c a ,

p o w i a t Z a m o œ æ w

w o j e w ó d z t w i e

lubelskim.

R a z e m z r o d z i c a m i

p r a c o w a ³ w

p i ê c i o h e k t a r o w y m

gospodarstwie, na które

sk³ada³y siê 33 dzia³ki

rolne (dzia³ki te by³y

w¹skie i d³ugie).

Bezpoœredni¹ przyczyn¹

z m i a n y m i e j s c a

zamieszkania by³a chêæ

polepszenia warunków

bytowych rodziny. Bêd¹c

w odwiedzinach u siostry

mieszkaj¹cej na Pomorzu i za jej namow¹, postanowi³ osiedliæ siê

na tych ziemiach. W okolicach Che³m¿y mieszka³o ju¿ wiele rodzin z

Gorajca i okolic. Zakupi³ wiêc gospodarstwo rolne w miejscowoœci

Sk¹pe i przeprowadzi³ siê do niego w 1975 roku wraz z rodzin¹. Po

osi¹gniêciu wieku emerytalnego przekaza³ gospodarstwo synowi

Krzysztofowi i jego ¿onie. Mimo tak sêdziwego wieku dobrze

pamiêta lata swojego dzieciñstwa i m³odoœci, które spêdzi³ na

po³udniowym wschodzie.

Bêd¹c u pana Franciszka wys³uchaliœmy jego wspomnieñ o

zes³aniu na Syberiê przez sowietów.

W 1944 roku po wejœciu wojsk sowieckich do Zamoœcia rozpoczê³y

siê aresztowania i przeœladowania ludnoœci polskiej. Jako jeden z

pierwszych zosta³ aresztowany dowódca Batalionów Ch³opskich -

Koproñski pseudonim Gilas. Podczas przes³uchania dowódca

wskaza³ osoby nale¿¹ce do BCH (miêdzy innymi pana Franciszka

jako jednego z ¿o³nierzy). Gdy rodzice dowiedzieli siê o przybyciu

sowietów, kazali panu Franciszkowi uciekaæ. Nikt jednak nie

przypuszcza³, ¿e mog¹ aresztowaæ osobê niepe³noletni¹ (mój

rozmówca nie mia³ bowiem wówczas 18 lat). Kiedy sowieci

schwytali pana Olecha, zapytali:

- Czy nale¿y pan do Armii Krajowej?

- Nie. Do Batalionów Ch³opskich.

- Dla nas to wszystko jedno. Pójdziecie z nami.

Ostatecznie aresztowano z jednej wioski 6 osób. Po przewiezieniu

ich do Zamoœcia zamkniêto wszystkich w piwnicy. Przes³uchiwano

ka¿dego po kolei. Nie bito. Nastêpnego dnia samochodem

ciê¿arowym zaczêto wywoziæ aresztowanych. WiêŸniowie domyœlali

siê, ¿e jad¹ w kierunku Janowa. W nocy po d³ugiej podró¿y dotarli do

Tarnobrzegu, gdzie mieœci³ siê sztab NKWD. Tam zostali osadzeni

ponownie w piwnicach. Po trzech dniach zostali przewiezieni do

Przemyœla. Zamkniêto ich w stajni, w której przebywali kilka dni.

Podczas pobytu w Przemyœlu wszyscy aresztowani zostali ogoleni,

œciêto im w³osy, kazano im siê umyæ i zaprowadzono do baraków, w

których by³o ju¿ 100 osób. W nocy podjecha³y samochody

ciê¿arowe, zawieziono aresztowanych na dworzec towarowy i

wpêdzono do wagonów, w których przewozi³o siê byd³o. W jednym

wagonie znajdowa³o siê 95 osób. Ca³a podró¿ odbywa³a siê na

stoj¹co i trwa³a trzynaœcie dni. WiêŸniowie jechali przez Lwów,

Kijów i Moskwê. Podczas tego transportu zmar³y dwie osoby. W

wagonie, w którym jecha³ pan Franek, dopatrzono siê próby

ucieczki. W zwi¹zku z tym, ¿e nikt nie przyzna³ siê, sowieci zbili

wiêŸniów pa³kami.

Gdy poci¹g dojecha³ na miejsce, aresztowanych ustawiono

pi¹tkami, aby ich policzyæ. Dalsza dziesiêciokilometrowa droga

odbywa³a siê na piechotê. W czasie marszu nie mo¿na by³o siê

zatrzymaæ. Gdy ktoœ chcia³ za³atwiæ swoj¹ potrzebê fizjologiczn¹,

musia³ robiæ to podczas marszu. Po dotarciu na miejsce,

wiêŸniowie zostali zamkniêci w barakach, w których mieœci³o siê ju¿

oko³o 500 osób. Barak by³ ziemiank¹ z drewnianym zadaszeniem.

Prycze mieœci³y siê przy lewej i prawej œcianie oraz po œrodku.

Wszyscy spali na deskach a buty k³adli pod g³owê. Na pierwszy

posi³ek podczas dnia roboczego dawano oko³o 60 dekagramów

chleba. By³a to porcja przeznaczona na trzy osoby. Na kolacjê

wiêŸniowie otrzymywali talerz zupy. Pan Franciszek najpierw

pracowa³ przy wyrêbie lasu. Jego zadaniem by³o wywo¿enie

drewna na wydzielony plac. Po pewnym czasie zosta³ przeniesiony

do pracy w kamienio³omach, a nastêpnie do kopalni.

WiêŸniowie tylko raz w miesi¹cu mogli siê umyæ. Prowadzono ich

wówczas do tzw. bani (tak mówiono na ³aŸniê). Po sufitem by³y

zawieszone rury, z których lecia³a zimna woda czerpana ze studni.

Po takim „prysznicu” dawano czyste ubranie, poniewa¿ stare by³o

zainsektowane przez pch³y, wszy i pluskwy. Codziennie rano

robiono apel. Tak p³yn¹³ dzieñ za dniem.

Gdy nadesz³o Bo¿e Narodzenie, wiêŸniowie nie spo¿ywali rano

chleba, który otrzymali, po to by wieczorem móc podzieliæ siê z

innymi, tak jak op³atkiem. Tego wieczora cicho œpiewano kolêdy.

Z czasem skazañcy tracili rachubê czasu i dlatego nie obchodzili

kolejnych œwi¹t.

Pan Franciszek powróci³ do Polski na mocy amnestii z 1946 roku.

Na Syberii przebywa³ wiêc od listopada 1944 roku do 25 marca

1946 roku. Wracaj¹c dojecha³ do miejscowoœci Bia³a Podlaska,

gdzie zosta³ zakwaterowany w pobliskiej szkole. Przez kolejne trzy

dni musia³ czekaæ na otrzymanie zaœwiadczenia, upowa¿niaj¹cego

do odbywania darmowych podró¿y po kraju w celu szukania

rodziny. Po powrocie do domu pan Franciszek wa¿y³ 36

kilogramów.

Tak koñczy siê syberyjska historia przymusowej tu³aczki pana

Olecha opowiedziana z nieukrywanym wzruszeniem.

Na Pomorze przez Syberiê

Opowieœæ spisa³ i wys³ucha³ Radek Osuch, klasa 1 Gimnazjum w G³uchowie
(opieka merytoryczna : B. Stachowska)
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19 lipca 1966 roku nowy etap w swoim ¿yciu rozpoczêli pañstwo Helena

i W³adys³aw Kwapisz. Tego w³aœnie dnia przyjechali z dzieæmi do

Grzegorza, aby osi¹œæ tu na sta³e.

Pañstwo Kwapisz pochodz¹ ze wsi Gorajec w województwie lubelskim.
Tam w³aœnie w mroŸny dzieñ 27 stycznia 1954 roku w oddalonym o 7 km od
Gorajca koœció³ku œlubowali sobie mi³oœæ i wiernoœæ. Gospodarstwo, które
posiadali rozbite by³o na wiele drobnych kawa³ków ziemi znacznie od
siebie oddalonych. To bardzo utrudnia³o im pracê. Namówieni przez
swojego znajomego, który przyje¿d¿a³ ju¿ wczeœniej na Pomorze,
postanowili przemieœciæ siê do tej czêœci Polski.
Ów znajomy znalaz³ dla nich gospodarstwo we wsi Grzegorz. Pan
W³adys³aw z ¿on¹ przyjechali zobaczyæ posiad³oœæ i przywieŸli tzw.
przedp³atê. Byli zachwyceni Pomorzem i gospodarstwem.
- Pola by³y piêkne, p³askie, w jednym kawa³ku - wspomina pan
W³adys³aw.
- Najwa¿niejsze by³o to, ¿e ziemia by³a ko³o domu, dodaje pani Helena.
Id¹c do pracy w polu musia³am zabraæ ze sob¹,w d³ugi marsz, ca³¹
gromadkê dzieci. By³o to bardzo mêcz¹ce dla mnie i dla nich. Tutaj
mog³am postawiæ wózek ko³o domu i spokojnie pracowaæ.
Wrócili w lubelskie po dzieci i dobytek. Kiedy sprzedali resztê ziemi,
uregulowali wszystkie sprawy, wsiedli do poci¹gu i ruszyli na Pomorze.
- PrzywieŸliœmy tylko trochê rzeczy osobistych i narzêdzi gospodarskich,
wspomina pani Kwapisz. Ca³y nasz maj¹tek dojecha³ wagonem póŸniej.
Pani Korzeniewska, od której kupiliœmy ziemiê przyjê³a nas serdecznie i
u¿yczy³a swoich sprzêtów dopóki nie dojecha³y nasze.
- Okolice, z których pochodzimy by³y piêkne, lasy, strumyki, pagórki.
Pracowaliœmy bardzo ciê¿ko, ale zawsze znalaz³ siê czas na œpiewanie.
Wieczorem po zachodzie s³oñca, (pracowa³o siê a¿ s³oñce zasz³o) we wsi
zbiera³a siê m³odzie¿ i zaczyna³y siê œpiewy. Zabawy organizowane by³y w
niedzielê po sumie i trwa³y do 22.00. Nie by³o zwyczaju, tak jak tutaj,
urz¹dzania potañcówek wieczorem. Oprócz tañców du¿o równie¿

œpiewano, wspominaj¹ pañstwo Kwapisz. Do pracy w polu i w obejœciu
chodzi³o siê boso. Tylko do koœcio³a zak³ada³o siê buty. Przyjemnie by³o
iœæ ³¹kami wzd³u¿ strumieni na boso. Dopiero na drodze przed koœcio³em
zak³adano obuwie.
- Na pocz¹tku nie mogliœmy siê przyzwyczaiæ do innych nazw niektórych
rzeczy, produktów, np. u nas mówi³o siê na wszystko wid³y, a tu by³y wid³y
i gafle, tu by³ szpadel, a u nas ³opata, w Gorajcu kupowa³o siê sodê i
kaszkê mann¹ , a tu natron i grysik - œmieje siê pani Helena.
S¹siadów bawi³ te¿ nasz sposób ¿niwowania. Na po³udniu trzeba by³o
wszystko dok³adnie zebraæ z pola ka¿dy, prawie k³os. Dlatego grabiliœmy
ca³e pola. Snopki ze zbo¿em ustawialiœmy w tzw. laleczki 10 snopków ze
zbo¿em przykryte jednym, który pe³ni³ rolê czapeczki i chroni³ pozosta³e
przed deszczem czy silnym wiatrem.
- Inne by³y te¿ zwyczaje zwi¹zane np. z weselem. W Gorajcu by³y to wielkie
uroczystoœci, zapraszano nawet 300 osób. Ustawiano coœ w rodzaju
szwedzkiego sto³u, na który stawiano kaszê gryczan¹ na sypko, kapuœniak,
kaszak, amoniaczki, kuchy i korowale. Staroœcina mia³a koszyk
wype³niony cukierkami i szyszkami ( kruche ciastka) i czêstowa³a nimi
dzieci, które zbiera³y siê przy drodze, któr¹ do koœcio³a jecha³a m³oda
para.
- Wielkanoc nie ró¿ni³a siê od tej na Pomorzu, no mo¿e z ma³ym
wyj¹tkiem. W naszych stronach na kilka gospodarstw przypada³a jedna
studnia. Obok niej sta³y du¿e drewniane koryta, s³u¿¹ce do pojenia byd³a.
Czêsto zdarza³o siê, ¿e niektóre panny by³y do nich wrzucane nawet kilka
razy, poniewa¿ Lany Poniedzia³ek trwa³ u nas ca³y tydzieñ.
- Nie by³o u nas styp. Piek³o siê du¿e dro¿d¿owe ciasta tzw. pierogi. Ka¿dy
pieróg dzieli³o siê na 6 czêœci i czêstowa³o uczestników pogrzebu, aby
mogli siê posiliæ w drodze powrotnej do domu.
- W Wigiliê przynosi³o siê s³omê i wyœcie³a³o siê ni¹ pod³ogê. Le¿a³a a¿ do
poranka drugiego dnia œwi¹t, czyli œw. Szczepana. Wtedy to chodzili po wsi
tzw. po³aŸniki (kolêdnicy) z owsem, który symbolizowa³ dostatek i urodzaj.

Pani
urodziła się 8 grudnia 1915
roku w Górznie powiat
Garwolin. Była jedną z
siedmiorga rodzeństwa.
R o d z i c e p o s i a d a l i
3 hektarowe gospodarstwo.
Było to niewiele na tak
l i c z n ą r o d z i n ę , b y ł o
ciężko…Pracować trzeba
było już w wieku 14 lat.
Podczas okupacji Pani
Stefania jako nastoletnie
dziecko musiała na siebie
zapracować. Wojna nie
oszczędzała sił ani pracy-
„Ja się pracy nie bałam,
choć mrozy były silne i nogi
strasznie marzły”. Jak
wyszłam za mąż to moim
dobytkiem była jedna
morga ziemi.

Najwięcej do Warszawy trzeba było jeździć, za pracą. Podróż
jednak kosztowała a my nie mieliśmy wiele. Na Pomorze
przyszliśmy „ za chlebem”, jak większość naszych sąsiadów. Pola
były porośnięte ostami, zaniedbane. Tutaj wzięliśmy 5 ha ziemi,
którą spłacaliśmy w ratach, dorabialiśmy się ciężką pracą.
Dochowaliśmy się 7 synów. Za służbę synów w wojsku
otrzymałam medal, z czego jestem bardzo dumna. Mieszkaliśmy
w pałacu w Grzywnie. Jak chłopcy zaczęli dorastać, to wzięliśmy
sobie 12 ha. Kolejno kupowaliśmy inwentarz. Żyło się coraz lepiej.

Święta wspominam jako czas radosny i wesoły. Boże
Narodzenie było bogate, zabijało się świniaka, robiło się kiełbasę.
Mieliśmy swoją mąkę , kury, kaczki, gęsi. Jako jedyna gospodyni
w domu miałam nie mało pracy. Sama piekłam ciasta m.in. pyszne
torty i chleb. Choinkę stroiliśmy w różne cacka ,ręcznie wykonane
łańcuszki i aniołki.

Na Wielkanoc przyrządzaliśmy szynkę, kiełbasę. Jajka farbowałam w
wywarze cebulowym, robiło się również święconkę. Obowiązkowo
przyrządzałam czerwony barszcz na zakwasie, który kiedyś można było
pić jak wino.

Wielkanoc poprzedzała Niedziela Palmowa. Poświęconą palmę
wieszano na ścianie, która była piękną ozdobą domu. Palmę
wykonywałam własnoręcznie z borówek, trzciny i kwiatów z bibuły.
Święta były takie prawdziwe , takie katolickie.

Śmierć i pogrzeb jest smutnym wydarzeniem. Pamiętam szczególnie
pogrzeb mojego syna , który zmarł bardzo młodo. Żadna matka nie
zapomni bólu i rozpaczy po stracie swojego dziecka. Zmarły leżał dwie
noce w domu, na stole stały świece, po środku krzyż. Zegary zasłaniano
prześcieradłem. Do ściany przybiłam pasiak przywieziony z moich
rodzinnych stron. Kwiaty w wazonach były z mojego ogródka. Teraz nie
mam sił i zdrowia , aby zadbać o ogródek, a kwiaty „umierają” razem ze
mną. Zmarłemu do trumny dawano różaniec, książeczkę. Jeśli zmarły był
kawalerem do marynarki przypinano białą kokardkę z mertą, a starszym
białą chusteczkę. Na koniec przychodził ksiądz, prowadził orszak żałobny
do kościoła. Po pochówku był skromny poczęstunek.

Narodziny były wielkim wydarzeniem w życiu każdej rodziny, nawet
jeśli było to kolejne dziecko. Dzieci do chrztu zanoszone były w becikach.
Imiona dla dzieci wybierano najczęściej katolickie. Czasami po chrzcie,
wieczorem przychodził ksiądz na pogawędki.

Wesela wyprawiano w domu. Tańcowano na podwórku, na tzw.
wcześniej ustawionej scenie z desek. Scenę dekorowano pięknie
zielonym gałązkami, maiło się również stoły i dom. Panna młoda miała na
głowie wianek z mertą, suknię białą, długą. Młodzi goście zapraszali się
do tańca. W kościele młodzi obchodzili trzy ołtarze dookoła, składali ofiarę
do skarbony i całowali krzyż. Portret ślubny to moja jedyna cenna
pamiątka , która ocalała do dzisiaj.

Pomimo upływu czasu i sędziwego wieku, Pani Stefania z uśmiechem
i radością wspomina dawne czasy. Doskonale pamięta miłe chwile
swojego życia, ale nie zapomina o smutnych momentach. To wszystko
jest dziś przeszłością, ale także kawałkiem naszej wspólnej historii,
dodaje.

Stefania Osiak
Opowieść Pani Stefanii Osiak

Tam by³o piêknie, ale ¿y³o siê ciê¿ko...

Joanna Rolbiecka, Kinga Zió³kowska., Ewa Maria Gnat

Justyna Błaszczyk, Barbara Stachowska, Aleksandra Gross


	s1.pdf
	s2.pdf
	s3.pdf
	s4.pdf

