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        Pierwszy raz pojechałem do swoich dziadków na wieś  jak
miałem cztery lata. Urodziłem się i mieszkałem do tego czasu
we Lwowie.  Było  to lato, rok przed wojną.  Jechałem  po raz
pierwszy koleją,  ze Lwowa do Zborowa  i dalej  z tej stacji do
Bzowicy   gdzie  mieszkali  dziadkowie  z  moimi  ciotkami.  

To  jedna  z  nich   najmłodsza   właśnie  mnie  wiozła,  ale  ze
Zborowa  trzeba było iść  pieszo 14 km. Oczywiście tą trasę
pokonałem na plecach cioci. Było to dla mnie spore przeżycie,
sama podróż, zetknięcie się ze zwierzętami,  ptactwem, moimi
kuzynami, a nawet chodzenie na boso po trawie i ziemi.  Drugi
raz wróciłem już podczas okupacji rosyjskiej. Rodzeństwa nie
miałem, ojciec  poszedł na wojnę, mama musiała iść do pracy,
a  mnie  postanowiono  odwieźć   na  wieś.  Mieszkałem  tam
przez  parę  lat  do  zakończenia  prawie  wojny.  Tych  parę  lat
wystarczyło  bym  poznał   bliżej   wieś,   jej  mieszkańców,
obyczaje,  inny język i wiele jeszcze różnych zdarzeń , które po
latach wydały  mi  się  interesujące i  postanowiłem je  spisać.
Szkoda by było żeby one poszły w  zapomnienie Inspiracją do
tego  był  mój  kuzyn,  który  założył  stronę  internetową  pod
adresem:  www.Olejow.pl.  To stamtąd  z Olejowa  wywodzą
się  jego korzenie – ród ze strony jego babci.  Jemu właśnie
podrzucałem  te  wspomnienia  by  je  tam  umieszczał.
Chcieliśmy   utrwalić  w  ten  sposób  wszystko  co  wiemy  o
naszych  przodkach  o  ich  życiu   i  przekazać  to  naszym
młodszym kuzynom,  dzieciom,  wnukom i  znajomym. Warto
nie raz wiedzieć – skąd  nasz ród.
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               Kwoka

    Hodowla drobiu była ważną częścią składową produkcji
żywności każdego gospodarstwa.

Kury hodowało się dla jajek. Na ubój przeznaczało się tylko
te sztuki, które przestały się już nieść , albo miały oznaki
choroby. 

Zamkniętych  zagród  dla  nich  się  nie  budowało.  Chodziły
luzem po zaroślach wokół zagrody i tam też w pokrzywach
nie raz znajdowały miejsce na zrobienie gniazda i zniesienia
w  nim  jajek.  Charakterystyczne  gdakanie  wtenczas  było
oznaką,  że  gdzieś  w krzakach zniosła  się  kura.  Zadaniem
dzieci było odnalezienie takiego gniazda i zabrania z niego
jajek .

Nie  zawsze  udało  się  je  znaleźć.  Dowodem  na  to  było
przyprowadzenie  przez  kwokę  na  podwórko  gromadki
kurcząt. Był to czasami koniec lata i nie zawsze można było
wychować pisklaki (mokre i zimne dni). Aby temu zapobiec
to  rada  na  to  była  jedna.  Rano  gospodyni  wchodziła  do
kurnika i pojedynczo łapała kurę i przed wypuszczeniem jej
na podwórko macała palcem tam gdzie kura ma jajko i jak
stwierdziła że ma, to nioska zostawała w kurniku, jeżeli nie
namacała  jajka  to  kura  była  wypuszczana  na  wolność. 

Nie specjalizowano się w hodowli jednej rasy. Starano się by
w jednym stadzie u jednej gospodyni był tylko jeden kogut.
Ale czasami kury korzystały z uprzejmości kogutów sąsiadki,
bo płotów z drucianych siatek nie było, a jeżeli były płoty,  
to  z  giętej  leszczyny,  łatwe  do  przejścia  dla  kur,  między
tyczkami. 

Stadko  każdej  gospodyni  było  przez  to  różnobarwnie
kolorowe  i  każda  kura  inaczej  upierzona.  Przy  niedużym
stadku gospodyni łatwo je odróżniała i wyławiała te, które
się  nie  niosą,  które  mają  oznaki  kwoczenia  itp.  Choroba
kogoś  z  domowników  też  nie  raz  była  przyczyną  uszczu-
plenia stada. Była też kura środkiem płatniczym. Za wizytę
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lekarza najczęściej płacono nioską (starano się wydać taką,
która  się  nie  niosła).  Żydowi  za  materiał  na  ubranie,
spódnicę  czy  jakąś  chustę  batystową  płacono  też  kurą.
Oczywiście były i większe formy handlu gdzie już kura była
za mało to łapano kaczkę, albo gęś. A na kupno pola, czy
spłata długów w bankach trzeba było wyprowadzić z obory
krowę  .Nie  było  we  wsi  gospodarza  by  nie  miał  chociaż
jednej krowy. Często krowa była jedyną żywicielką rodziny.
Gdzie  była  krowa  nie  było  już  głodu. Tu  wspomnę,  że
prawdziwej krasuli takiej czarnobiałej nie widziałem. 

Były  tam  rasy  drobne,  małe  i  mało  umięśnione  o  maści
czerwonej  o  krótkich  ostrych  rogach.  Niezbyt  chyba  udo-
mowione, bo były te krowy agresywne, bodły bez większego
powodu. Ale za to dawały dużo mleka z którego zbierano też
dużo  śmietany. W okres  wojny,  bo  przed  istniała  agitacja
władz i rządu, by hodować kury rasy karmazyn drugiej nie
pamiętam. Takie,  które  znoszą częściej  jajka,  a  drugie  są
rasą  mięsną.  W  chaosie  wojny  o  wszystkim  zapomniano.
Każdy  sam  we  własnym  zakresie  w  naturalny  sposób
prowadził wylęg ptactwa. 

Jajka na wylęg zbierano już od wczesnej wiosny. Odkładano
jajka  duże,  kształtne,  bez  podwójnych  żółtek  z  przezna-
czeniem na wylęg. W wiklinowym okrągłym koszyku takim
do zbierania ziemniaków wyścielano spód słomą, robiło się
gniazdo, do którego wkładano 12-15 jajek. Drugim podob-
nym nakrywano od góry ten pierwszy, to na wypadek gdy
wsadzona tam kura  nie  akceptowała  wysiadywania  jajek  
i uciekała z gniazda. Pod koniec lutego, a na początku marca
gospodyni wypatrywała kury, która się kwoczyła. Jeżeli nie
było takiej to wyszukiwała takiej, która zaczynała się pierzyć
czyli  gubić  pióra  i  nie  znosiła  już  jajek.  Włożona pod ten
koszyk  zmuszona  była  usiąść  na  tych  jajkach  i  po  kilku
dniach  takiego  siedzenia,  wypuszczona  na  wolność  
na posiłek i napicie się wody, zaczynała już sama wchodzić
do gniazda.

Kurnik i  inne pomieszczenia gospodarcze  były  zimne i  nie
nadawały się do wysiadywania w tym okresie w nich jajek
przez  kwokę.  Zabierano  więc  taki  kosz  z  kwoką  do
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mieszkania gdzie przebywali  domownicy.  Mieszkaniem tym
była w zasadzie jedna izba, gdzie prawie wszędzie mieszkała
rodzina wielopokoleniowa a więc dziadkowie, ich dzieci, nie
raz  synowa lub  zięć,  i  sporo  dziatwy.  Postawiony  gdzieś  
w kącie izby ten kosz z kwoką stał, aż wylęgły się pisklaki. 

Aby młode kurczęta mogły wejść do gniazda kosz usuwano,
a tam gdzie stał robiło się teraz gniazdo na samej posadzce
czyli ziemi, posadzka była z gliny. Jeżeli wiosna, a wraz z nią
ciepłe  dni  spóźniały  się,  to  przychówek dalej  pozostawał  
w mieszkaniu. 

Dla dzieci była to nie tylko atrakcja, ale lekcja nauki, jak się
karmi młode pisklęta, podpatrywanie jak matka kura ogrze-
wa pod skrzydłami swoje dzieci, jak się o nie troszczy, a dla
dorosłych  na  pewno  dodatkowe  utrudnienie  i  niewygoda. 

Takie  rozwiązanie  dorobienia  się  przychówku  nikogo  nie
raziło i nie dziwiło, każdy się z tym godził, bo był to jedyny 
i  sprawdzony  sposób  na  wychowanie  w  takich  warunkach
drobiu.  Tak  postępowała  każda  gospodyni,  bo  to  na  jej
głowie, a nie chłopa było zajmowanie się hodowlą drobiu. 

Takie  i  podobne  obrazy  składały  się  na  zwyczaje  życia  
i charakter wsi podolskiej.

CHLEB

     Tam  nie było  pieców do ogrzewania  w żadnej izbie  
w domu. Była kuchnia, a obok kuchni piec chlebowy. I na
piecu chlebowym, ponieważ on jest taki płaski i dość długi
wewnątrz,  to górna część nadawała się  do leżenia czy do
spania. Ale od pieca chlebowego było ciepło tylko wtenczas,
kiedy się piekło chleb. A piekło się raz w tygodniu / raz na
dwa  tygodnie.  Mieszkańcy  nie  znali  chleba  kupnego,
spożywali  tylko  własnego  wypieku,  w  okolicy  nie  było
piekarń  
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Chleby były: okrągłe, płaskie,  sporej średnicy i ważyły około
3-4kg..  Ciasto  rosło  w  koszykach,  plecionkach  ze  słomy.
Warto  dodać  ciekawostkę,  że  tam  nie  znano  pojęcia
czerstwego  chleba.  On  miał  czasem  dwa  tygodnie  od
upieczenia do zjedzenia ostatniej kromki i był stale świerzy.

Jak to wyglądało? Jeżeli babcia piekła chleb dzisiaj, to jeden
bochenek  brał  wujek  Mikoła,  jeden  bochenek  brał  Kuba,
jeden bochenek ktoś tam jeszcze, no i babci zostawały dwa
bochenki chleba. I to wystarczało do czasu, aż się zjadło. Ale
jak się  kończyło  chleb,  to  piekła  Kubycha,  tak  się  na nią
mówiło.  Ona  piekła  chleb  i  oddawała  ten  chleb  świeży.
Później piekł Mikołaj, on też oddawał, i tak dalej i zawsze był
ten chleb świeży. Więc babcia sama piekła co dwa tygodnie,
ale  chleb  świeży  miała  zawsze.  Tak  sobie  ludzie  radzili.

Do chleba nic się nie dodawało, za wyjątkiem rozczynu, czyli
z  poprzedniego  pieczenia  kawałek  ciasta,  zakażony
bakteriami.  Urabiało  się  ciasto  na  chleb,  dodawało  tego
rozczynu i nakrywało, żeby rósł w ciepłym. Potem wkładało
się ten chleb do plecionek i tam dalej rósł w tych koszykach.
A jak urósł  to  do pieca.  Tamten chleb miał  zupełnie  inny
zapach,  dzisiejszy  już nie  ma tego zapachu chleba.  Teraz
ludzie  robią  na  chlebie  interes,  a  nie  robią  przyjemności
innym.

Ostatni  raz  jadłem  taki  chleb  w  latach  60-tych  w  Biesz-
czadach. Spotkałem się tam z Katarzyną Drozd, też pocho-
dzącą z Bzowicy. I tak w rozmowie, ja jej przypomniałem, że
jadłem  u  babci  w  Bzowicy  chleb  pieczony  na  liściach  z
kapusty.  I  ten  chleb  od  spodu  miał  odbity  dokładnie  liść
kapusty, po wyschnięciu ten liść się zdrapywało. A ona wtedy
mówi, to przyjedź do mnie, ja ci taki chleb upiekę. Byłem i
rzeczywiście był smaczny.
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ZIELONA MĄKA

W czasie okupacji niemieckiej nie było już zboża. To znaczy,
zboże było zasiane i rosło, ale nie było zboża na chleb. Bo
wojsko potrzebowało żywności i  zabierali  wszystko.  To był
okres przed żniwami (lato 1943 roku) i  był okropny głód.

Więc my z ciotką Stefą wychodziliśmy w pole i szukaliśmy
kłosów takich najbardziej dojrzałych, wyrośniętych. Te kłosy
zrywało się ręcznie, jeszcze nie dojrzałe, a potem suszyło się
je na jakieś płachcie czy werecie, jak to się tam mówiło -  
i ręcznie wykruszało się te ziarenka.

I właśnie u Kuby były żarna ręczne. Ponieważ ciotka Stefa
nie  mogła  sama  uciągnąć  tego  koła,  to  mnie  brała  do
pomocy.  Ja  tam stałem na jakimś stołku,  bo  nie  mogłem
sięgnąć do tych żaren, bo dość wysoko było do uchwytu. To
był kamień okrągły, w którym były dwa otwory.  Jedna na
środku do sypania zboża, a drugi do włożenia kija. Kij był  
u  góry  mocowany,  w  ten  sposób,  że  mógł  robić  na  dole
obroty.  No  i  we  dwie  osoby  się  trzymało  za  ten  kij  
i kamieniem trzeba było kręcić. To wszystko było oczywiście
trzymane w ukryciu, zakaz wytwarzania mąki przez ludność.

Kamień  z  żaren  zachował  się  do  dziś  i  leży  na  dawnym
podwórku Kuby.  (fot. 1, rys. 1)

Po zmieleniu mąka miała kolor zielony. Z tej mąki nie piekło
się chleba, tylko gotowano zniej tak zwane ciasto -zacierkę.
W mleku białym - bo jeszcze mleko było - to ta zacierka-
mleko  miała  kolor  zielony.  ponieważ  to  zboże  było
niedojrzałe.  Nie  ma w tej  chwili  takiego pożywienia,  żeby
miało ten kolor, więc to trudno nawet opisać. I w ten sposób
ludzie się ratowali przed głodem.
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TYTOŃ

      W czasie  okupacji  były  obowiązkowe  kontraktacje.
Uprawiać tytoń mógł każdy i chętnie to robiono, ponieważ
lepiej  się  opłacało  sadzić  i  uprawiać  tytoń,  jak  siać  jakąś
hreczkę czy inną roślinę, gdyż tego nikt nie brał a tytoń brali
bardzo  chętnie  na  skupie.  Ale  to  trzeba  było  suszyć,
sortować.  Ponieważ  domy  miały  taką  bardzo  wydłużoną
strzechę,  żeby  po  prostu  chronić  ściany,  to  właśnie  te
strzechy wykorzystywano na suszenie tytoniu. Pod każdym
domem były porozciągane sznury i na nich wisiały liście. Jak
oni to nabijali? Igłą. Liść tytoniu ma taki pogrubiony główny
nerw,  "ogonek",  i  przez  niego  przewlekano  sznurek  igłą.
Dość cienki sznurek, tak zwany szpagat, najczęściej własnej
roboty.

Te liście tytoniu do suszenia wyrywało się stopniowo, zawsze
z dołu. Jak urósł, to się go wyrywało, a reszta dalej rosła. To
były dość duże liście, czasem wielkości nawet łopianu, to już
zależało  od  gatunku.  Tu  dokładnie  nie  wiem,  czy
przypadkiem ci  plantatorzy tytoniu  nie  sortowali  od razu  
i wycinali ten rdzeń środkowy, i to było jako odpad, a liście
prasowali  w  paczki,  a  więc  te  końcówki  by  wyrzucano.  
W każdym razie  u  Rosjan  był  na  pewno  osobny  gatunek
tytoniu  do  palenia  z  tych  końcówek,  to  się  nazywało
"krupczatka" lub "krupka". Do przechowywania tytoniu służył
tak  zwany  "kapszuk".  A  z  czego  to  robiono?  Otóż  przy
zabijaniu  wieprza  wyciągano  z  niego  surowy  pęcherz,
nadmuchiwali   powietrzem i  zawiązywano  i  w  tej  postaci
balonu suszyło się go. Po wyschnięciu, ponieważ był jeszcze
dość sztywny, trzeba go było jakoś tam wyrobić, a robili to
przy pomocy otrębów. I kiedy już zrobił się miękki, używano
go właśnie jako worka na tytoń. Tam na wschodzie każdy
mężczyzna  -  bo  kobiety  nie  paliły  -  nosił  przy  sobie  taki
"kapszuk"i służył on palaczowi przez parę lat.

Co tam palono? W czasie wojny na pewno było inaczej, niż
przed. Jak ja pamiętam, to przede wszystkim palono fajkę.
Fajkę drewnianą, wszyscy sami je sobie wyrabiali, z drzewa
wiśniowego,  ponieważ  nie  było  tam  takich  narzędzi  jak
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tokarki czy długie wiertła. A ponieważ trzeba było ten tzw.
cybuch wydłużyć i przewiercić w nim otwór, więc wykorzy-
stywano to, co jest w drzewie. W wiśni, gałązce jest dość
miękki  rdzeń,  i  ten  rdzeń  jakimś  drutem  czy  czymś
podobnym wydłubywano i odcinano do odgałęzienia. Te fajki
były  dość  śmieszne,  bo  nie  były  jak  np.  w  tej  chwili
"walatówki",  pięknie  rzeźbione.  Tylko  proste  takie,  jak
można było z drzewa zrobić.
 
Cybuchy  oni  tam czymś  sobie  wypalali,  nie  mieściło  się  
w nim dużo tytoniu. Oprócz palących fajkę byli też palący
skręty  z  gazet.  Tu  trzeba  było  mieć  trochę  daru  
i umiejętności do takich czynności manualnych. 

Były także bibułki jeszcze sprzed wojny, tak zwane "gilzy".
To był papierowy ustnik,  troszeczkę grubszy,   z  kartonu,  
a  resztę  gilzy  stanowiła  bibułka  na  tytoń.  Były  takie
specjalne blaszane maszynki. Nakładało się do tego tytoniu,
na tą maszynkę nakładało się gilzę i od strony ustnika gilzy
w maszynce był taki tłok, podobny do pompki od roweru.  
I ten tytoń się przepychało do miejsca gdzie była bibułka  
i tak powstawał prawdziwy papieros z ustnikiem.
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PIES i MASŁO

      Wujek Mikołaj Dajczak miał psa, który przynosił mu do
domu masło. A skąd się to masło brało? Ludzie na wschodzie
nie mieli lodówek. Gromadzili sobie ser w becz-kach i kisili
go  i  wykorzystywali  ten  ser  do  magazynowania  masła  
w środku. To były beczki o średnicy gdzieś 40 cm, wysokość
też 40. Te beczułki górą się zwężały, jak stożki. No i tam, na
samym  środku  tej  beczułki,  było  zasypywane  właśnie  to
masło. Zawinięte w jakąś szmatkę lnianą leżało w tym serze.
I  to  była  taka  lodówka,  włożone  tam masło  utrzymywało
świeżość przez parę tygodni. 

A wujka Mikoły pies nie był na uwięzi, biegał luzem. To był
taki  średniej  wielkości  kundel.  I  nie  wiem,  skąd  się  tego
nauczył.  Tam  domy  nie  były  zamykane  na  zamek,  dla
lepszego przewietrzania  izby ,  były  niedomknięte.   Beczki
stały  w korytarzach-sieniach.  Pies  wchodził  do korytarza,  
a beczka stała tam przykryta jakąś szmatą, więc tą szmatę
ściągał na pewno zębami, a masło wygrzebał łapą i przynosił
do wujka na podwórze. Nie jadł tego masła, tylko przynosił.
Od  jednego  gospodarza,  od  drugiego,   trzeciego...  Nieraz
rano,  jak  wujek  wstał,  to  widział  parę  tych  maseł  i  nie
wiedział,  komu to oddawać później.  Ale pewnie właściciele
wszystko  poznawali,  tam  nie  było  tajemnic  w  tej  wsi.

Co  jeszcze?  Garnki,  w  których  się  trzymało  mleko  na
kwaśne. Te garnki nazywały się "ładoszczaki". I wieszało się
je  na  płotach,  na  kołkach.  Płoty   były  robione  z  kołków
leszczynowych  .  Wycinało  się  po  prostu  w  lesie  gałązki,  
z nich był płot robiony.  I  na tych kołkach wieszało  się  te
garnki. Dokładnie tak samo jak w filmie "Sami swoi". I ten
pies również te garnki zdejmował i przynosił wujkowi. Płoty.
Ciekawe jak to robił, ale nigdy nie były porozbijane.

Nie pamiętam czy pies był za swoje  wyczyny nagradzany 
czy karcony .
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CZOŁG NA ŚCIEŻCE DO OLEJOWA 
PRZEZ CYGANOWĄ GÓRĘ

      Las się kończył właśnie sporą górą, mocno pod górę się
w nim szło. Dalej ścieżka przez pola szła aż pod sam kościół.
W czasie wojny na środku tej ścieżki był ruski czołg. To był
taki, jeszcze nie T-34, ale bardzo podobny do T-34, taki mały
czołg.  Ja  byłem  tam  w  środku,  w  tym  czołgu.  Był
prawdopodobnie  opuszczony  z  braku  paliwa,  bo  żadnego
uszkodzenia nie było widać. Uszkodzili go dopiero ludzie. Bo
wycinali  na  przykład  z  niego  gumę z  kół  i  brali  na  buty.
Zelówki robili do butów, ponieważ skóry w czasie wojny nie
było. A tutaj w tym czołgu była taka masywna, gruba guma
na  metalowych  kołach.  Było  ciężko  ją  uciąć,  ale  jakimiś
sposobami ludzie to wycinali. Zabierali i inne części bo pod
koniec wojny stał tylko sam korpus.
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Niedziela na wsi.

   Przygotowania do niedzieli rozpoczynano już w sobotę.

W tym dniu  należało  wykonać  wszystkie  prace,  te,  które
trzeba by było wykonywać w niedzielę. Nikt się nie odważył
pracować  fizycznie  w  niedzielę,  może  za  wyjątkiem żniw,
kiedy była niepewna pogoda. W niedzielę nawet bydła nie
wypasano  na  polach  czy  miedzach. Dlatego  już  w  sobotę
przynoszono trawę, rwaną lub ścinaną ręcznie sierpem na
miedzach do plandek - weret. Przyniesiona do stodoły trawa
była  cięta  z  domieszką  słomy  owsianej,  pszennej  na
sieczkarni.  Dla  trzody  i  drobiu  gotowało  się  kartofle  -
baraboje. Po ugotowaniu dodawało się grysu - otrąb i siekało

się je taką pionową "esowatą" motyką , a dla kaczek doda-
wało się młodą pokrzywę. Porządkowało się całe obejście, to
jest - zamiatało się podwórze, drogę, porządkowano wokół
zagród.  Należy zaznaczyć,  że w pracach tych uczestniczyli
wszyscy  domownicy.  Również  dzieci  miały  swoje  zadania.
Strawę dla siebie też przygotowywano dzień wcześniej. Były
to  najczęściej  pierogi  gotowane  (bo  były  i  pieczone)  
z  ziemniakami  i  serem  kwaśnym,  czasami  z  kapustą.
Dodatek  -  omasta  -  to  smażona  cebula,  rzadko  skwarki
(okres  okupacji)  lub  śmietana. Wcześniej  też  gromadzono
węgiel drzewny potrzebny do żelazek do prasowania. 

Niepotrzebny  już  żar  w  piecu  chlebowym  lub  palenisku
kuchennym  zbierano  do  starego,  często  pękniętego
glinianego garnka - ładuszczaka - i tam był magazynowany.
Niedzielny  poranek  rozpoczynał  się  dość  wcześnie.  Nas,
jeszcze wtenczas dzieci (ja miałem 8 lat) budził śpiew babci 
i dziadka. Śpiewali godzinki. Dziadek krzątał się po obejściu,
babcia z córkami - moimi ciotkami - w domu. Był to taki
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rodzaj modlitewnego witania niedzielnego poranka. W dzień
powszedni nie śpiewano. Wczesne rozpoczynanie dnia było
podyktowane  wieloma  czynnościami  do  wykonania,  przed
wyjściem  z  domu  do  kościoła.  Najpierw  były  prace  przy
zwierzynie - i tym zajmowali się mężczyźni. Dzieci i kobiety -
sprzątaniem i przygotowywaniem do kościoła.

Dziewczynki  miały  prawie  każda  długie  włosy i  zapleciony
warkocz. Toteż toaletę rozpoczynały od mycia włosów. 

Myły je w miednicy. Czynność ta była dość uciążliwą w do-
mu, bo rozlewało się duży wody wokół. Wiec latem wynosiło
się miednicę na podwórze, a było ono w większości trawiaste
- i tam myli sie wtenczas wszyscy. Dziadek to mył się do
pasa tak zamaszyście i nabierał dużo wody do rąk, że pod
koniec mycia zostawało niewiele wody w miednicy. Płukanie
włosów po mydełku (pachnącym) było konieczne, bo szam-
ponu  jeszcze  nie  znano.  Do  tego  celu  używało  się
rozcieńczonego  wodą  octu.  Włosy  po  płukaniu  były
przejrzyste i lśniące, ale zapach niezbyt przyjemny zostawał
-  jednak  nikomu  to  nie  przeszkadzało.  W  warkocz
wplątywano kolorowe wstążki, dodawano błyszczące spinki.
Strojono się odświętnie.

Modne  przy  tym  były  plisowane  spódniczki,  granatowe,
czarne - i biała z jedwabiu bluzka. Miejscem przechowywania
odzieży była specjalna duża skrzynia z ozdobnymi okuciami.
Wyjęte  z  niej  ubrania  wymagały  prasowania.  Stosowane
żelazka  były  na  węgiel  drzewny  (brak  elektrycznościi).
Wsypywało się w nie trochę rozpalonego żaru spod palącej
się kuchni, dosypywało się trochę wcześniej przygotowanego
węgla. Z tak przygotowanym żelazkiem trzymanym w jed-
nym ręku, stawało się w rozkroku i machało raz w górę, raz
w dół, raz w lewo, raz w prawo, aż węgle się rozżarzyły,  
a  spód  żelazka  dotknięty  poślinionym  palcem  syczał.
Oznaczało  to  gotowość  do  prasowania.  Po  ostudzeniu
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czynność  powtarzano. Prasowanie  to  zajęcie  należące  do
kobiet.  I  one prasowały  tylko  swoje  rzeczy.  Męską  odzież
rzadko  się  prasowało.  Ludzie  starsi  ubierali  się  w  bieliznę
lnianą,  tkaną  przez  miejscowych  płócienników  (jednym  
z nich był mój wujek Michał Dajczak). Krój był bardzo prosty
i  skromny.  Koszula  z  kołnierzykiem  stojącym  bez  haftów
(takie same, tylko wyszywane wzorem krzyżykowym, nosili
Ukraińcy). Spodnie i bluzę szyto też z tego materiału, był on
koloru  szaro-białego.  W  ubraniach  takich,  tylko  bardziej
znoszonych  i  przez  częste  pranie  bardziej  wybielonych,
obowiązkowo ubierano się do prac żniwnych. Ponieważ żniwa
były  czymś  wyjątkowym  wśród  innych  prac  polowych.

Kobiety nosiły na głowach chusty, też z białego płótna. Strój
kościelny kobiet starszych to obowiązkowo biała chusta na
głowie,  głównie  wiązana  charakterystycznie  pod  brodą.
Chusteczki noszono z kilku powodów. Przede wszystkim taka
moda,  inaczej  nie  wypadało.  Także  dla  ochrony  przed
zimnem i  słońcem.  Jeszcze  inny  powód to  to,  że  kobieta
wiejska nie stosowała uczesania modelującego. Nosiły włosy
proste zaplecione w warkocz. Młode mężatki i panny chodziły
coraz  częściej  bez  nakrycia  głowy,  używały  przyrządów
rozgrzewanych  w  palenisku  kuchni  do  lokowania  włosów,
obcinały  też  warkocze.  Starały  się  upodobnić  do  miesz-
czanek.  Nie  używały  kosmetyków  i  nie  malowały  twarzy.
Ubierały  się  w  suknie  kolorowe,  jedwabne,  nosiły  też
kostiumy.  Kawalerowie  -  młodzi  mężczyźni  -  ubierali  białe
koszule i ciemne spodnie. Nie noszono krawatów, rzadko -
garnitury.  Z Bzowicy  chodziło  się  do kościoła  do Olejowa.
Przez  las  drogą  polną,  ścieżkami  przez  pola  na  skróty.  
W okresie letnim w czasie suszy drogi były pokryte biało-
szarym pyłem,  a  w  okresie  niepogody  klejącą  się  gliną.  
W kościele  nie  wypadało  pokazać się  w brudnych butach.
Rada była jedna. Szło się na bosaka, a buty niosło w ręku,
lub związane przewieszone przez ramię. Ubierano je dopiero
przed kościołem.

15



Nie wiem jak rozwiązywano problem mycia nóg. 

Suma rozpoczynała  się  około  godziny 10.00.  Ale  przycho-
dzono dużo wcześniej, przeważnie starsi,  i  śpiewano różne
pieśni. Większość wiernych szła do spowiedzi.  Trzeba tutaj
dodać, że do komunii świętej przystępowano na czczo, bez
wyjątku, wszyscy nawet dzieci.

Przyjęte  było  już  od  dawna,  że  w  kościele  w  pierwszych
ławkach siadały dzieci i staruszkowie. Wchodząc do kościoła
po prawej ręce siadały kobiety, po lewej mężczyźni. W ostat-
nich  ławkach  już  było  różnie.  A  pod  chórem i  na  chórze
gromadziła się kawalerka i  panny. Przed wojną (to wiem  
z opowiadania babci) za balustradą miał swoją ławkę hrabia
Wodzicki z rodziną, po lewej stronie ołtarza. Po przeciwnej
siedzieli  ludzie  zamożni i  tzw. poważani.  W czasie wojny  
za  balustradę  nikt  nie  wchodził.  Hrabiego  Wodzickiego
wywieziono  na  Sybir,  inteligencja  była  uwięziona  lub  się
ukrywała. Wiernych w kościele było zawsze tak wiele, że się
nie mieścili w nim i część stała na dziedzińcu. Organizacja
kościelna była dość szeroko rozbudowana. Była grupa osób
należąca  do  kółka  różańcowego,  do  kółka  chorążych,
noszących baldachim, figurki. Brali oni udział i byli widoczni
podczas procesji, co było wielkim zaszczytem. 

Dziewczynki już po komunii w białych strojach sypały kwiaty,
chłopcy szli w szpalerze i nieśli zapalone świece. Dla każdego
uczestnika tej procesji było to wielkie przeżycie. Do wiernych
ksiądz zawsze przemawiał z ambony. Msza była odprawiana
w języku łacińskim.  Ministranci  musieli  znać  ministranturę
też po łacinie. Do zbierania jałmużny był wyznaczony jeden
ministrant i jeden ksiądz. Ministrant szedł parę kroków przed
księdzem z zapaloną świecą, torował przejście i zapowiadał
w ten sposób, że za nim idzie duchowny z tacą. Po mszy nie
rozchodzono sie zaraz do domów. Ludzie zbierali się w grupy
pod  kościołem,  dzwonnicą  -  i  jeszcze  długo  rozmawiali.
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Przekazywali  sobie  różne  wiadomości,  nagromadzone  
w ciągu tygodnia. Brak prasy, radia, ciągła praca w gospo-
darstwie utrudniały przepływ informacji. 

Trzeba wyjaśnić,  że do kościoła  przychodzili  ludzie z kilku
pobliskich  miejscowości.  Każdy  miał  jakieś  wieści,  które
przekazywał innym. Niemcy przegrywali  wojnę,  stawali  się
coraz  okrutniejsi  i  bezwzględni.  Zwerbowali  Ukraińców  do
zwalczania ruchu oporu, jaki tworzyli Polacy. Wieści rozcho-
dziły się od strony zbliżającego się frontu i z Wołynia. Tam
właśnie  bandy ukraińskie  zaczęły  pierwsze  mordy  na  lud-
ności cywilnej. Palono gospodarstwa, a nawet całe wsie. Te
wiadomości  przekazywali  właśnie  uciekinierzy  z  tych
napadniętych miejscowości wołyńskich.  W tych rozmowach
ludzie dowiadywali się jak stworzyć obronę, znaleźć sposób
na schronienie  i  przeżycie.  To  wujek dostał  od kogoś pod
kościołem plan budowy schronu. W tajemnicy przed dziećmi,
a przede wszystkim sąsiadami Ukraińcami, pod osłoną nocy
kopali  schron  dla  całej  rodziny.  W  razie  alarmu,  bo  była
warta  czuwająca  nocą,  mieliśmy  opuścić  dom  i  tam  się
ukryć. 

Tak kończyła się suma. Ludzie wracali do domów zatroskani 
i  smutni.  Wygłodniali  i  spragnieni  siadali  za  stołem  do
posiłku, jakim najczęściej w niedzielę były wyjęte z brajtrury
ciepłe jeszcze pierogi. Jedzono je ze śmietaną, a na deser
popijano  mlekiem słodkim  lub  kwaśnym.  Pod  wieczór,  po
obrządku, jeszcze spotykali się sąsiedzi i  radzili  nad swym
losem.  W  takim  smutnym  nastroju  kończyły  się  wojenne
niedziele.

17



Gwiazdka 1943 w Bzowicy

   Przygotowania  do  świąt  rozpoczynały  się  już  na  parę
tygodni wcześniej. 

Rozpoczynano pieczeniem ciastek, to były kruche ciasteczka
wyciskane foremkami: serduszka, gwiazdki. Wypiekane były 
w  piecu  chlebowym duże  ilości,  niezbyt  słodkie  i  z  mąki
pośledniej (mąki lepszej jakości - pytlowanej - było mało). 
Był  to  czas  okupacji,  ogólny niedostatek,  a  nieraz i  głód.
Powodem była  grabież  żywności  i  nie  tylko  przez  wojska
sowieckie. Każdy gospodarz musiał odstawić określoną ilość
zboża, ziemniaków, tytoniu, mięsa i wiele innych produktów.
Nie  wywiązanie  się  z  kontyngentu  groziło  wywózką  całej
rodziny na Sybir. Późniejsza zmiana okupacji na niemiecką
była  jeszcze  surowsza  i  tragiczniejsza.  Pozbawiono  ludzi
wszelkiej  żywności,  zakazano  hodowli  zwierząt,  wyrobów
niektórych produktów. 

Pamiętam,  że  moja  babcia  schowała  w  jakiejś  kryjówce  
w  stodole  ostatnią  owcę  przed  Niemcami,  kiedy  przyszło
dwóch żołnierzy z oficerem po ostatnie kury, które jeszcze
chodziły po podwórzu, strzelali  do nich z karabinu. W tym
czasie usłyszeli  bek owcy,  a my dzieci,  była nas czwórka,
wciśnięci byliśmy w okno i obserwowaliśmy to wydarzenie.
Oficer  rozkazał  żołnierzom  wyprowadzić  tą  owcę,  wyjął
pistolet i na naszych oczach zabił ją. Narobiliśmy wielkiego
krzyku  i  płaczu.  Zauważył  to  ten  oficer  i  skinął  ręką  na
babcię, która stała za nami w oknie. Zażądał oprawienia jej.
Po godzinie przyszli po gotowe mięso.
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 Jeden  z  żołnierzy  przyniósł  na  plecach  małe  jagnię  
i  wpuścił je  nam do mieszkania. My przestaliśmy płakać,  
a babcia za swoją pracę "potrąciła" sobie parę kęsów i miała
dla nas na kilka obiadów.

Inny przykład głodu:  Poszliśmy z ciocią w pole, gdzie rosło
żyto. Tam wyszukiwaliśmy co dorodniejszy i dojrzalszy kłos,
zrywaliśmy je do jakieś torby i po napełnieniu jej przynosili
do  domu.  Zbiór  suszony był  na słońcu. Z  suchych kłosów
wycierało  się  ziarno.  Oczyszczone  mieliło  się  ręcznie  na
żarnach.  Produkt -  mąka - był zielony.  Z tej  mąki  babcia
gotowała  zacierkę  na  wodzie,  do  której  za  omastę  była
spieczona  na  płycie  kuchennej  cebula.  Mimo  głodu  
z trudem połykało się te zielone i drapiące w gardle kluski.

Oprócz  głodu  dorosłych  niepokoiły  ciągle  nowe  wieści  
z sąsiednich miejscowości, o mordowaniu i paleniu domostw
Polaków  przez  bandy  ukraińskie  -  banderowców.  Kiedyś
przez  kilka  dni  ukrywały  się  u  nas  dwie  dziewczynki  
(12-14)z rodziny Bilów z Trościańca, imion nie pamiętam. 

W  takich  to  warunkach  próbowano  dotrzymać  tradycję  
i  jakoś  urządzić  te  święta  dla  siebie  i  dzieci.  Wyciągano  
z  zakamarków  schowane  wcześniej  na  ten  cel  różne
produkty.  Trochę  mąki  pytlowanej,  miodu  słoik,  torebkę
cukru, makuch konopny - był lepszy od lnianego. Była też
kapusta kiszona i ser kiszony.

Na  Wigilię  czyli  Święty  Wieczór,  tak  się  mówiło  na
Wschodzie,  potrawy  przygotowywało  się  postne.  Obowią-
zywał  w  tym dniu  wszystkich  post  i  na  Świętą  Wieczerzę
potrawy były maszczone (kraszone) najwyżej olejem. Było
go dwa rodzaje - lniany i konopny.

Pierwszą  potrawą  był  barszcz  czerwony  z  suszonymi
grzybami i pierogami z ziemniakami. Drugi rodzaj pierogów
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to też z kiszonej kapusty z dodatkiem drobno posiekanych
suszonych grzybów. Były to duże blaszkowe białe grzyby  
i rosły w lesie, bo opieńki rosły nawet w sadach, w rowach.
Po przełamaniu  kapelusza  wyciekało  z  niego białe  gorzkie
mleczko. Nie jestem pewny, czy te grzyby suszono. 

Na  pewno  opieńki  i  kozaki,  o  innych  nie  słyszałem.  Bile
obgotowywano  w  dwóch  wodach,  za  każdym  razem  ją
wylewano, a trzeci raz bile były gotowane w słodkim mleku 
i cebuli. Żadne grzyby podczas gotowania tak nie pachną  
i nie są tak smaczne po ugotowaniu.

Drugą  odmianą  pierogów  były  pierogi  z  nadzieniem  
z  kiszonej  kapusty  z  dodatkiem pokruszonego  konopnego
makucha.  Po  wierzchu  były  posmarowane  olejem.  Wyjąt-
kowo smaczne i aromatyczne danie. Nigdy więcej już czegoś
takiego nie jadłem.

Dań rybnych nie było. Na zakończenie kolacji  była kutia.  
Są to ziarna pszenicy obite na stępie z łusek - otrąb. (rys. 2)

Oczyszczone ziarna moczyło się w wodzie, a później je 
gotowano. 

W międzyczasie ucierało się mak w makutrze. Też przedtem
był moczony. Do utartej masy dodaje się miód i teraz miesza
się  wszystko  z  ugotowaną  pszenicą.  Potrawę  tą  jadło  się
tylko raz do roku na Wigilię. Deserem był kompot nazywany
suszeniem. Składał się  on:  z suszonych na słońcu leśnych
czereśni,  śliwek  węgierek  z  pestkami,  te  były  suszone  
w  piecu  chlebowym,  piec  był  w  każdym  domu  a  śliwki
nadawały  kompotowi  zapach  wędzonego,  oraz  suszonych
jabłek i gruszek. Wypijało się tylko wywar, trochę osłodzony. 

Do kolacji  wszyscy  się  myli,  przebierali  w czyste  ubrania.
Przynosiło  się  ze  stodoły  snop  zboża  i  stawiało  w  rogu
pokoju. Kładło się na niego opłatek. Zsuwało się dwa stoły
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razem, na blat układało się warstwę siana, na to obrus. Stół
miał pomieścić  dwie rodziny.  Było nas razem dziewięcioro.
Potrawy podawano  w miskach  i  z  nich  się  jadło  wspólnie
drewnianymi  łyżkami  (bo  metalowe  były  zakopane).  Do
każdej  miski  była  wyznaczona  ilość  osób  (dzieci)  bo
dorośli  nie  stwarzali  problemu.  Ta  uroczysta  kolacja
rozpoczynała  się  już  o  zmroku.  Oświetlenie  dawały  dwie
naftowe lampy i świece z wosku pszczelego. Dziadek sam je
wyrabiał, nawet gromnice do kościoła, miał swoją pasiekę.
Teraz najstarszy z rodu - dziadek zwoływał  wszystkich do
wspólnej  głośnej  modlitwy poprzedzonej prośbami dziadka
do Boga o zdrowie i życie, o koniec wojny, o obronę przed
bandami.

Teraz wszyscy klękaliśmy i głośno odmawialiśmy pacierze. Po
modlitwie dziadek brał opłatek i rozpoczynał łamanie się nim
od najstarszej  do  najmłodszego  dziecka.  Kiedy  mnie  przy
tym przytulali, tzn. babcia, dziadek, ciocia, to wszyscy mieli
mokre policzki i szlochali. Też zrobiło mi się jakoś smutno,
bo  nie  było  ze  mną  mojej  mamy,  tato  był  w  niewoli
niemieckiej,  a  rodzeństwa nie  miałem.  Po  opłatku  szybko
wskakiwaliśmy za stół na ławkę, bo byliśmy bardzo głodni.
Wigilia  była  dniem  surowego  postu.  Po  kolacji  dla  dzieci
zaczynał  się  najbardziej  oczekiwany  moment.  Do  izby
przynoszono parę snopków słomy i rozkładano na podłodze -
posadzce - tak zwany dziaduch. Wolno nam było, dzieciom
baraszkować   w nim do woli, aż do pasterki. Starsi w tym
czasie śpiewali kolędy. Wspomniany dziaduch leżał przez całe
święta aż do Trzech Króli. Przydawał się on przede wszystkim
tym,  którzy  chodzili  z  szopką  po  chałupach. Był  to  żywy
teatr,  przedstawiający  sceny  religijne  z  narodzenia
Chrystusa.  Przedstawienia  rozpoczynano  w pierwszy  dzień
świąt,  zaraz  po  zmroku  i  kończono  nieraz  po  północy.
Niewiele gospodarstw można było obejść w jednym dniu, bo
spektakl trwał około godziny. Kolędowanie z szopką trwało aż
do 6 stycznia. Nie pomijano żadnego gospodarstwa.
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 Kolędnicy  przygotowywali  się  już  na  parę  tygodni  przed
świętami.  Robili  próby,  szyli  jak  najwierniejsze  kostiumy.
Sama szopka była bardzo duża i miała dach ze słomy, grube
belki  w ścianach i  różne figurki  w środku stajenki.  Grało  
w tym przedstawieniu wiele postaci, a aktorzy to: od dzieci
do dorosłych, kilkanaście osób. Akcja przedstawienia była  
w  ciągłym  ruchu.  Po  odegraniu  swojej  roli  aktorzy
wychodzili,  a  na  ich  miejsce  wchodzili  nowi.  Inaczej  nie
zmieściliby  się  wszyscy  w  jednej  izbie,  a  byli  jeszcze
widzowie.  Dla  dzieci  było  to  wielkie  przeżycie.  Na  wsi
podolskiej nie było teatru, kina, prądu, radia. Kolędnicy byli
jedyną instytucją kulturalną w ciągu całego roku. Czekali na
nich dzieci i dorośli. Zawsze ktoś wcześniej przynosił nowinę,
że  jutro  na  naszej  stronie  (nie  ulicy)  będą  chodzić  po
kolędzie  z  szopką.  Starsze  dzieci,  które  już  widziały  taką
szopkę,  straszyły  młodszych,  że  będzie  tam  prawdziwa
śmierć z kosą, diabeł czarny z rogami i jeszcze inne cuda.  
Co bardziej  strachliwi  chowali  się  za     plecami   mamy  
i w wielkim napięciu i  strachu czekali. 

I  wreszcie  hałasy  za  oknem,  jakieś  dzwonki  -  i  do
mieszkania  wpadają  z  wielkim  szumem  przebrane  za
pasterzy chłopaki. Kładą się w ten dziaduch i udają śpiących.
Jeden tylko czuwał nad snem, wypatrywał wilka i zobaczył
łunę na niebie, którą wszyscy i my widzieliśmy za oknem.
Tak  wielkie  było  to  przeżycie  dla  mnie,  że  po  65  latach
pamiętam  jeszcze  ten  szum  słomy,  w  jaką  wpadali  
w milczeniu do snu pastuszkowie. Długo jeszcze po świętach
dzieci między sobą, a też i dorosłymi, rozmawiały z przeję-
ciem  o  wydarzeniu,  jakie  widziały.  Święta  trwały  długo.
Dzień  Wigilii  dopiero  od  kolacji  był  dniem  świątecznym.
Drugi  dzień  to  Boże  Narodzenie.  Trzeci  to  Szczepana
(kościelne).  Czwarty  to  Jana,  już  nie  obowiązkowe,  ale
świętowano. 
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Cały ten czas kolędowania, aż do Trzech Króli był jakiś inny,
taki świąteczny. W Nowy Rok już od rana dzieciarnia brała
specjalnie  uszyty  na tą  okazję  worek,  przewieszany przez
ramię,  napełniała  go  różnym  zbożem  i  szła  od  domu  
do domu szczodrować. Była to forma życzeń noworocznych.
W sieni, a jak zaprosili  -  to i w mieszkaniu, siało się tym
zbożem  po  podłodze  i  mówiło  głośno  wyuczoną  formułkę
wierszowaną.

Zaczynała się ona tak:

Na szczęście, na zdrowie 

Na ten Nowy Rok 

Żeby wam się rodziło w polu i zagrodzie...

Dalej  nie  pamiętam.  Za  takie  winszowanie  dostawało  się
szczodraka,  który  upychany  był   w  tym  worku.  Była  to
razowa bułka bez cukru, twarda   i  nie zbyt smaczna, ale
liczyła się ilość tych szczodraków. Po Trzech Królach wynosiło
się dziaduch i to było znakiem, że to już jest koniec świąt.
Było nam dzieciom bardzo smutno w ten czas.

23



ŻYCIE NA LINII FRONTU – BZOWICA 
I BEREMOWCE, KWIECIEŃ 1944 ROKU

Ponieważ ja wtedy byłem dzieckiem, to obserwowałem
wojnę, jakby można to było powiedzieć, spod zapaski,
z  pod fartucha.  Bo musiałem się  chować za kogoś  
i niewiele mogłem zobaczyć. Dorośli brali udział w tym
i oni decydowali, gdzie uciekać, gdzie się chować. I tak
na  przykład chowano się  u  tych  Syniarów,  na  dole.
Ponieważ Syniar miał budynek wybudowany tuż przed
wojną  właśnie,  z  bardzo  porządnej  czerwonej  cegły,
gdy większość domów w Bzowicy była z drewnianych
belek  pomiędzy  którymi  było  wypełnienie  z  gliny.
Podobni  jak  pruski  mur,  tylko  pruski  mur  jest
wypełniony  cegłą,  a  tam  była  zaprawa  gliniana
wymieszana  razem  ze  słomą.To  był  tani  budulec,
szybko z niego stawiano domy.

W każdym razie do tego Syniara schodzono się na noc
z  pobliskich  domów,  ile  się  zmieściło.  Przeważnie
schodzili  się  rodzice  z  małymi  dziećmi.  Na  niesiono
słomy do mieszkania, tak w kolano było słomy, jak  
w stajni. I wszyscy leżeli na tej słomie, nie było łóżek,
spaliśmy tam w ubraniach. Niemcy atakowali nocą od
strony  Olejowa,  Rosjanie  się  wtedy  wycofywali.  
I często przy tym podpalali  Niemcy jakiś dom, żeby
sobie oświetlić teren. Potem za dnia, około południa,
znowu  atakowali  Rosjanie.  Najgorzej  było  jednej  
z  nocy,  jeszcze  w  naszym  domu,  właśnie  podczas
ataku tych  Niemców.  Nie  było  jak  się  zabezpieczyć,
chociaż  później  Niemcy  kazali  wszystkim  budować
okopy czy schronienia dla siebie. Rosjanie powiedzieli
ludziom,  że  jak  będzie  front  szedł,  to  żeby  okna
pozasłaniać  poduszkami.  Te  poduszki  miały  chronić
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przed odłamkami, ponieważ ściany były grube, a okna
dość małe,  tak  że  było  łatwo te  miejsca  uszczelnić.
Rama z dwoma poprzeczkami i razem 6 szyb, każda 
o wymiarach jakieś 25x20 cm. Okna były pojedyncze,
to znaczy tylko na grubość jednej szyby, nie podwój-
ne. I do tego mocowane na stałe, nie otwierały się. 

Było  to  wieczorem,  noc  już,  wszyscy  siedzieli  na
podłodze i oczywiście modlitwa głośna, bo na zewnątrz
krzyki,  strzelanina,  a  nikt  nie  był  obyty  z  takimi
rzeczami. Ja siedziałem obok babci. W domu ciemno,
żadnego światła, wszyscy się modlą, niektórzy płaczą.
Wujek  Jasiek [Radom] jedynie  był  trochę  odważ-
niejszy,  wyszedł  na dwór  i  słyszał  jak jakiś  Niemiec
leciał sadem, coś krzycząc, chyba jakieś nawoływania
wojskowe. 

Wujek wrócił do domu, dalej siedzimy tam czy klęczy-
my na podłodze, modlimy się - i ja do babci mówię, że
coś  się  świeci  w  oknie.  A  już  była  ta  poduszka
wsadzona  w  okno,  ale  gdzieś  w  rogu  niedokładnie
dociśnięta i było widać to światełko. Ale wtedy nie było
tam  żadnych  oświetleń  ulic,  ani  nawet  u  kogoś  w
domu tych świateł  nie  mogło  być,  bo akurat  dom z
przeciwka,  który stał  na wprost  domu dziadka,  miał
okna z innej strony.  Ja znowu mówię do babci, że tam
jakieś światło jest.  

A ponieważ przeszkadzałem, to dostałem tam jakiegoś
szturchańca  -  siedź  cicho,  synku.  Modlimy  się  dalej
wszyscy głośno. No ale ja tam zaglądałem, nie dałem
za  wygraną,  mówię,  że  tam naprawdę   coś  jednak
świeci.  A  tu  się  okazało,  że  palił  się  tam  właśnie
sąsiad.  Został  podpalony  nasz  sąsiad  z  przeciwka,
nazywano go zawsze Kuba, nie znam jego nazwiska.
Mieszkał  tylko   z  żoną,  dwoje  starszych  ludzi.  Oni
przyjaźnili się  z moimi dziadkami, bo to był pierwszy
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najbliższy  sąsiad,  zresztą  korzystano  z  jego  studni.
Miał studnię głęboką na 42 kręgi, a latem woda była
tylko w ostatnim. Nie wiem, jak powstała ta studnia,
jak  on ją  wykopał.  W każdym razie  ja  tam do niej
zaglądałem,  kręgi  były  chyba  o  średnicy  80  centy-
metrów. Więc około 30 metrów ta studnia miała. A jak
zajrzałem  tam  na  dół  latem,  to  była  tylko  taka
kropeczka, oczko wody na dole, woda była w ostatnim
kręgu.

I w końcu, jak zacząłem nalegać, że tam się jednak
coś świeci, to wujek podszedł do okna i krzyku narobił
"Kuba się pali!". Kuba siedział u siebie i właśnie mało
byłby nie zginął tej nocy, jak nam opowiadał później.
Oni mieli taki murowany, to się nazywało "loch". A ten
loch był obok domu oddzielnie i to był taki magazyn do
przechowywania  mleka,  śmietany,  serów;  nic  tam
innego nie trzymali, tylko to. I oni to wykorzystali do
schronienia się w czasie tego ataku. A kiedy Niemcy
nacierali,  zauważyli  ten  loch,  podeszli  do  niego  
i krzyknęli, żeby stamtąd wychodzić. I oni, tych dwoje
staruszków, wyszło z tego lochu, a Niemiec już o nic
nie pytał, tylko wrzucił do środka granat. Gdyby tam
ktoś był, to na pewno by zginął wtenczas.  Patrzą, a tu
ich dom cały w płomieniach, pali się.

W tym czasie był wiatr właśnie w kierunku zabudowań
babci.  I  nigdy  wcześniej  nie  widzieliśmy  takiego
pożaru,  snopki  wyrywane z dachu leciały  w naszym
kierunku. Czekaliśmy, że w którymś momencie też się
zapali babci stodoła, bo wiatr to akurat na tą stodołę
znosił.  Nie  zapaliła  się  na  szczęście,  ale  w  każdym
razie trwoga była ogromna. Na drugi albo trzeci dzień
powiedziano nam, że musimy uciekać. W ciągu dnia to
było, jakoś tak z rana. Co można było wziąć? To co
można było tylko w rękach unieść.
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 A ja postanowiłem wziąć naszego baranka.. Dziadek
już wtedy nie żył, zmarł w 1942 roku. Jeżeli  na coś
oprócz starości, to mógł umrzeć dlatego, że był bardzo
już taki zobojętniały na życie. Bardzo smutny, jak ja
go zapamiętałem. Obojętny na wszystko, bo widział,
co  się  dzieje,  drugi  raz  w  życiu  tracił  swój  cały
dorobek. 

 W okresie przechodzenia frontu spaliśmy na ziemi, na
słomie, to mieliśmy straszny ubaw z tą owieczką. Bo
ona była taka, że strasznie brykała i bawiła się z nami.
A jak kazano nam uciekać z tej wsi, to ja mówię do
babci, że ja biorę tego baranka i będę go niósł. Tam
już nikomu na niczym nie zależało, byle tylko z duszą
uciec. Myśmy właśnie z tej Bzowicy przez pola, trochę
ścieżkami, szli w kierunku Beremowiec, około siedmiu
kilometrów. I ja tą owcę doniosłem do Beremowiec na
ramionach.  Miałem  wtenczas  9  lat.  A  w  tych
Bremowcach  było  już  bardzo  dużo  wojska
niemieckiego. Mieszkaliśmy tam w jednym z domów,
nie wiem już, czy to jakaś nasza rodzina była. To był
okres  wiosny,  ponieważ  zagata  była  już  do  połowy
zdjęta. Pół zagaty zostało przy domach, a pół już nie
było. Zagata to zewnętrzne docieplenie budynków, ze
słomy i z liści, w każdym razie to było grubości gdzieś
około  30-40  cm.  Była  zakładana  tylko  na  okres
zimowy, nie znano wtedy waty szklanej i styropianu.

Tam nie było pieców do ogrzewania w żadnej izbie w
domu. Była kuchnia, a obok kuchni piec chlebowy. I na
piecu chlebowym, ponieważ on jest taki płaski i dość
długi  wewnątrz,  to  górna  część  nadawała  się  do
leżenia czy do spania. Ale od pieca chlebowego było
ciepło tylko wtenczas, kiedy się piekło chleb. A piekło
się raz w tygodniu / raz na dwa tygodnie. Ogrzewanie
było tylko z tej kuchni, na której się gotowało. Jaka
była to kuchnia? Miała blat z góry żeliwny, z fajerkami,
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na jeden garnek. I tylko z niego było ciepło, kiedy się
paliło w kuchni i ten blat się rozgrzewał. A ratowano
się wtedy ciepłym ubraniem. Buty na przykład były co
najmniej dwa wymiary większe od nogi. Żeby ta noga
nie latała, to od spodu się kładło do butów słomę, tak
zwany wiecheć, to się ugniatało i wtedy było ciepło. Na
nogi  wkładano grube skarpety, czasem kilka par, do
tego  ciepłe  ubrania,  kożuchy.  Po  przeciwnej  stronie
tego  budynku  w  którym  mieszkaliśmy  w  Beremow-
cach, był niemiecki szpital  dla  koni.  Sporo koni tam
było, nawet ja tam jako "łepek" chodziłem i Niemcy
mnie  nie  przeganiali,  gdy  się  kręciłem  koło  nich.
Widziałem konie, które były pokaleczone odłamkami.
Raz patrzyłem, jak jeden z lekarzy udowadniał komuś,
że  jest  odłamek.  Wkładał  do  tej  rany  coś,  to  tak
wyglądało jak nożyczki, i stukał tym o ten odłamek, że
było słychać wyraźnie metaliczny dźwięk. Ten koń żył 
i stał na nogach. 

A za tym szpitalem, w sadzie, stały obok siebie dwa
działa, o bardzo grubych lufach i krótkich. Nie wiem,
co  to  było.  Oni  strzelali  z  tego  co  najmniej  na  7
kilometrów, bo tyle było od tej wsi Beremowce do linii
frontu Ja tych dział nie widziałem nigdzie później i już
nie spotkałem się z nimi. Miały kaliber co najmniej 20
cm [=prawdopodobnie były to niemieckie moździerze
210 mm, na podwoziu kołowym, o zasięgu do 30 km -
przyp. RP]. 

 To nie było zamaskowane, absolutnie, z daleka były
widoczne jak na dłoni. Ponieważ to była już wiosna,  
ja  obok  tych  dział  szedłem w kierunku  pól,  narwać
mleczu i trawy dla tego naszego baranka. Narwałem
tej trawy i wracałem z powrotem. A pola tam były bez
drzew,  dookoła  wszystko  było  elegancko  widać.  
No i nagle zauważyłem samoloty, lecące bardzo nisko,
dosłownie  na  wysokości  kilkunastu,  czy  może  kilku-
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dziesięciu metrów. Wyraźnie widziałem pilota w środ-
ku,  ogon  był  ogromny,  a  przynajmniej  tak  mi  się
wtedy  wydawało,  z  olbrzymią  czerwoną  gwiazdą.
Kadłub miały szary. To nie były bombowce, tylko Jaki
albo Iły, nie wiem, jak się ten samolot tam nazywał.  
W każdym razie oni najprawdopodobniej zauważyli tą
część wioski z lecznicą tych koni i działami, bo z kara-
binów  maszynowych  zaczęli  strzelać  i  bombardować
też. Było ich chyba z pięć samolotów. Zrzucili bomby,
ale nie latali nad wioską w kółko, tylko raz nadlecieli  
z daleka, zbombardowali i polecieli dalej. Ale popłochu
narobili we wsi sporo. W tym czasie, kiedy ja byłem 
w  polu,  przyjechała  moja  mama  ze  Lwowa.  Jakoś
odnalazła nas na tej wsi Beremowce, choć to już była
druga  wieś,  więc  już  były  trudności  w  odnalezieniu
kogoś  w  takim  ruchu  ludzi.  Nie  wiem,  dlaczego
przyjechała,  w  każdym  razie  zabrała  nas  stamtąd.
Pewnie dowiedziała się, że jest blisko front i  przyje-
chała po nas. 

Po tym bombardowaniu zrobił się popłoch, ludzie się
pochowali,  gdzie  kto  mógł.  Szukali  mnie,  a  ja  już
zdążyłem dobiec, bo zamiast zostać w polu, dobiegłem
do wsi  i  przypomniałem sobie,  jak  mówiono  o  tych
pierzynach. A w tym czasie, bo zrobiła się już wiosna,
zaczynało się już ciepło robić, więc zaczęto wietrzyć te
różne zapocone po zimie posłania. I to wisiało na tych
zagatach. Ja wpadłem na pomysł, że jak się położę na
tej  zagacie  i  owinę  się  pierzyną,  to  mi  się  nic  nie
stanie. I  tak zrobiłem, owinąłem się i  nie widziałem
kiedy w tym dniu ta wojna się skończyła i  że mnie
wszyscy szukają.  Myśleli,  że  ja  zginąłem. Na pewno
jakaś bomba spadła i mnie rozerwała i śladu po mnie
nie  zostało.  Rwetes  był  niesamowity,  jak  ja  się
stamtąd wygramoliłem i wlazłem do chaty, wielki krzyk
i  szum. I  byłbym o mały  figiel  właśnie  zginął  przez
tego  baranka.  Ale  to  się  na  tym  nie  skończyło.  

29



Bo w tym samym dniu po tym bombardowaniu mama
wzięła mnie, babcię, córkę cioci Zośki Czesię i ciotkę
Stefę. 

I  razem,  w  piątkę,  wyruszyliśmy  na  piechotę  do
Lwowa. To jest chyba około stu kilometrów. Drogi tam
to wyglądały inaczej niż u nas na Pomorzu. Droga była
bita, nie było asfaltu, tylko kamień wysypany i utwar-
dzone to wszystko było. Może był tam jakiś rowek na
poboczu, ale ja już tego nie pamiętam. Nie było drzew
posadzonych, nie było słupów telegraficznych, więc jak
ktoś się znalazł na tej drodze, to był z daleka widoczny
jak na dłoni, tak to wyglądało. I jechał tabor konny
niemieckiego wojska. Nie wiem, moim zdaniem jechał
od frontu, czyli jakby się wycofywał. Wieźli amunicję,
to na pewno wiem, bo myśmy siedzieli nawet na tych
pociskach czy bombach, trudno powiedzieć co to było.
Ponieważ  mama  kilka  lat  pracowała  w  austriackim
szpitalu  w  czasie  pierwszej  wojny,  więc  znała  język
niemiecki.  I  załatwiła  z  tymi  Niemcami,  że  oni  nas
podwiozą  do  jakiegoś  najbliższego  miasteczka.  Ale  
w miasteczku musimy zejść, bo tam jest "kontrol" i oni
nas dalej wieźć nie mogą. To był Złoczów. I jechaliśmy
na  tych  wozach  do  Złoczowa.  Babcia  już  staruszka
była,  trzeba jej  było  pomóc wejść,  my z Czesią  też
dzieciarnia mała, jedynie sprawna była mama i ciotka
Stefa i  tylko one nie  miały problemu wejść i  zejść  
z wozu.

Jechaliśmy na tych wozach, i na raz, w jednej chwili -
nie ma Niemców! Same konie jadą drogą z wozami.
Niemców  nie  ma,  tylko  myśmy  zostali.  A  co  się
okazało? Znowu te samoloty. Już następne, ale z tej
samej strony leciały. To nie był swobodny lot, kierowali
się dokładnie w tym samym kierunku co poprzednio,
czyli  ktoś  następny  leciał.  Mogli  sobie  przez  radio
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podać.  No a tych wozów było,  jak  ja  to  pamiętam,
może ze dwadzieścia, jadących tak jeden za drugim.
 
To trudno nazwać akcją, ponieważ z marszu ten tabor
spotkali.  W  każdym razie  oni  przelecieli  nad  nami  
i strzelali do nas z karabinów maszynowych. Bomb nie
zrzucali.  No  ale  wystarczyłoby,  żeby  trafili  w  któryś
napakowany wóz z amunicją. Na szczęście nie trafili  
i  nic  się  nikomu  nie  stało  za  wyjątkiem  hałasu  
i strachu. 

Przed Złoczowem nas wysadzili i dalej szliśmy pieszo.
Po chwili  następny nalot, znów samoloty. My jesteśmy
na  drodze,  już  koło  pierwszych  budynków.  Biegiem
zaczęliśmy uciekać z drogi do tych zabudowań prosimy
gospodarzy  o  pozwolenie  schronienia  się  u  nich,
oczywiście rodzice zwracają się w języku ukraińskim. 

A wtedy na wschodzie już tak nas uczono, że w razie
gdyby  ktoś  obcy  przyszedł  do  domu czy  kręcił  się  
w  pobliżu,  mamy  mówić,  że  my  nie  jesteśmy
Polakami, tylko Ukraińcami. Wszyscy umieliśmy trochę
mówić  po  ukraińsku,  uczono  nas  też  ukraińskiego
pacierza. Bo ci banderowcy którzy mordowali Polaków,
jeżeli ktoś udawał Ukraińca, to brali dziecko - i mówili
"mów pacierz" po ukraińsku. Jeśli dziecko nie umiało,
to  znaczy  -  nie  jesteście  Ukraińcami.  Umieliśmy
wszyscy  modlić  się  po  ukraińsku.  Ale  to  mama  
z babcią najlepiej z naszej piątki znały ukraiński, więc
to  one  rozmawiały,  my  dzieci  mieliśmy  się  nie
odzywać. I jak ten nalot miał się zacząć, uciekamy do
tego domu, i mama z babcią, oczywiście po ukraińsku,
proszą,  czy  by  nas  nie  przechowali.  A  oni,  też  po
ukraińsku, że nie, że tu nie ma miejsca. Ale gdzie tu
iść, jak tu bomby słychać, bo to było niedaleko dworca
już,  być  może  że  Rosjanie  tam  bombardowali  tory
kolejowe. No nie, za nic nie chcą nas wpuścić, mamy
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sobie  iść.  I  ja,  jako  dziecko,  tam  się  na  tyle
zirytowałem, że po polsku mówię: 

"To chodź,  babciu, idziemy sobie już". A ta kobieta,
dopiero jak posłyszała, że my po polsku rozmawiamy,
to  mówi:  To  dlaczego  wy  udajecie  Ukraińców?  Nie
mogliście  od  razu  powiedzieć?  I  wtenczas  nas
wpuściła,  poczęstowała  jakimś  mlekiem,  czymś  tam
jeszcze. 

W tym Złoczowie dostaliśmy się wreszcie na pociąg do
Lwowa. A to było na pewno dokładnie na dzień przed
pierwszym maja,  ten dzień kiedy myśmy wracali  do
Lwowa.  W  Beremowcach  byliśmy  gdzieś  około
tygodnia,  może  dwóch.  W każdym razie  jak  przyje-
chaliśmy  do  Lwowa,  to  było  już  po  dziewiątej
wieczorem. Godzina policyjna, nie ma mowy o wyjściu
z  dworca  do  domu.  A  więc  nocowanie  na  dworcu.
Pamiętam jeszcze, tragedia z babcią była, bo babcia
chorowała na jakieś kamienie, chyba żółciowe, dostała
ataku i strasznie jęczała. Z trudem jakoś dotrwaliśmy
do rana. Poszliśmy do domu, wykąpaliśmy się.

Nasz dom był na ulicy Wernyhory. I jest do dzisiaj ta
sama  nazwa  ulicy,  nawet  numer  jest  ten  sam:
dziesięć.  Byłem  tam  w  latach  80-tych.  W  naszym
dawnym  mieszkaniu  mieszkał  gość,  który  tam  się
wprowadził,  jak  myśmy  jeszcze  byli.  Czekał  już,
żebyśmy  się  wyprowadzili.  On  był  piekarzem,  nie
pamiętam już  jego nazwiska,  Ukrainiec.  Przypominał
sobie  nas,  bo  go  pytałem,  czy  pamięta  jak  myśmy
stąd wyjeżdżali. Wtedy w latach 80-ych to on już miał
z 70 lat, a może więcej. Taki staruszek już był, jak ja
teraz.

I w tym dniu, pierwszego maja, pamiętam, zaczęło się
odprawiać  nabożeństwo  majowe.  Nie  pamiętam już,
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jaki  to  był  dzień  tygodnia. [=poniedziałek  -  przyp.
R.P.] Poszliśmy wszyscy do kościoła i już po powrocie
do  domu,  zaczęliśmy  jeść  kolację.  I  nagle  światło
zgasło.  A  mama  mówi,  że  gdyby  miało  być
bombardowanie,  to  syreny  zawsze  wyją  i  dopiero
wtenczas  światło  wyłączają.  A  ludzie  zdążą  się
przygotować, do schronów uciec. A tu ni stąd ni zowąd
światło  zgasło  i  cisza.  I  nagle  zaczął  się  nalot.

Nie  mieliśmy  tam  w  pobliżu  schronu,  tylko  piwnica
była. To był taki  podpiwniczony, dwupiętrowy zwykły
budynek.  W  piwnicy  były  przygotowane  gazmaski  
i chyba jakieś zapasy żywności. Myśmy uciekli do tej
piwnicy,  a  mieszkaliśmy  kilkaset  metrów  od  dworca
kolejowego [=800  metrów  w  linii  prostej,  wg  planu
Lwowa - przyp.  R.P.].  I  Rosjanie tego dnia,  1 maja
1944 roku, zrobili wielki nalot na Dworzec Główny we
Lwowie. Zginęło wtenczas ponad 2000 ludzi. Tam był
jeden pociąg  wypełniony  ludźmi,  który  odjeżdżał  do
Warszawy, a drugi w tym czasie przyjeżdżał z tamtej
strony, tak że one się mijały na dworcu we Lwowie.
Masakrę  tam  Rosjanie  zrobili  niesamowitą,  gdy
zbombardowali  ten  dworzec.  Gdybyśmy  przyjechali
dzień  później,  to  na  pewno  byśmy  już  tu  się  nie
spotkali. 

W każdym razie oni to zrobili przed wieczorem, tak że
już w domu się używało światła. I, jak pamiętam, to
długo bombardowali go, parę godzin chyba to trwało.
Zrzucali  też rakiety, takie na spadochronach, bardzo
jasno było. Tam we Lwowie był okropny głód. Nawet
głód był już po wojnie, jak Rosjanie przyszli. 

O  ile  pamiętam,  dostawaliśmy  30  deka  chleba  na
osobę dziennie. Ale  tamten chleb był bardzo mokry,
taki czarny, oczywiście były w nim te otręby pieczony
był  kwadratowych foremkach, czyli kromki o przekro-
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ju kwadratowym. Bardzo czerstwy, często przesadnie
był  słony,  bo  solono  nie  solą  drobną,  tylko  takimi
grubymi kryształami. To jak się trafiło na ten kryształ,
to był chleb nie do zjedzenia już. Głód był trudny do
zniesienia.
 

Chata na Podolu.

Każda  wojna  zmusza  ludzi  do  migracji  -  ucieczki  przed
frontem i śmiercią. Tak też było w czasie I wojny światowej
na  terenie  Galicji.  Rząd  austriacki  dla  osłabienia  jedności
Polaków  i  ułatwienia  wprowadzania  swoich  własnych
porządków w Galicji  wysiedlał ludność całymi wioskami na
inne tereny do obozów.  Taki  los  spotkał  też  mieszkańców
Bzowicy.  Ludność  traciła  swój  skromny  dobytek.
Przechodzenie  frontu  przez  opustoszałe  wioski  było
dokończeniem  grabieży  pozostawionego  majątku.  Resztę
domostwa puszczano z dymem. 

Koniec wojny i odzyskanie Niepodległości umożliwiły ludziom
powrót  na  swoje.  Wracali  wynędzniali  z  niczym,  bez
pieniędzy. Często rodziny były rozbite. Ojcowie, mężowie nie
wracali z wojny. Małe dzieci nie przeżywały nędzy obozowej
i epidemii chorób. Zamiast domów zastawali zgliszcza. Pola
w  ugorach.  Bez  zapasu  żywności,  odzieży.  inwentarza,
narzędzi.

W  takich  warunkach  zaczynali  życie  od  nowa.  Na  prędce
stawiano  szałasy  z  gałęzi,  kopano  ziemianki.  Brak  było
materiałów budowlanych: cegieł,  cementu, desek, a nawet
gwoździ. Budowano domy z tego, co było pod ręką, a więc
podstawowym budulcem była glina, słoma i drzewo z lasu,
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oraz  to,  co  można  było  jeszcze  wydobyć  ze  zgliszcz  -
kamienie.

Każdy budował dom własnymi siłami: całą rodziną, dzieci też
miały  swój  udział  odpowiednio  do  wieku  i  siły.  Czasami
tworzono wspólnotę, tzn. pomagano sobie wzajemnie. Kilka
rodzin budowało jednemu dom, potem następnemu itd. Nie
istniały  firmy  budowlane,  nie  było  architektów,  odbiorów
technicznych, żadnej biurokracji. Ale nie było też dźwigów,
betoniarek,  rusztowań.Po  wytyczeniu  placu  wbijano  cztery
kołki, które wyznaczały rozmiar budynku. Był to przeważnie
prostokąt  6  x  12  m,  z  którego  zdejmowano  szpadlami
wierzchnią warstwę ziemi czarnej, aż do pokładu gliny, tj. 30
do 50 cm. Wyrobisko wypełniało się gliną około 10 cm ponad
poziomem terenu. Przedtem na narożnikach kładło się bloki
kamienne  -  fundament  pod  drewniane  słupy  nośne
konstrukcji szkieletu budynku.

Ciekawostką był kamień, stosowany zamiast granitu. Widać
w nim było drobne kamyki wielkości ziaren zboża czy pestek
jabłka.  Spojone  wapnem  lub  gliną  duże  bryły,  z  których
zwykłą  piłą  do  drzewa  wycinano  odpowiednich  wymiarów
klocki,  ustawiane  na  fundament.  Takie  dzisiejsze  pustaki.

Na te fundamenty kładło się belki o przekroju kwadratowym,
ociosane siekierą. Narożniki były kładzione na zakładkę. 

Na takim prostokącie,  na narożnikach oraz przy planowa-
nych  drzwiach  wejściowych  i  oknach,  w  odpowiednich
miejscach dłutem wycinano otwory do zaczopowania słupów
pionowych, które górą wiązano też belkami, jak poprzednio
na fundamencie. (rys. 4)

Dodatkowo kładziono belki  sufitowe. które  były  widoczne  
w izbie, bo na nich dopiero budowany był sufit i jednocześnie
podłoga  na  strychu.  stropy  te  były  zakrywane  deskami  
i  z  góry  jeszcze  ocieplane  warstwą  gliny  zmieszanej  
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z sieczką, czasami plewy, trociny. Na tak ocieplonym stropie
budowano  więźbę  dachową,  podobnie  jak  się  to  robi  pod
dachówką, tylko że kryto budynek słomą. (rys. 5)

Piece chlebowe i paleniska kuchenne opalane były drzewem
(węgla  nie  sprowadzano),  stąd  nie  trzeba  było  budować
przewodów  kominowych  z  cegły.  Rozwiązano  tą  sprawę  
w  ten  sposób,  że  w  przedłużeniu  korytarza  -  sieni  była
komora  dymna.  Pomieszczenie  bez  okien,  z  drzwiami  na
korytarz.  Dym po przejściu  z pieca przez otwór w ścianie
unosił  się  swobodnie  w  komorze.  Sufitem  komory  była
półkolista  czapa  (kopuła)  osadzona  na  stropie  na  sześciu
podporach. Między stropem a tą czapą był prześwit około 10
cm, przez który wydobywał się dym i wypełniał cały strych.
Szczelinami  w  dachu  i  pomiędzy  słomą  wychodził  na
zewnątrz. 

Szkielet  kopuły  był  wypleciony  z  wikliny  czy  leszczyny,
podobnie jak plecione są koszyki, tylko były większe odstępy
między prętami. Taki odwrócony do góry kosz. I ten szkielet
stawiało się nad komorą (na strychu) i wylepiało się gliną od
wewnątrz i od zewnętrznej strony, żeby był szczelny i się nie
spalił.  Ta  kopuła  spełniała  rolę  iskrochronu.  Bezpośrednie
wyjście  dymu  pod  pokryciem  dachu  mogło  spowodować
pożar.

Komora  miała  jeszcze  jedno  praktyczne  zastosowanie.
Służyła  podobnie  jak  dziś  chłodziarka.  Była  praktyczną
wędzarnią w której zimą i latem przechowywano przez długi
czas zapasy żywności (mięso). Pomieszczenie na strychu nie
było wykorzystywane.

Klimat tej części Podola zaliczyć można do klimatu lądowego
z  "podmuchem"  azjatyckim.  Zimy  były  wczesne,  mroźne
i śnieżne. Domy gliniane nie miały pieców do ogrzewania.
Ciepło  dawała  tylko  kuchnia,  na której  codziennie  się  coś
gotowało.  Czasami,  kiedy  piekło  się  chleb,  to  i  piec
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chlebowy.  Ściany  były  cienkie  i  nie  dawały  dostatecznej
izolacji  przed  zimnem. Dlatego na zimę budynki  ogacano.
Dbający o zwierzynę (chodobę) gospodarz gacił też oborę.

Budując  dom  wypuszczało  się  dach  poza  obręb  ścian  na
około 0,5 metra. Do wystających poza budynek krokwi była
przybita od dołu specjalna listwa, o którą opierał się kołek
zagaty. Drugim końcem był wkopany na kilka centymetrów
w ziemię. Kołki wokół budynku stawiało się w odstępach 80 -
100 cm, a odstęp od ściany wynosił około 40 cm. Pomiędzy
te kołki i ścianę kładło się słomę. W górnej części, tak od
połowy  wysokości  zagaty  do  dachu,  układało  się  liście
z drzew, zbierane w lesie. Lasy były liściaste, tj. dąb, brzoza,
grab,  czereśnia,  leszczyna,  olcha.  Zagatę  zaczynano
budować w połowie października. Rozbierano ją stopniowo, 
w kwietniu do połowy, a jak już było ciepło - to resztę. 

Tak się  przeważnie składało,  że na Wielkanoc zagata była
zdjęta,  a  dom  odnowiony,  tzn.  pomalowany  na  zewnątrz
i  w  środku  ściany  malowane  kredą,  a  posadzki  gliną.
Stolarka - drzwi wejściowe były masywne z grubych desek
dębowych i te nie były malowane. Naturalna starość takich
drzwi  i  ta  zagata  tworzyły  jakąś  harmonię  -  ciepło  i  nie
spotykany nigdzie klimat,  takiego spokoju, ciszy i  przytul-
ności.  Mimo  swego  ubóstwa  domy  te,  ocieplone  zagatą,
miały w sobie coś z romantyki.

37



ZAMIAST SPORTU

Sport  na  wsi  wołyńskiej  nie  był  uprawiany.  Z  kilku
powodów. Mianowicie: brak mechanizacji powodował,
że  brakowało  rąk  do  pracy.  Młodzież  od  wczesnego
dzieciństwa  brała  już  udział  we  wszelkiego  rodzaju
pracach  w  gospodarstwie.  Nawet  kosztem  nauki
szkolnej. Mentalność rodziców, ludzi starszych powo-
dowała to, że większą wagę przykładali do pracy niż do
zdobycia  wiedzy.  Kawaler  po  dwudziestce  musiał
opanować  wszelkie  prace  polowe,  w  gospodarstwie,
mieć wiedzę o koniach, o hodowli trzody, być gotowym
do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Zajmo-
wanie się sportem to był zbytek - próżność.

Dlatego  na  wsiach  nie  było  boisk  sportowych,  nie
grano w piłkę nożną, siatkową. Rower był rzadkością,
ale  na  koniu  na  oklep  potrafił  już  galopować każdy
dziesięciolatek. Zimowych sportów też nie znano.

Brak rozlewisk, jezior w pobliżu nie sprzyjał uprawia-
niu łyżwiarstwa. Tereny Podkarpacia i wczesne śnieżne
zimy  też  nie  mobilizowały  nikogo  do  narciarstwa.

Okres zimy był też wypełniony od świtu do nocy pracą.

W okresie zimowym jeździło się do młyna, oddalonego
nieraz o kilkanaście kilometrów. Do lasu po drewno na
opał. Samemu się ścinało drzewo i ładowało na sanie.
Dodać  trzeba  że  zimy  były  mroźne  (nierzadko
temperatura  była  -30  C.).  Obfitość  śniegów,  niskie
temperatury  i  wiatry  były  przyczyną  powstawania
dużych  zasp  śnieżnych.  Nie  oznaczone  i  zasypane
drogi były często przyczyną błądzeń. 
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Te  zajęcia  należały  do  mężczyzn.  Do  kobiet  należał
dom,  wychowywanie  dzieci,  przędzenie  nici  lnu  
i konopi. 

Jak widać z tego opisu nikomu nie zbywało czasu na
zajęcie się sportem.

                         

ZABAWY CHŁOPCÓW

     Dzieci i młodzież była zatrudniana w pracach gos-
podarczych.  Odpowiednio do swoich możliwości i sił, 
pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa.

Były też okresy kiedy tej pracy było mniej.

Młodzież  w  wolnych  chwilach  nie  próżnowała  sama
szukała sobie zajęć, które miały w sobie coś ze sportu
Opiszę parę różnych takich zabaw chłopięcych:
                                

                                   Kadzidło

     Pasącym krowy doskwierała  nuda.  Wymyślano
różne zabawy. Jedną z takich zabaw było kadzidło. 

Do tej  zabawy potrzebna była  puszka po konserwie
(było  ich  sporo  i  różnych  pozostawionych  przez
wojsko). Najlepsza była taka wysoka litrowa. Należało
z  jednej  strony  wyciąć  całkiem  dno,  a  drugie
podziurkować  gwoździem  i  z  boków.  U  góry  przy
wyciętym  dnie  robiło  się  w  krawędzi  dwa  otwory,
służyły  one  do  przymocowania  drutu  lub  sznurka.
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Pasącym  zawsze  towarzyszyło  ognisko,  a  wypasano
bydło  na  wspólnym  pastwisku,  stąd  i  większa  ilość
pastuszków. Z tego to ogniska nabierano trochę żaru
do tej puszki, a żeby urządzenie spełniało rolę kadzidła
szukano  po  pastwisku  wyschniętego  krowiego,  albo
końskiego łajna i  nakładało się go do tego kadzidła.
Teraz należało to wszystko rozdmuchać. Kręcono tym
kadzidłem  uwiązanym  na  sznurku  (około  metra
długości)  na  wyciągniętym  ramieniu  wokół  głowy.
Puszka  zataczając  koło  rozżarzała  się  i  zaczynała
dymić białym dymem. Dobrze podziurkowana (gęstość
otworów i ich wielkość ) puszka wytwarzała dym, nie
zapalała  się  płomieniem.  Nad  głową  kręcącego  tym
kadzidłem powstawało dymne koło - aureola. 

Po  skończonej  zabawie  oceniano  czyje  kadzidło  jest
najlepsze. Wygranie było wielką satysfakcją.

Zabawa w samolot

      Do tej zabawy potrzebna była deseczka długości
30-35  cm.  szerokości  7-8 cm.  i  grubości  1,5-2 cm.
Najlepiej  nadającym  się  drzewem  była  brzoza.  
Z uciętego pnia do palenia wycinało się ostrą siekierką
potrzebnych wymiarów deseczkę.  Potrafili  ją  wystru-
gać  siekierą  chłopcy  w  wieku  8-10  lat,  czasami  nie
robiąc sobie większej szkody. Dużym problemem było
zrobienie w górnej części deseczki otworu na sznurek.
Wiertarkę, a właściwie świdry miał we wsi tylko stolarz
czasami jakiś cieśla. Nikt nie odważył się z dzieci iść
do  stolarza  z  takim  problemem.  Narzędzia  były
szanowane  używano  ich  do  poważniejszych  robót.
Więc dłubano ten otwór gwoździem trochę szpiczastym
nożem  z jednej strony, drugiej aż do skutku. Teraz

40



należało  zamocować  sznurek.  Sznurek  musiał  być
plecionką z dwóch lub trzech cieńszych sznureczków
tak,   że  puszczony  luźno  sam  się  nie  rozwijał  -
rozkręcał. Do uruchomienia urządzenia potrzebna była
większa przestrzeń. Podwórko, pastwisko no i daleko
od okien, szyb. Trzeba też było uważać na współtowa-
rzyszy zabawy, żeby nie zranić boleśnie lub nie zrobić
coś gorszego. Rozruch tej zabawki polegał na tym, że
brało się w rękę koniec sznurka, który był zakończony
kawałkiem okrągłego patyczka (podobnie jak sznurek
rozruchowy silnika spalinowego) i zaczynało się kręcić
całością wokół głowy. Kręcąc coraz szybciej deseczka
wpadała w ruch obrotowy skręcając przy tym sznurek
do maksimum i zaczynała się odkręcać w przeciwną
stronę.  Podczas  tego  kręcenia  przecinane  powietrze
zaczynało drgać, wydawać warkot podobny do pracy
silnika spalinowego. Inny warkot był kiedy deseczka
kręciła  się  w  lewo,  a  inny  jak  w  prawo.  I  znowu
skuteczność  tego  urządzenia  zależała  od  wielu
czynników. Miały wpływ na to: jakość sznurka, ciężar
deseczki, jej wymiar i spryt kręcąc

Rzuty kamieniem

Zabawa polegała na tym kto rzuci kamieniem najdalej.
Tu należy sprostować: nie rzucano kamieniami, bo ich
po prostu nie było. Rzucano grudami. Ziemia - grunt
była to mieszani-na czarnoziemu z gliną.  Po okresie
deszczowym , a następnie po wysuszeniu powierzchnia
jej stawała się twardą skorupą. Uprawa pola pługiem
czy bronami kruszyła tę skorupę, tworzyły się właśnie
wspomniane grudy.  Teraz wystarczyło  przejść  się po
takim  polu,  nazbierać  odpowiedniej  wielkości  grud  
i zacząć zawody.
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Liczyła  się  nie  tylko  odległość,  ale  jeszcze  efekt
upadku  takiej  grudy.  Upadek  z  wysokości  bryły  na
ziemię  powodował  chmurkę  kurzu.  Przypominało  to
wybuch pocisku,  brakowało tylko huku.  Czyja "kula"
upadła  dalej  i  się  najlepiej  zakurzyła  ten  był
najlepszym.

Miotacz

Do tej zabawy potrzebny był prosty i długi pręt - witka
wycięta  z  krzaku leszczyny lub wierzby oraz  drobne
wielkości  orzecha włoskiego kartofle,  jabłka lub inne
tej  wielkości  owoce. Nabijało  się takiego kartofla  na
koniec  pręta  i  umie-jętnym  zamachem  kartofel
szybował wysoko, a nieraz tak daleko, że traciło go się
z oczu. Uciecha była tym większa im rzut był dalszy.

Zabawy wybuchowe.

W  okresie  wojny,  okupacji  na  polach  czy  w  lasach
znajdowano wiele porzuconej amunicji. 

Chłopcy  zbierali  ją  w  tajemnicy  przed  rodzicami  
i  chowali  po różnych zakamarkach. Ja też znalazłem
na skraju lasu bzowickiego kiedy wracałem z Olejowa
(chodziłem na nauki przed pierwszą Komunią). Były to
dwa kartoniki  z  szarego grubego papieru.  W środku
były żółte świecące naboje do karabinu rosyjskiego, po
20  szt.  w  każdym.  Niemieckie  naboje  -  łuski  były
mniejszej średnicy i stalowe malowane zieloną farbą. 
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Jak z nich strzelano? Trzeba było delikatnie, tak żeby
nie rozkalibrować wylotu łuski wyjąć czubek. Wkładało
się czubek naboju w szczelinę deski,  lub jakąś inną
dziurę  i  obruszało  się  ten  czubek.  Po  wyjęciu  go
usypywało się połowę prochu na papierek wbijało się 
z powrotem czubek do łuski i zasypywało się prochem
do  pełna.  Tak  przygotowany  nabój  trzymało  się  
w dwóch palcach prochem do góry. Drugą ręką brało
się z ogniska palący się patyczek i podpalało proch. 

Proch na wolnym powietrzu pali  się  dość powoli.  Po
zapaleniu  należało  wyczekać  moment  kiedy  płomień
był  mniej  więcej  w połowie łuski  i  teraz energicznie
odwrócić gilzę spłonką do góry. Czub opadał i zatykał
wylot,  przez  co  odcinał  dopływ  tlenu  następowała
eksplozja  czub wbijał  się  w ziemię,  a  łuska  leciała  
w powietrze. Było przy tym trochę huku i strachu. 

Ale  to  na  początku  bo  później,  kiedy  nabierało  się
rutyny, to i strach znikał i każde odpalenie było udane.
Trzeba  wspomnieć  że  takie  zabawy  nie  zawsze
kończyły się dobrze.

 Były osmalenia włosów, skaleczenia palców, a nieraz
i większe wypadki.

Starsza młodzież brała się za większy kaliber. Pociski
dział  przeciwlotniczych  miały  mosiężne  błyszczące
gilzy.  Nadawały  się  idealnie  na  wazony  do  kwiatów.
Stawiano  je  pod  krzyżami,  figurkami  i  ołtarzami  
w  kościele.  Nieumiejętne  obchodzenie  się  z  nimi
kończyły się eksplozją, a w konsekwencji kalectwem 
a niekiedy śmiercią. 

Wiem  na  pewno,  że  przy  takim  rozbieraniu  tych
pocisków stracił wzrok młody chłopak, syn Poluńki (nie
znam nazwiska). Mieszkała u wylotu drogi do Olejowa.
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             ZABAWKI NAJMŁODSZYCH.

Jedyny  sklep  we  wiosce  na  swoich  półkach  miał
niewiele towarów. Były to artykuły najpotrzebniejsze.
Regał o nazwie "zabawki" nie istniał. A więc znowu  
w tej materii trzeba było być samowystarczalnym. 

Dziewczynki miały łatwiej bo bawiły się lalkami. Przy
ich tworzeniu wykorzystywały między innymi włókna
lnu  oraz  pakuły.  Uczyły  się  przy  tym  szycia  igłą  
a  czasem  i  wyszywania.  Robiły  też  na  drutach,
chłopców także  uczono tej  czynności.  Ja,  ośmioletni
chłopak, musiałem sobie sam zrobić na drutach szalik
na zimę. Nie pamiętam, czy go nosiłem, bo prawdo-
podobnie zanim go zrobiłem to skończyła się już zima.
Była  to  nauka  przymusowa,  przy  której  zawsze
chlipałem.

Wirujące śmigło

Dla  chłopców  najłatwiejszą  do  wykonania  zabawką
było wirujące śmigło. Potrzebna do tego była mocna
nitka  lub  cienki  sznureczek  i  gruby  ciężki  guzik  od
płaszcza.  Przewlekało  się  ten  sznurek  przez  dwie
dziurki symetrycznie i związywało się końce. 

Teraz  trzeba  było  guzik  przesunąć  na  środek,  nitkę
założyć z jednej strony na palec wskazujący lewej ręki,
a drugi na prawy. Sznurek trzeba było trzymać luźno,
i całością ze zwisającym guzikiem zatoczyć kilka kółek.
Kiedy  sznurek  był  skręcony,  energicznie  się  go
naciągało, przez co zaczął się rozkręcać i  wprawiać  
w ruch ten guzik. Bardzo duże obroty guzika i sznurka
robiły hałas podobny do syreny alarmowej, może do 
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jakiegoś  silnika.  W  połowie  tego  rozkręcania  trzeba
było  wyczuć  moment  i  poluzować  naciąg,  wtenczas
rozpędzony guzik skręcał sznurek w przeciwną stronę. 
Po skręceniu znowu się go napinało i tak przez cały
czas zabawy. Starsze chłopaki obyte z posługiwaniu się
kozikiem  strugali  sobie  z  drewna  rodzaj  śmigiełka
podobnego do samolotowego. Takie śmigiełko dawało
o  wiele  lepszy  efekt  i  było  o  wiele  cenniejsze  od
sznureczka z guzikiem. 

Zabawki z drewna: bączek i kowale

Młodszym dzieciom, które nie potrafiły posługiwać się
nożem  pomagali  najczęściej  dziadkowie.  Z  kawałka
drewna  bez  użycia tokarni  (bo  takiej  nie  było)
strugano zwykłego bączka do puszczania na stole.

Złożoną zabawką były tzw. kowale. Do ich wykonania
potrzebne były dwie listewki o długości około 30 cm. 
i prze-kroju 1 x 1,5cm. Dwa miniaturowe młoteczki,
kowadełko  i  dwie  postacie  w  pozycji  stojącej.  To
wszystko rzeźbiono z drewna. Nogi  tych kowali  były
rozstawione  na  grubość  tych  listewek,  tam  się  je
mocowało.  Koniec  listewki  był  przymocowany
gwoździkiem do jednej figurki, a w połowie tej listwy
mocowało  się  drugą  figurkę.  Do  niej  mocowało  się
koniec drugiej listwy, tylko poniżej (2-3 cm).

Po  zmontowaniu  wyglądało  to  tak:  na  dwóch
listewkach  ułożonych  równolegle,  przesuniętych
względnie siebie o pół długości listwy i oddalone o 2,3
cm.  osadzone  były  te  dwie  figurkami  -  kowale.
Trzymało się tą zabawkę za wystające końce listewek 
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i  przesuwało do środka. Po tym ruchu jedna figurka
nachylała  się  do  środka,  do  kowadełka,  a  druga
odchylała.  Przy  ruchu  przeciwnym,  czyli  rozciąganiu
ruch  figurek  się  zmieniał.  Takie  ciągłe  poruszanie
listewkami,  przedstawiało  pracę  dwóch  kowali  przy
kowadle,  postacie  te  tak  w  połowie  korpusu  miały
wstawione  miniaturowe  młotki,  które  uderzały  w  to
kowadło.

KOŁATKA

Rodowód tej zabawki pochodzi na pewno z arsenału
myśliwskiego. Hrabia Wodzicki urządzał nieraz polowa-
nia na dziką zwierzynę. Zatrudniał przy tym miejsco-
wych chłopów, młodzież do nagonki dzikiej zwierzyny.
Każdy z naganiaczy trzymał w ręku taką kołatkę i szli
ławą przez zarośla  czy leśny gąszcz  i  w ten sposób
robiąc  hałas  wypłaszali  zwierzynę  na  wyznaczony
teren.  Kołatki  te,  to  proste  narzędzie,  łatwe  do
podpatrzenia i wykonania. Ktoś uznał, że może to być
dobra  zabawka dla  dziecka  -  chłopaka,  wykonał  ją  
i  tak  zaczęto  ją  powielać.  Dodać  tu  trzeba,  
że wykonywali tą zabawkę chłopcy w wieku 10-12 lat,
bez  pomocy  starszych.  Za  narzędzia  mieli  tylko:
siekierkę, dużą piłę ręczną, młotek, jakieś obcęgi. Przy
tak prostych narzędziach wykonywanie małych detali
nawet z drewna wymagało umiejętności i sprytu.

                         WYKONANIE 

Klocek  z  pnia  brzozowego  bez  sęków.  Łatwo  się
rozłupuje  siekierką  na  cienkie  deseczki.  Wycinamy
dwie  deseczki o wymiarach: 1 cm x 3 cm x 20 cm
długości.  Jeden  klocek  o  przekroju  3  cm  x  3  cm  
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i długości 30 cm.  Z niego odciąć, z dwóch boków tyle
materiału,  by  w  tym  ubytku  mieściła  się  dokładnie
jedna  z  tych  deseczek.  Na  pozostałej  części  na
długości  8 cm od końca trzeba uformować uchwyt -
rękojeść.

 Całość  wyszlifować.  Czym dokładniej  będą  dolegać
części  do  siebie  tym  klekot  będzie  głośniejszy.
Potrzebne  będą  jeszcze  trzy  paski  ze  skóry  
(z  cholewki  buta  )  i  małe  gwoździki.  Deseczki
składamy w całość i łączymy skórkami i gwoździkami
tak  pokazane  jest  na  rysunku.  Całość  można
polakierować. (rys. 6)

                 

TRAJKOTKA

Jest to zabawka z tej samej serii co kołatka. Były dwa
rodzaje, jedna kołatka, a druga to właśnie trajkotka.
Obydwa te przyrządy służyły do tego samego celu,  
do  wypłoszenia  zwierzyny  z  kryjówek  przy  nagonce
podczas polowania. Ale też używana była w kościele  
w okresie Postu w Wielki Piątek zamiast dzwonków

                         WYKONANIE

Wykonanie  jej  domowym  sposobem,  przy  pomocy
noża i siekierki wymagało już większych umiejętności 
i zdolności. Najtrudniejszym do wykonania był wałek  
z karbami. Bardzo by ułatwiło jego wykonanie, gdyby
wykonujący  ten  wałek  miał  do  dyspozycji  tokarnię,
frezarkę lub piłę tarczową. Nie było też tyle środków
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chemicznych do klejenia z sobą różnych materiałów,
jak  dzisiaj.  Do  łączenia  z  sobą  drewna  był  klej  
o  nazwie  karuk.  Klej  pochodzenia  kostnego.  Przed
nałożeniem  go  na  części,  które  miały  być  z  sobą
sklejone  trzeba go  było  wpierw rozgrzać.  Naczynie  
z klejem umieszczało się w drugim naczyniu w którym
była  woda.  Postawione na płycie  kuchenki  doprowa-
dzało się wodę do wrzenia, a po dłuższym czasie klej
Rozpuszczał się do postaci płynnej, dopiero w ten czas
klej  był  zdatny  do  nałożenia  na  części  sklejane.  Po
ostudzeniu klej stawał się twardy jak szkło i też był
kruchy, ale wiązał dość mocno sklejone deski. 

Niestety  nie  było  energii  elektrycznej,  nie  było  też
narzędzi,  nie  było  też  fachowców z  przygotowaniem
wyuczonym. Większość tych rzemieślników to samo-
uki, gdyby oni mieli wykształcenie teoretyczne byli by
na pewno świetnymi fachowcami. Był to ten czas kiedy
edukacja była nie dla wszystkich, była zbyt kosztowna
i nie doceniana przez niższe warstwy społeczeństwa.
Mimo takich braków to i tak powstawały różne wyroby
potrzebne w życiu codziennym. Do wykonania takiej
zabawki, tej trajkotki, potrzebne były deseczki z drew-
na  dębowego  lub  grabowego,  brzozowego  i  jedna  
z  jesionu. Rodowód  tej  zabawki  pochodzi  na  pewno  
z  arsenału  myśliwskiego.  Hrabia  Wodzicki  urządzał
nieraz polowania na dziką zwierzynę. Zatrudniał przy
tym miejscowych chłopów, młodzież do nagonki dzikiej
zwierzyny.  Każdy z  naganiaczy  trzymał  w ręku taką
kołatkę  i  szli  ławą  przez  zarośla  czy  leśny  gąszcz  
i  w  ten  sposób  robiąc  hałas  wypłaszali  zwierzynę  
na wyznaczony teren. Kołatki te, to proste narzędzie,
łatwe  do  podpatrzenia  i  wykonania.  Ktoś  uznał,  
że może to być dobra zabawka dla dziecka - chłopaka,
wykonał ją i tak zaczęto ją powielać. Dodać tu trzeba,
że wykonywali tą zabawkę chłopcy w wieku 10-12 lat,
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bez  pomocy  starszych.  Za  narzędzia  mieli  tylko:
siekierkę, dużą piłę ręczną, młotek, jakieś obcęgi.

Przy  tak  prostych  narzędziach  wykonywanie  małych
detali nawet z drewna wymagało umiejętności i sprytu.
Wykonanie:  klocek  z  pnia  brzozowego  bez  sęków.
Łatwo  się  rozłupuje  siekierką  na  cienkie  deseczki.
Wycinamy dwie deseczki o wymiarach: 1 cm x 3 cm x
20 cm długości. Jeden klocek o przekroju 3 cm x 3 cm
i długości 30 cm.Z niego odciąć, z dwóch boków tyle
materiału,  by  w  tym  ubytku  mieściła  się  dokładnie
jedna z tych deseczek. 

Na pozostałej części na długości 8 cm od końca trzeba
uformować  uchwyt  -  rękojeść.  Całość  wyszlifować.
Czym dokładniej  będą  dolegać  części  do  siebie  tym
klekot będzie głośniejszy. 

Potrzebne będą jeszcze trzy paski ze skóry (z cholewki
buta ) i małe gwoździki. Deseczki składamy w całość 
i  łączymy  skórkami  i  gwoździkami.  Całość  można
polakierować. (rys. 7)                         
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Edukacja  sztubaka

"antramentowy" ołówek

    W szkole uczniowie klas od pierwszej do trzeciej naukę
pisania  w  zeszytach  dokonywali  tylko  ołówkiem zwykłym,
tabliczek kamiennych już nie było. Ołówek był tylko jeden
bez określenia jego twardości. Nie było miękkich, twardych,
oznaczanych literami i cyframi. Obowiązkowo uczeń musiał
mieć też i gumkę, na którą mówiło się "radyrka" do ścierania
błędów.  Po  wytartych  dziurach  na  kartkach  w  zeszycie
można było ocenić ucznia jak się przykładał do nauki. Klasy
starsze miały już dostęp do pióra ze stalówką i kałamarza  
z atramentem i bibuły. Pisanie w zeszycie piórem wymagało
od ucznia dużej staranności. Za głębokie zanurzenie pióra  
w  atramencie  w  kałamarzu  przenosiło  zbyt  dużą  ilość
atramentu na stalówce. To często było powodem spadania
kropelki na zeszyt i tak powstawała nie do usunięcia plama

zwana i dzisiaj kleksem. Do poprawiania błędów przez
nauczyciela  służył  ołówek  chemiczny.  Napisana  tym
ołówkiem ocena, czy uwaga w zeszycie była wieczna,
nie do wytarcia. Gumką nie można było wymazać jego
śladów. Pismo takie zmoczone wodą, przypadkowo lub
celowo, a często i łzami sztubaka szlochającego nad
zeszytem rozpływało się i stawało się fioletowe. Kiedy
kilkakrotne poprawianie błędu w tym samym miejscu,
ołówkiem zwykłym grafitowym stawało się nie czytelne
to uczeń brał do ręki taki chemiczny ołówek wkładał go
do  ust  ślinił  jego  grot,  który  natychmiast  się
rozpuszczał i można było poprawić literę na właściwą.
Tak  poprawiony  błąd  był  już  nie  do  usunięcia.
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wytarcia,  był  widoczny  z  daleka.  Natomiast  uczeń,
zabarwione na  fioletowo usta  nosił  przez  kilka dni,  
a  właściwie  miał  je  stale,  bo  co  dziennie  poprawiał
jakieś  błędy  .Chemiczny  ołówek  miał  też  i  inne
zastosowanie.  

Ta młodzież co pisała piórem, kałamarz nosiła z sobą
razem  z  książkami  do  szkoły.  Bardzo  często  te
kałamarze  się  przewracały,  kiedy  stały  na  ławce
szkolnej  lub  był  nieszczelny  korek,  bo  zakrętek  do
butelek jeszcze w tym czasie nie wynaleziono , którym
były zamykane i atrament się wylewał, brudził ławki,
palce uczniom, a i też zeszyty w torbie, bo plecaków
też  nie  było.  Na  takie  zdarzenia  uczeń  miał  bibułę.
Dzisiaj jeszcze atrament można kupić, ale bibuły już w
sprzedaży  chyba  nie  ma.  Potrzebna  ona  była  do
osuszenia  świeżo  napisanego  tekstu,  bo  przy
przewracaniu  kartki  nie  wyschnięte  pismo  się
rozmazywało,  a  często  z  pióra  spadała  kropla  na
kartkę i trzeba było czymś ten atrament zebrać, ale
ślad  kleksa  zostawał.  Rodzice  nie  raz  nie  nadążali  
z  kupnem  tego  atramentu.  Koszt  ołówka
"antramentowego",  bo  też  tak  na  niego  mówili,  
w stosunku do atramentu był mały, to robiono z niego
właśnie ten inkaust. Z rozłupanego ołówka wyciągało
się  rysik  -  grot,  łamało  się  na  małe  kawałeczki
wrzucało do kałamarzai zalewało się to wodą (chyba
wrzątkiem). Przez noc rysik się rozpuścił i na rano już
był gotowy atrament. Niektóre  przyrządy szkolne miały
regionalne nazwy. Na obsadkę do pióra mówiono rączka do
pióra, a na stalówkę pióro. 
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Do  szkoły  szło  się  nie  z  tornistrem,  nie  z  plecakiem,  
a  z  torbą.  Był  to  uszyty  z  płótna  lnianego  szary  worek  

z  uchwytami  podobny  do  dzisiejszej  reklamówki
plastikowej, a raczej tekstylnej.W tym miejscu warto
dodać,  że  zimą  szkoła  -  klasa  nie  była  ogrzewana.
Chodziłem tam do szkoły do klasy drugiej (1942 r.)  
i  pamiętam nauczyciela  bardzo dużego -  wysokiego,
nazwiska nie pamiętam, w okrągłych okularach, miał
chyba  wąsy  i  w  dużym,  włosami  odwróconymi  do
środka,  kożuchu.  My  też  siedzieliśmy  w  odzieży
zewnętrznej. Szatni tam nie było. 

Nie pamiętam, żeby w klasie był piec do ogrzewania. 
Do nauki miałem tylko jeden podręcznik - elementarz 
w twardej i już mocno zniszczonej okładce, bo była to
książka już chyba u trzeciego z rzędu sztubaka. 

Z nostalgią wspominam dzisiaj, parę rysunków z tego
elementarza,  mianowicie  oracza  z  pługiem  i  konika
ciągnącego ten pług, na innym bociany w locie i  na
trzecim  fragment  jakiegoś  miasta  z  dymiącymi
kominami  fabrycznymi.  Czytanek  w  tym  elementarzu
dla kl. II i III chyba nie było, bo żadnej nie pamiętam. Taki
podręcznik  był  aktualny  przez  wiele  lat,  raz  opracowany
służył  nie  zmieniony  latami.  Wiedza  zdobywana  w  takich
warunkach i takimi metodami przydała się jednak uczniom,
ułatwiła niejednemu dalsze kształcenie.
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DOMOWA PRODUKCJA PŁÓTNA 
NA KRESACH

Kresy  Wschodnie  do zakończenia  II  wojny  światowej  były
najbardziej  opóźnione  w  postępie  technicznym  i  gospo-
darczym w stosunku do terenów centralnych i  zachodnich
Polski.  Brak  było  przemysłu,  mechanizacji  gospodarstw,
elektryczności, dróg asfaltowych, codziennej prasy. Ludność
tamtych  stron  była  samowystarczalna.  Wszelkie  braki
nadrabiała swoją pracowitością i  pomysłem. Dla przykładu
podam produkcję - wyrób płótna, które sam widziałem, bo
tam  przeżyłem  swoje  dzieciństwo  (od  5  do  9  roku)  pod
opieką  dziadków.  Było  to  na  rubieżach  kresów,  we  wsi
Bzowica w powiecie zborowskim. Pod uprawę roślin włóknis-
tych przeznaczano nieduże areały ziemi. Gospodarstwa były
małe  (7  ha  -  15  ha)  i  wielopokoleniowe,  mające  na
utrzymaniu często 10-15 dusz a jeszcze do tego dochodził
inwentarz.  Produkcję  zaczynano  od  orki  pola.  Jednym
konikiem lub parą i pługiem jednoskibowym z koleśnią orał
rolnik pole, później je bronował, wreszcie z tzw. płachty siał
ręcznie. Rośliny len i konopie siane wiosną rosły do sierpnia -
września.  Zbiór  wykonywano  ręcznie,  pracowała  przy  tym
cała  rodzina.  Wyrywało  się  z  ziemi  po  kilka  roślin  jedno-
cześnie,  układało  się  w  snop do  średnicy  małej  doniczki  
i  wiązało  się  tą  samą rośliną.  Takie  snopki  ustawiało  się  
w szpaler lub małe stożki - mędle do suszenia. 

Po  wyschnięciu  zwożono  do  gospodarstwa.  Pierwszą
czynnością  była  młócka,  też  ręcznie  przy  pomocy  cepa.
Wymłócone ziarno oddzielało się od plew przez tzw. wianie.
Polegało  to  na  tym,  że  wykorzystywano  przeciągi  w
otwartych drzwiach stodoły i sitem lub wiadrem nabierało się
ten  omłot  i  wysypywało  małym  strumieniem  w  tym
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przeciągu. Plewy były porywane przez wiatr, a ziarno spadało
na  klepisko.  Zebrane  nasiona  były  dzielone:  na  siew,  na
kleiki  dla  cieląt,  resztę  przeznaczano  na  tłoczenie  oleju
jadalnego.  Produkt  uboczny  -  makuchy  -  były  bardzo
cennym  dodatkiem  do  pasz.  Podobnie  postępowano  
z nasionami konopi, z tym że makuch był jadany przez ludzi.
Bardzo smaczny dodatek do kapusty jako farsz pierogów. 

Olej był bardziej aromatyczny i smaczniejszy od lnianego.

Dla  oddzielenia  włókien  od  słomy  należało  ją  połamać  -
skruszyć.  Do  tego  celu  była  skonstruowana  drewniana
międlica  -  zgrubna i  wygładzająca.  Uzyskane  włókno było
sortowane - czesane oddzielnie długie włókna do przędzenia
i odpady, tzw. kłaki.

Te  ostatnie  też  były  wykorzystywane  jako  materiał
uszczelniający,  ocieplający  i  do  wyrobu  uprzęży.  Jeszcze
dzisiaj  w  szkutnictwie  używa  się  lnu  do  uszczelniania
kadłubów drewnianych. Włókna długie układało się  w war-
kocze by później było łatwiej owinąć na kądzieli. Przędzenie
polegało  na  wyciąganiu  przędzy  z  kądzieli  i  przy  pomocy
wrzeciona puszczonego w ruch obrotowy skręcano włókno  
w  nić.  Jakość  płótna  była  zależna  od  równomierności  
i grubości uprzędzonej nitki, ale o tym decydowała zdolność 
i  wprawa prządki.  Naprzędzone nici z wrzecionami przewi-
jano na motek (2 m. w obwodzie).

 Do  tego  celu  służył  rozkładany  na  stojaku  krzyżak.
Nawinięte na nim 10 zwoi jeden obok drugiego zawiązywało
się  nitką.  Takich  związań  było  10  w  motku  (ułatwiało  to
odwijanie i obliczanie powierzchni płótna).

Motki poddawane były wyciąganiu. Wieszało się je na haku
przy  suficie  (domy  w  większości  były  o  drewnianych
stropach), obciążało się ciężarkami - kamieniami i tak wisiały
po kilka dni.  Wykorzystywano też motki jako huśtawki dla
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dzieci. Maluchy miały frajdę, a przy okazji były wyciągane -
prostowane  nitki,  bo  odwinięte  z  motka  bez  wyciągania
miały  tendencję  do  skręcania  się,  co  sprawiało  kłopot
tkaczom. (rys. 8)

Tak  przygotowany  wyrób  (kilkadziesiąt  motków)  trafiał  do
warsztatu  tkackiego.  Tkalnię  taką  ustawiało  się  w  domu.
Zajmowała ona całe pomieszczenie o wymiarach 6 m. x 6 m.
Wszystkie  elementy  były  wykonane  z  drewna  twardego  
w  warsztacie  stolarskim  (wszystko  narzędziami  ręcznie).
Warsztat tkacki,  tak się to nazywało, był prostą maszyną  
w swoim działaniu. Urządzenia unosiły nitki - osnowę - co
drugą na przemian o pewien kąt, a pomiędzy nie puszczane
było ręcznie czółno z nawiniętą szpulką nici. Po kilku takich
ruchach  powstająca  plecionka  płótna  była  zagęszczana.
Dobijało się dość luźno ułożone nitki z wrzeciona specjalnym
grzebieniem. Tak powstające płótno było nawijane na walec
o  szerokości  1  m.  Płótno  po  utkaniu  miało  kolor  szary  
i  w  dodatku  było  szorstkie.  Były  w  nim  również  resztki
drobnych  paździerzy.  Taki  wyrób  należało  uszlachetnić.
Nazywało  się  to  bieleniem,  a  polegało  to  na  tym,  że  na
skoszonej łące lub pastwisku rozwijało się takie zwoje (w dni
słoneczne) i polewało się wodą - moczono. Po wysuszeniu
przez wiatr i słońce znów się moczyło i tak przez wiele dni,
aż płótno stało się miękkie i białe. Czynność tą powierzano
dzieciom (6-15 latkom). Oprócz polewania wodą trzeba było
pilnować by pasące się  obok gęsi nie wchodziły na leżące
płótno, a bardzo to lubiły robić. Wybielone płótno nadawało
się  już  do  uszycia  z  niego  koszul,  prześcieradeł  itp. 

Z konopi wyrabiano sznurek i pleciono liny. Przędło się też
jak len na nitki. Zbiór konopi był rozłożony na dwa etapy. 

W pierwszym zbierano dojrzałe wcześniej osobniki żeńskie,
nazywane regionalnie maciurką. Po około dwóch tygodniach
wyrywano resztę. Po wysuszeniu i omłóceniu snopki topiono

55



- zanurzało się je w stawach dla skruszenia słomy. Brodzono
do  pasa  w  wodzie  i  przygniatano  snopki  namokniętymi
kłodami  osiki.  Był  to  nieraz  okres  późnej  jesieni  z  przy-
mrozkami. Płótno z konopi nie było bielone. 

Był  to  materiał  na  worki,  plandeki,  płachty  (werety).

Przędzeniem  zajmowały  się  kobiety.  W  okresie  zimowym
schodziło  się  po  kilka  kobiet  do  jednej  chaty  i  tam przy
rozmowach  i  plotkach  przędły  do  późnych  godzin.
Zapraszano często kogoś biegłego w czytaniu, do czytania
głośno  Biblii,  "Kalendarza  Niepokalanego"  jak  i  lektur
Sienkiewicza,  Prusa i  innych.  Bywało,  że któraś przyniosła
flaszeczkę gorzałki, a gospodyni u której się zebrano upiekła

jakieś  pierogi, zjawił się jakiś grajek - wtedy przęślice szły
pod szafę i zaczynały się śpiewy i zabawa. Tak powstawały
wielkie przyjaźnie sąsiedzkie, od których na pewno wzięło się
powiedzenie "krewna po kądzieli".
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WYRÓB FLAKONÓW

Zapotrzebowanie  na  flakony  -  szczególnie  w  okresie  lata
kiedy było dużo kwiatów - było duże. Stawiano je najwięcej
w  kościele,  przy  ołtarzu,  później  pod  figurkami  św.  na
grobach zmarłych i  na oknach w domach. W ten czas nie
produkowano  jeszcze  żadnych  kubków,  pojemników  czy
butelek plastikowych, które się nie raz wykorzystuje na takie
cele. Flakonów kryształowych, a nawet zwykłych szklanych
nikt  nie  miał.  Owszem  w  dużych  miastach  takich  jak
Tarnopol, Lwów można było kupić w sklepach z kryształami
drogie szlifowane w różne wzory wazony. Ale był to towar dla
zamożnych  mieszczan  i  bogatych  dworów.  Biedny  chłop
podolski  znalazł  sobie  inny  sposób  na  tę  dolegliwość. 

Kiedy zbliżała się niedziela lub inne uroczystości kościelne,
śluby, odpust itp. świątynia była miejscem gdzie schodziła
się  cała  społeczność  miejscowa,  a  często  i  z  sąsiednich
wiosek.  Starano  się  w  ten  czas  jak  najładniej  przystroić
kościół.  Do  młodych  kobiet  i  panien  należało  zadbać
i  zgromadzić  różne kwiaty,  a  część  męska  dostarczała  im
między innymi te flakony. Nie wiem skąd się brała taka ilość
butelek o litrowej pojemności, którą przygotowywano z nich
te flakony. Były też i butelki pół litrowe, na mniejsze flakony.
Kiedy już był przygotowany materiał do produkcji stawiano
obok nich wiadro pełne zimnej wody. Potrzebny był jeszcze
sznurek- linka spleciona z cienkich i gładkich nitek o długości
około dwóch metrów, a grubości trzech mm. Z jednej strony
tego  sznura  zawiązywało  się  pętlę  tak,  żeby  można  było
wsunąć w nią stopę w bucie. Drugi koniec przywiązywało się
gdzieś pod powałą sufitu lub w futrynie drzwi do jakiegoś
gwoździa, haka. Po uwiązaniu sznurek musiał luźno zwisać,
jego  koniec  z  pętlą  tak  że  po  okręceniu  nim  butelki  
i  włożeniu  nogi  w  tą  pętlę  zostawał  jeszcze  w  niedużym
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zwisie. Okręcenie sznura było w najwyższym miejscu, blisko
początku  zwężania  się  butelki.  Zakładało  się  to  owinięcie
i bliżej środka - połowy butelki, zależy jakiej wysokości miał
być flakon. Teraz należało trzymać tę butelkę w obydwóch
rękach, za jej końce i przesuwać nią raz w górę raz w dół,
starając się tak by sznur pocierał ją zawsze w tym samym
miejscu.  Czynność  tą  trzeba  było  wykonywać  tak  długo
i  szybko,  aż  szkło  tej  butelki  w  tej  pętli  rozgrzało  się  
do takiej temperatury, że po wyjęciu jej z tej pętli i szybkie
włożenie szyjką głęboko do tej wody w wiaderku równiutko 
w miejscu pocierania, pękało i szyjka odpadała. Nie zawsze
operacja się udawała. Trzeba było zawsze starannie dobierać
butelki.  Musiały  mięć  cienkie  i  równej  grubości  ścianki.  
Tą metodą butelek od wina o grubych ściankach nie dało się
ucinać. (rys.9)

Inna  metoda  ucinania  butelek  to  owinięcie  butelki
nasączonym  sznurkiem  w  denaturacie  i  podpalenie  go,
zamiast  rozgrzewać  przez  pocieranie  O  takim sposobie  to
tylko słyszałem, tam nikt tak nie robił W okresie wojny łatwy
był dostęp do różnej wielkości łusek armatnich z żółtego -
złocistego  mosiądzu,  które  idealnie  nadawały  się  na  takie
flakony. Takie żółte flakony wzbogacały wystrój kościoła jego
wnętrza, chociaż za niejedną taką łuską kryła się przyczyna
ludzkiej tragedii i śmierci.

58



WYRÓB SZNURÓW - LIN

Do  wyrobu  lin  najlepsze  i  najmocniejsze  były  włókna
konopne, ale te z drugiego gatunku, bo włókna najdłuższe 

i najprostsze były przeznaczone na nici do wyrobu płótna.
Przędło się je tak samo jak z lnu, z tym że bardziej grube.
Wyrabiano z nich też i płótno, które było przeznaczone na
plandeki  -  płachty,  worki  itp.  Przędzeniem  zajmowały  się
kobiety,  rzadko  mężczyźni.  W okresie  zimy,  kiedy  już  nie
było prac polowych, oprócz prowadzenia domu, gotowanie,
pranie, wychowywanie dzieci, dojenie krów, zajmowanie się
drobiem, pieczeniem chleba, i wiele jeszcze innych drobnych
prac, przeważnie wieczorami kobiety zasiadały do przędze-
nia.  Zbierały  się  nieraz  po  kilka  kumoszek  u  jednej  
i  tam  przy  pogwarkach,  a  nierzadko  i  ploteczkach  przy
naftowej lampie przędły do późna, aż im często brakło nafty
w lampie. Uprzędzone nici z wrzeciona zwijane były na tzw.
motek.  Kiedy  już  zgromadzono  wystarczającą  ilość  tej
przędzy - motków, wówczas chłopy zabierali się do robienia
lin.  Trzeba  zaznaczyć,  że  nie  znano  tam  kołowrotków  
do przędzenia. Do przędzenia wełny czy włókien używało się
kądzieli i wrzeciona, jak na rysunku 8.

Może warto wspomnieć, że tam na Wschodzie na wsi praca
była  segregowana na chłopską i  babską.  I  tak,  do chłopa
należało zajmowanie się końmi. Karmienie, hodowla i powo-
żenie. Prace polowe z użyciem siły konia.  Koszenie zboża,
ale kosą bo sierpem to kobiety. Wyjazd do lasu, do młyna.
Prowadzenie pasieki. Naprawa i wyrób narzędzi używanych w
gospodarstwie. Młócenie zboża przy pomocy cepa, maszyn
ułatwiających  pracę  nie  sprowadzano.  Pierwsze  maszyny
sprowadzał najpierw dwór - hrabia, a później dopiero chłopi,
ale taki, którego było na to stać. 
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Z maszyn w powszechnym użytku były: kierat, wialnia czyli
młynek i we dworze była młocarnia (prawdopodobnie tylko
młóciła,  ale  nie  odwiewała  plew i  nie  workowała  zboża).  
W użyciu był pług jednoskibowy, w którym z metalu był tylko
lemiesz i obręcze kół koleśni,  reszta była z drzewa. Brona
była  też  drewniana,  nowsze  miały  zęby już  metalowe  ale
rama drewniana. Każdy gospodarz miał sieczkarnię z napę-
dem ręcznym, chyba że miał kierat. Do mielenia zboża dla
zwierząt były żarna,  z napędem ręcznym, śrutowników na
kierat  nikt  nie  miał.  Spotkać  można  było  u  niektórych
centryfugi  do  odwirowania  śmietany  z  mleka.  I  na  tym
kończyła się mechanizacja. 

Urządzenie do produkcji sznurów było wykonane całkowicie 
z drewna beż użycia części metalowych, za wyjątkiem może
kilku gwoździ. Kleju do drewna też nie było. 

Budowę i wygląd urządzenia przedstawia rysunek 10. 

Element I oprócz podstawy miał ustawioną w pionie deskę 
w  której  był  umocowany  obrotowo  okrągły  wałek
(okorowany odcinek gałęzi). Z jednej strony tej deski była
korba  do pokręcania  tym wałkiem,  a  z  drugiej  strony był
wbity kołek do zaczepienia plecionego sznura. Drugi element
był  podobny  do  pierwszego  z  tym,  że  miał  aż  cztery
obrotowe wałki z wykorbieniem i z drogiej strony kołek do
zaczepiania  sznura.  Obydwa elementy  I  i  II  rozstawiano  
w takiej  odległości  od siebie,  jaka była  potrzebna długość
sznura. Mocowaniem zabezpieczającym przed przesuwaniem
się  tych  elementów było  wbicie  dwóch  kołków  w ziemię  
i oparcie ich o nie. Kręcenie sznurów wykonywano na wol-
nym powietrzu przeważnie w sadzie, na podwórzu, a jeżeli
były  to  krótkie  odcinki  sznura,  to  też  i  w  stodole.  Po
umocowaniu urządzeń rozwijano najpierw nitkę, od założenia
na kołek wałka  pojedynczego z  korbą,  do  jednego z  tych
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czterech  i  znów  do  pojedynczego  i  powrotnie  do
poczwórnego, ale już sąsiedniego kołka. 

Tych nitek zakładano i po kilka jednocześnie, w zależności
jaki miał być to gruby sznur. Kiedy już były założone nitki,
przystępowano  do  ich  skręcenia.  Jedna  osoba  pokręcała
korbą,  druga w tym czasie po założeniu deski - pokrętła  
z  czterema  otworami  na  czopy  korbowodu,  kręciła  nią  
w  przeciwnym kierunku.  Tak  powstawał  sznurek  o  dwóch
splotach.  Tak  skręcony  sznur  po  zdjęciu  z  tej  maszyny  
nie rozkręcał się. Do uplecenia sznura grubszego o czterech
splotach potrzeba było czterech tych o podwójnych skrętach.
Zakładało  się  teraz na każdy korbowód jeden koniec tego
sznura, a drugi na kołek z korbą, razem cztery. Podobnie jak
poprzednio  i  teraz  kręcono  nim  w  jeden  w  lewo,  drugi
w  prawo.  Aby  zwiększyć  ilość  skrętów  sznura,  wkładano
między  pojedyncze  sznury  taką  przesuwną  z  czterema
wyżłobieniami  wkładkę,  nie  pamiętam  jej  nazwy.  Podczas
skręcania  sznura  trzecia  osoba  odpowiednio  do  skrętu
przesuwała  nim. Po  spleceniu  sznury  były  jeszcze
poddawane innym zabiegom, sezonowaniu. Wiem, że takie
zwoje  sznurów  moczono  wodą,  następnie  suszono  i  tą
operację powtarzało się wielokrotnie. 

Sznury te miały zastosowanie w wielu miejscach. Do uprzęży
koni  nie  stosowało  się  łańcuchów  na  postronki,  tylko
powrozy.  Mocowaniu pawąza na wozie  ze snopkami zboża
służył długi sznur. Powszechne było też pętanie zwierząt na
pastwiskach,  do  tego celu  też  używało  się  sznura -  pęta.
Krowy w oborze też uwiązane były na sznurkach. Łańcuchy
stalowe  widziałem  tylko  na  kołowrotach  przy  głębokich
studniach cembrowanych kręgami betonowymi i kiernicach.
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Żniwa

       Praca,  prawie  każda była  ściśle  powiązana  
z religią, była rzeczą świętą. Wyjazd męża, czy ojca do
lasu  po  drzewo,  przed  wyjazdem  z  gumna(czasem
mówili z podwórza) był żegnany znakiem krzyża, przez
żonę  lub  matkę.  Rolnik  rozpoczynający  siew  zboża,
na początku zagonu usypywał z ziarna znak krzyża.

Na polnych drogach,  prawie  przy każdej  stała  jakaś
figurka lub krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. Idący
do  pracy  w  pole  przyklękali  przy  nich  i  odmawiali
modlitwy  z  prośbą  o  jej  szczęśliwe  zakończenie.

Zbiór zboża należał do najważniejszych prac polowych
rolników.  Urodzaj  i  dobra  pogoda  decydowały  
o przeżyciu w dostatku często nie raz licznej rodziny
do następnego roku. Ziemia podolska chociaż żyzna  
z  trudem  mogła  wyżywić  wielodzietne  rodziny
rolników,  gospodarujących  na  niewielkich  areałach
gruntowych.  Stąd  może  tam  był  taki  szacunek  do
ziemi i pracy na niej.

Do  żniw  przygotowania  trwały  dużo  wcześniej.
Narzędzi  do  nich  było  niewiele.  Sierp,  kosa  do  niej
kusza z bruskiem (osełką) i grabie. Strój mężczyzn to
spodnie  i  koszula  z  lnu  śnieżno  białego  od
wielokrotnego  prania,  do  tego  żółty  słomkowy
kapelusz i buty skórzane z cholewami. Do innych prac
polowych tak się nie ubierano. Kobiety koniecznie biała
chusta  na  głowę  zawiązywana  pod  brodą  i  mocno
wysunięta  nad  czoło,  taka  była  moda,  ale  raczej
osłona przed słonkiem. Długie spódnice też lniane, ale
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kolorowe i białe bawełniane z długimi rękawami bluzki,
często  na  bosaka.  Wcześniej  podczas  zimowych
omłotów zostawiało się długą żytnią słomę, którą teraz
używali  do  wyrobów  powróseł  do  wiązania  zżętego
zboża. Na parę dni przed rozpoczęciem prac moczyło
się  tę  słomę  wodą  po  to,  by  zmiękła.  Dwie  garści
słomy złączone kłosami odpowiednio się skręcało i był
to  gotowy  produkt  -  powrósło  do  związania  snopa
zboża.  Powróseł  tych  robiono  tyle  by  starczyło  do
związania wszystkiego zżętego zboża. Nie robiono tych
powróseł ze świeżo ściętego zboża. Skręcanie słomy  
z  ziarnem powodowało  wykruszanie  się  ich  i  straty
zboża, było by to nie po gospodarsku. Idący do pracy
żniwiarze szli przez pola miedzami gęsiego. 

Towarzyszyła temu pochodowi poranna cisza, nie było
przecież  żadnych maszyn,  traktorów ,  rosa strącana
bosymi  stopami  na  miedzy,  trele  skowronków  nad
głowami i powaga przed ważną pracą. 

Przodem  szedł  jako  pierwszy  chłop  z  kosą  na  ramieniu  
i wiązką powróseł,  za nim drugi kosiarz, na końcu kobiety
też  ze  snopami  powróseł  na  plecach.  Przed  rozpoczęciem
zbioru gospodarz wycinał sierpem to zboże, z którego przed
siewem był  usypany krzyż.  Z tych kłosów było  wycierane
ziarno,  które  było  dodane  do  zboża  w następnym siewie.
Zbiór  żyta  wyglądał  tak:  mężczyźni  specjalnie
skonstruowaną kosą (do podtrzymywania słomy, takie duże
grabie ustawione bokiem nad kosą) kosili  zboże na pokos.

Pierwszy  kosiarz,  najczęściej  był  to  gospodarz  zaczynał
pierwszy,  parę  metrów  za  nim  ustawiał  się  następny  
i następny. Za każdym szła kobieta, zbierała z pokosu słomę,
tyle w jedną kupkę by powstał z niej snop, związany tym
powrósłem leżał  na  ścierni,  do  wieczora.  Przed  zachodem
słońca  wszyscy  zbierali  te  snopy i  ustawiali  w  tak  zwane
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półkopki. Położone na ścierni cztery snopy kłosami do siebie
tworzyły krzyż. 

Na nie tak samo kładło się następne cztery snopy. Ilość tych
warstw była ściśle określona, być może, że razem trzydzieści
snopków,  z  tond  chyba  nazwa  półkopek.  Na  koniec
zakrywało  się  ten  półkopek  snopem,  którego  najpierw
stawiało się na ścierni kłosami do góry, kłosy rozchylano na
boki, powstawała taka czapa i nią został nakryty półkopek.
Tak  były  te  snopy  zabezpieczone  przed  ewentualnym
deszczem.  Starano  się  te  snopki  ułożyć  w  jednej  linii,
środkiem pola, równolegle do miedzy. Podyktowane było to
tym, że zboże przed zwózką do stodoły musiało dokładnie
wyschnąć by zapobiec przed pleśnieniem. W tym czasie nie
znano jeszcze herbicydów, w zbożu rosło wiele innych traw 
i ziół. Taka słoma była pożywną paszą dla bydła, ale za to
wymagała  długiego suszenia w tych półkopkach.  Zaraz po
skoszeniu  zboża,  trzeba  było  orać  pole,  a  źle  ustawione
kopki utrudniały by pracę. Pszenicy nikt się nie odważył kosić
kosą. To zboże zbierano sierpem. Zbiór sierpem zapewniał
mniejsze straty ziarna. 

Żęcie sierpem wykonywane było przeważnie przez kobiety.
Ścinały  garść  po  garści  to  zboże,  aż  uzbierała  się  kupka
wystarczająca na zawiązanie snopa, i te snopy też leżały aż
do  wieczora.  Po  zebraniu  były  ustawiane  w  półkopki
podobnie jak żyto. Na ścierniskach szybko odrastały trawy, 
a najbardziej mlecz polny. Był on przysmakiem gęsi, które
były hodowane w każdym gospodarstwie. 

Do dzieci należał obowiązek wypasania tych ściernisk gęśmi.
Do obowiązku dzieci należało też zbieranie kłosów leżących
na ściernisku, zbierały je do fartuszków lub woreczków. Czas
żniw  przypadał  na  okres  największego  upału,  dla  tego  
do  pracy  wychodzono  o  świcie.  Praca  trwała  do  około
godziny dziesiątej. Zegarka nikt nie miał, orientowano się po
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wysokości  słonka na niebie lub jego dogrzewaniu.  Wracali
teraz  żniwiarze  do  domów  na  śniadanie  do  prac  przy
inwentarzu i innych zajęć domowych. Po obrządku i obiedzie
był czas na relaks, a właściwie na dokończenie przerwanego
snu.

Na drzemkę południową szło się do sadku, nikt w domu nie
spał. Na murawę kładło się weretę gdzieś pod jabłonką albo
innym dającym dużo cienia drzewem, bez poduszki i przy-
krycia, wypoczywali na wolnym powietrzu. Po wypoczynku  
i  zajęciach  gospodarskich  późnym  popołudniem  wracali  
w pole, praca trwała do zachodu słońca. Zmęczeni wracali  
do  domu  by  znów  nazajutrz  o  świcie  wyjść  do  pracy.
Wspomnę tu, a znam to z przekazu mojej cioci,  że młode
mężatki te, które miały małe dzieci nie korzystały z urlopów
macierzyńskich, jak dzisiaj, ale krótko po urodzeniu jeżeli to
wypadło  na  okres  żniw,  też  chodziły  do  pracy  na  równi  
z  wszystkimi.  Urodzenie  dziecka  było  czymś  naturalnym,
kobieta  już  na  drugi  dzień,  po  połogu,  była  uważana  
za sprawną do pracy. 

Noworodek  też  był  przystosowywany  do  surowego  życia.
Matka nie rozstawała się z nim, ponieważ musiało być dość
często  karmione.  Zawinięte  w  pieluszki  i  kocyk  było
zabierane  w  pole.  Leżało  gdzieś  na  miedzy,  albo  pod
półkopkiem,  przykryte  pieluszką  lnianą  przed  owadami,  
a matka w tym czasie w pobliżu pracowała. Karmienie dzieci
było  też  naturalne,  piersią.  Pierwszy  dodatkowy  pokarm
dostawały dopiero po skończeniu roczku. Dla tego nie mogło
się rozstawać z matką. Karmienie z butelki było nieznane.
Smoczków lateksowych z kółeczkiem i tych na butelkę nie
było. Więcej  o  małych  dzieciach  i  ich  chowaniu  znajdzie
Czytelnik  w  artykułach  Kresowa  medycyna  ludowa  
a tam Zapalenie spojówek. Czas żniw trwał do późnego lata.
Zależało to od sposobu zbioru i od ilości zdolnych do pracy
rąk  w  rodzinie  i  oczywiście  wielkości  pola.  Po  dokładnym
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wysuszeniu słomy i ziarna następowało zwożenie płodów do
stodoły.  Do  tego  celu  był  przygotowany  specjalny  wóz
drabiniasty.  Wóz,  który  używany  był  na  co  dzień,  był
rozbierany tak,  że zostawał  z  niego tylko  skręt  z  kołami  
i  dyszlem  i  oś  tylna  z  rozworą.  Te  dwie  osie  łączyło  się
przedłużoną  rozworą.  Na  spód,  na  te  osie  kładziono  taką
samą długą deskę zwaną podenkiem, a na konice nakładane
były drabiny. Do wyposażenia takiego wozu należał jeszcze
pawąz. Był to okorowany dłuższy od wozu drąg z prostego
pnia grabowego lub brzozowego. W części grubszej przedniej
na początku był nacięty do koła karb na zamocowanie liny.
Dwa grube sznury konopne. Do wzmocnienia i podtrzymania
drabin  na końce osi  zakładało  się  luśnie,  takie  wsporniki  
z  twardego  liściastego  drzewa.  Drabiny  w  połowie  swej
długości  w górnej części  były  związane sznurem. Wóz nie
miał siedzenia dla woźnicy. Jazda na takim wozie odbywała
się  na  stojąco.  Trzeba  wiedzieć,  że  po  zboże  w  pole
śpieszono się i konie nie raz rwały w galopie i jadący takim
wozem ludzie musieli być na tyle sprawni i sprytni by się na
takim wozie utrzymać na stojąco na nogach podczas takie
jazdy. 

W polu podjeżdżało się pod półkopek jedna osób, a był to
najczęściej  chłop,  zostawał  na wozie,  a  drugi  często  jego
żona podawała widłami te snopki na wóz. Ciekawostką było
to,  że  konie  przy  tej  czynności  nie  były  powożone  przez
gospodarza.  Lejce  były  uwiązane  do  uprzęży,  by  się  nie
splątały,  a  konie  reagowały  tylko  na głos  woźnicy  i  same
podjeżdżały  i  się  zatrzymywały  przy  tych  kopkach.
Układający snopy na wozie miał za zadanie ułożyć je tak, by
zabrać jak najwięcej na jeden wóz i żeby po drodze do domu
nie pogubić je. Do tego służył też ten pawąz, który przed
nakładaniem  snopków  na  wóz  był  zrzucany  na  ziemię  
z wozu, przywiązany do jednej z tych grubych lin i wleczony
był za wozem . Przed transportem do stodoły odwiązywano
ten pawąz i wciągano go na samą górę na snopy. Przednią
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część  pawąza  mocowano  za linę,  która  była  odpowiedniej
długości  i  przymocowana  z  przodu  do  obydwóch  drabin.
Założony pawąz za tą linę sterczał skośnie wysoko w niebo,
że wyglądał jak wielka armata. Druga lina była zamocowana
za jedną drabinę, a końcem liny owijało się koniec drąga  
i obaj teraz jeden nagniatał pawąz, a drugi ściągał linę tak
mocno, że snopki były mocno dociśnięte do siebie. Koniec tej
liny wiązało się do drugiej drabiny i wóz był gotowy do drogi.
Ładujący  snopki  wdrapywał  się  teraz  na  wóz,  a  często  
i  dzieciaki,  które  biegły  za  wozem  w  pole  były  teraz
wciągane na górę. Sam jako mały chłopak miałem okazję
jechać na takim wozie, tam i z powrotem, nie zapomniane
wrażenie do dzisiaj. Rozpowszechniona była też forma pracy
- odrobku. Wieś posiadała niewielką ilość koni takich, które
wojsko już nie chciało, czas wojny.  

Były  okaleczone  lub  wiekowe.  Nimi  to  trzeba  było  zaorać
wszystkie pola, zwieźć z pól zboże do stodół, każdemu. Kto
nie miał koni, a korzystał z nich to musiał później odrobić
taką  usługę.  Na  koniec  żniw  każdy  gospodarz  wydawał
uroczystą  kolację  ,  dla  wszystkich  pracujących  przy  nich
ludzi.  Takie  dzisiejsze  dożynki.  Rzadko  który  częstował
uczestników wódką. A jeżeli tak, to była to jedna półlitrowa
butelka  samogonu  na  wszystkich  uczestników  pracy.  Były
przy tym śpiewy, muzykantów nie słyszałem. Ta ciężka praca
i  tak  prymitywnymi  narzędziami  nie  stwarzała  w  ludziach
jakiejś  niechęci  do  niej,  a  przeciwnie  byli  zadowoleni  
i szczęśliwi. 
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SZEWCOWANIE
  

 Zawód  szewca  był  w  hierarchii  zawodów  na  wysokiej
pozycji. Dla młodego często jeszcze kawalera taki zawód był
posagiem w ożenku. Nauka u mistrza trwała często kilka lat.
Jeżeli zważyć czego musiał się nauczyć przyszły rzemieślnik,
staje  się  zrozumiany  tak  długi  czas  tej  nauki. Rzadkością
było  by ktoś  z  mieszkańców wsi  kupował  buty w sklepie.
Owszem meszty na  ślub,  lakierki  pan  młody  kupował  
w mieście. Buty takie z cholewami do co dziennego użytku
zamawiało się u szewca na miarę. Były też buty z cholewami
o nazwie oficerki - te były odświętne, w nich się chodziło do
kościoła  i  na inne uroczystości.  A więc  trzeba  było  umieć
zdjąć  miarę  z  nogi.  Do  zrobienia  buta  trzeba  było  mieć
kopyto  z  drewna  o  wymiarach  dokładnie  takie  jak  stopa
zamawiającego. Musiał więc umieć szewc wystrugać z pnia
brzozowego siekierką później raszplem do drzewa dokładny
model najpierw stopę lewą później prawą. Składały się one 
z dwóch części każda, stopy i podbicia ustawianego klinem.
Prawidło  do  cholew  było  też  trzy  częściowe,  część
wewnętrzna łydki i  zewnętrzna rozpychana długim klinem  
i  też  dla  każdej  nogi  oddzielne.  Buty  były  podstawą
najważniejszą w ubiorze. W okresie zimy duże ilości śniegu,
częste zaspy, dróg nikt nie odśnieżał. Pojazdów kołowych nie
używało się tylko sanie. Jeździło się i chodziło po udeptanym
śniegu. W Okresie deszczowej jesieni chodzenie po drogach
gruntowych,  ścieżkach  czy  w  polu,  a  gleba  to  iły,  sapy  
i glina, chodzić można było tylko w butach z cholewami, inne
się nie nadawały . Praktycznie w tych butach chłop chodził co
dziennie  cały  rok.  Po  nauce  stolarki  zaczynała  się  nauka
kaletnictwa. Najpierw wycięcie formy papierowej wszystkich
części buta. A były cholewy, przyszwy, szpice, piętki, kiedra
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 i  inne  detale.  To  ze  skóry  miękkiej,  boksowej,  koloru
czarnego.  Była  to  dość  pracochłonna  czynność.  Z  całego
płata skóry trzeba było  dopasować lustrzane części  butów
tak, by były podobne do siebie. Na jednym płacie skóry są
miejsca, gdzie są różnice w wyglądzie i gatunku. Dół buta
wykrawało  się  ze  skóry  twardej, zolówkowej.  Wykrojone
części  z  mięk-kiej  skóry  zszywało  się  na  maszynie  a  te  
z twardej skóry łączyło się kołkami i gwoździkami. Maszyn
do zszywania cholewek po stronie prawej skóry nie miano.
Tą czynność wykonywało się przy pomocy zwykłej stebnówki
po stronie lewej. Zostawał widoczny rąbek. Dla wzmocnienia
tego zszycia i ukrycia tego rąbka nakładało się wąski pasek
skóry na ten szew i zszywało się ręcznie, od góry cholewy,
aż do dołu. Szycie musiało być mocne, wytrzymałe. 

Do tego celu używano nici konopnych, które kobiety same
przędły. Skręcone z dwóch albo czterech nitek już ręcznie
przez szewca, były smołowane specjalną smołą i to nazywało
się  już  dratwą.  Smołowanie  nici  miało  kilka  znaczeń.
Mianowicie wzmacniało wytrzymałość dratwy przez sklejenie
odstających  włókien,  szew  stawał  się  wodoodporny  i  był
bardziej estetyczny i nie pozwalało dratwie rozkręcać się. Ale
do szycia musiała ta dratwa być zakończona dwoma igłami.
Igły do szycia w wąskiej cholewie nie nadawały się, kaleczyły
palce  szyjącemu.  Zastąpiono  ją  szczeciną  z  dzika.  Każdy
włos  szczeciny  na  swym końcu  jest  na  niedużej  długości
rozdwojony.  Tą  częścią  rozdwojoną  podczas  skręcania
dratwy jest wplatany w nią, w jej końce. Zastępowała ona, 
ta  szczecina,  właśnie  igły.  Jest  to  trudna  sztuka,  którą
przyszły  szewc  musiał  też  umieć. Po  zszyciu  wszystkich
części górnych buta naciąga się go na prawidło i na kopyto.
Teraz  kleszczami  naciąga  się  skórę,  która  wystaje  poza
kopyto do środka i przybija kołkiem do tej skóry i częściowo
do  tego  kopyta.  Kształtuje  się  ten  przyszły  but  przez
rozklepanie  skóry  młotkiem  wokół  kopyta  i  naciąganie
kleszczami. 
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Po obciągnięciu buta, zżyna się gnypem, szewskim nożem,
nadmiar skóry i przybija dalsze warstwy spodu.

Ostatnią jest gruba, żółta i twarda zolówka. Obcas podobny,
cały  ze  skóry. Czasami  zamawiający  dla  wzmocnienia
obcasów, ale też jak dzisiaj mówimy, szpanu, życzył sobie
przybicia  do obcasów żelaznych podkówek. Spód buta był
przytwierdzony do wierzchniej części buta tylko kołkami nie
było sposobu na przyszywanie dratwą jak dzisiaj. W miejsce
gdzie  miał  być  wbity  kołek  stawiano  szpikulec szpil  orka
 i  jednym  uderzeniem  młotka  przebijało  się  wszystkie
warstwy  skór  aż  do  kopyta.  Teraz  trzeba  było  odłożyć
młotek,  objąć  dwoma  dłońmi  rękojeść szpilorka i  ruchem
obrotowym wyjąć go. W zrobiony otwór włożyć kołek i też
jednym uderzeniem młotka wbić go do końca. Kołki  szewc
produkował  sam.  Ucinał  ręczną  piłką  klocek,  taki  plaster
około jednego centymetra bez sęków z pnia brzozowego.  
Z  niego  długim  nożem  i  młotkiem  ciął  deseczki  grubości
przyszłego kołka, takie na dwa milimetry. Drzewo z którego
ciosał te kołki było świeże, łatwo cięło się te deseczki, były
mokre  więc  kołki  zawsze  suszyły  się  u  niego  na  piecu.
Deseczki z jednej strony trzeba było zaciąć stożkowo i teraz
nożem szewskim, odcinać co dwa mm. kołeczki. Do jednej
pary butów trzeba zużyć około 150-200 takich kołków. 

Po  skończeniu  kołkowania  należało  wyjąć  z  buta  kopyto,
które  było  dość  mocno  związane  z  butem  tymi  kołkami.
Kopyto  w  swej  górnej  części  miało  wywiercony  otwór  
(8 mm). W ten otwór wkładało się hak żelazny (długości jak
cholewka  buta)  zakończony  kółeczkiem.  W kółko  zakładał
pętlę  z  paska,  w  nią  szewc  wsuwał  swoją  stopę  i  teraz
musiał użyć sporej siły by wyrwać to kopyto od tych kołków 
i nie rozerwać buta. Kiedy już kopyto zostało wyjęte zostało
pozgniatać  młotkiem  te  kołki  w  środku  i  usunąć  resztki
raszplem. W tym celu szewc nakładał but na żelazną stopkę
nazywaną szłapą i  na  niej  te  kołki  sklepywał,  łamał.
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Rozklepane  kołki  na  zewnętrznej  stronie  na zolów-
kach należało  wyrównać  nożem,  a  brzegi  na  koniec
zawoskować na gorąco. Do tego celu było specjalne żelazko
z drewnianym uchwytem, które nagrzewało się w palenisku
kuchni i gorące przykładało się do brzegu zolówki do niego
czarny lub brązowy lak i tym żelazkiem rozprowadzało się
roztopiony lakier wokół buta.

Wszystkie  warstwy  skóry  były  zakryte  tym  lakiem.  
Ta  czynność  miała  walor  estetyczny,  a  po  części  chroniła
skórę przed wilgocią. Buty robiono zawsze o wymiar większe
jak stopa zamawiającego. A to dlatego, że przed ubraniem,
wzuciem na nogę tego buta wkładało się  do niego zwitek
słomy  owsianej,  była  miękka,  tzw.  wiecheć.  Ten  wiecheć
wymieniało  się  co  dziennie  i  skutecznie  chronił  on  stopy
przed  odmrożeniem.  Mężczyźni  do  butów  nosili  specjalne
spodnie, rajtki. Nogawki tych spodni od pasa do kolan były
dość  obszerne.  Za  kolanem  były  rozcięte  aż  do  kostek  
i ściągnięte sznurówką, jak trzewiki, by dobrze przylegały do
łydki.  Skarpet  nie  zakładano  na  nogi  tylko  owijki,  tam
nazywane onucą albo fecą.

Trzeba było nieźle się natrudzić by tak owiniętą nogę włożyć
w dopasowany but. Ubierający buty tupał głośno tym butem
aż noga wskoczyła do końca. Cholewki od środka w górnej
części  miały  wszyte  dwa  paski,  ucha,  które  ułatwiały
wciągnięcie  buta  na  nogę.  Zdejmowanie  tych  butów
stwarzało  też  wiele  problemów.  Najłatwiejszy  sposób  to:
osobnik w butach siadał na stołku, podnosił jedną nogę do
góry, drugi siadał na niej jak na konia, łapał w obie dłonie 
za piętę i mocno trzymał, a siedzący na stołku drugą nogą
jeszcze w bucie opierał się o pośladki ściągającego i mocnym
pchnięciem nogą odrzucał go daleko z tym butem. Z drugą
postąpił tak samo. Drugi sposób to przy pomocy tzw. pieska.
Jeżeli buty były już trochę rozchodzone to można było bez
trudu przy jego pomocy zdjąć je z nóg.
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Dzisiaj  już  nikt  nie  usłyszy  stukania  podkówek  o  bruk  
czy  charakterystycznego skrzypu  buta  idącego chodnikiem
przechodnia.  Taki  głos  wydawały  buty  zrobione  tylko  
z  prawdziwej  skóry  i  u  szewca  na  zamówienie.  Masowa
produkcja  butów  tanich  i  tandetnych  z  plastiku  skóro-
podobnego wyparła na zawsze z naszego folkloru warsztaty
szewskie.  Zawód  szewca  zmalał  do  rangi  rzemieślnika
drobnych napraw obuwia.

Medycyna ludowa

Zranienia

         Brak ośrodków zdrowia, lekarzy, aptek w pobliskich
miejscowościach powodował, że ludzie mieszkający szczegól-
nie na wsiach radzili sobie sami jak potrafili.  Drobne zranie-
nia z braku przestrzegania higieny często się nie goiły. Rany
zaczynały  ropieć.  W  okresie  letnim  kiedy  rosła BABKA
LEKARSKA to  zrywało  się  jeden,  czasami  więcej  listków  
w zależności  od wielkości  rany  i  kładło  się  bezpośrednio  
na  chore  miejsce  i  owijano  szmatką.  Opatrunek odwijano
dopiero w dniu następnym. Liść po brzegach, od podwyż-
szonej temperatury ciała był wysuszony. Skóra wokół rany
była  pobabczona, nadmiernie  rozmoczona  i  miała  kolor
niebieskawy. Zaczerwienienie ustępowało. Listek wymieniało
się  na  nowy,  świeży  i  ponownie  owijało  się  szmatką  –
bandażem.  Zabieg  powtarzano  przez  kilka  dni.  Infekcja
ustępowała,  a  nie  zagojoną  całkowicie  ranę  pozostawiano
bez  dalszego  opatrunku  w celu  zasuszenia  jej.  Powstały  
w tym miejscu strup, który chronił zranienie, aż do odpad-

nięcia  i całkowitego zagojenia się rany.  Czasami w tym
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miejscu pozostawała blizna z niebieską otoczką skóry, która
po pewnym czasie zanikała. W okresie kiedy było brak babki
(np. zimą) stosowało się inny rodzaj opatrunku. 

Sam doświadczyłem takiego leczenia, kiedy to bawiłem się 
u sąsiada mego dziadka, gospodarza - Wajdy z jego synem
Edziem w stodole młynkiem. On z jednej strony wialni kręcił
korbą, a ja z drugiej kręciłem za koła zębate. Mieliśmy w ten
czas  po  8-9  lat.  Rezultat  -  rozkwaszony  palec.  Rana
zabrudzona smarem z kół na pewno i  kurzem i  piaskiem.
Bieg  do  domu  do  babci  po  ratunek.  Po  reprymendzie
nadeszła ulga. Polegało to na tym , że babcia wzięła kubek
nalała  do  niego  kwaśnego  mleka  kazała  mi  włożyć
skaleczony  palec  w  nie  i  tak  trzymałem  do  wieczora.
Nazajutrz znowu trzymałem cały dzień palec w tym kubku.
Nie pamiętam jak przebiegało dalsze leczenie (od tego czasu
minęło  już 70  lat);  palec  się  zgoił,  ale  bliznę  -  pamiątkę
mam do dzisiaj.

Złamania kończyn

Tym zajmował się mój dziadek Jan Dajczak-Halaburda. Jego
wiedza  w  tej  dziedzinie  została  zdobyta  dzięki  temu,  
że w czasie służby wojskowej był sanitariuszem i asystował
lekarzowi przy podobnych zdarzeniach.

Przygotowania  do  tych  zabiegów  zaczynały  się  od  tego,  
że  latem  dziadek  przygotowywał  tak  zwane  łupki  z  kory
wierzbowej.  Była  to  zdejmowana  z  grubych  gałęzi  kora.  
Po zdjęciu jej była to taka tuba rozcięta na wzdłuż podobna
do cholewy z buta. Zakładał ją dziadek na drewniane, różnej
wielkości  prawidła  i  suszył  to  pod  okapem  dachu  -  pod
strzechą.  Po  wyschnięciu  łupki  te  służyły  zamiast  gipsu  
do opatrunku złamanych kończyn. Jak przebiegał sam zabieg
nie widziałem, ponieważ dzieci na ten czas wyprowadzano  
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z  pomieszczenia  z  dwóch  względów.  Na  pewno  przeszka-
dzały, a przede wszystkim nie chciano abyśmy słyszeli jęków
jakie na pewno wydawał leczony przy nastawianiu złamań.
Trzeba pamiętać, że był to czas wojny, brakowało wszystkie-
go,  a ośrodkach znieczulających czy podstawowych lekach
mowy nie  było.  Poowijanego  w białe  bandaże  po  zabiegu
wsadzano na furę i odwożono do domu. Chorzy przywożeni
byli nieraz z dalekich miejscowości.

Oparzenia

Do leczenia oparzeń lżejszych takich jak zaczerwienienia,  
a nawet II st. gdzie występowały już pęcherze, stosowano
świeży olej z lnu. Przygotowane z lnianego płótna bandaże
nasączano  tym  olejem  i  zwijano  w  takie  rolki.  Oparzone
miejsce jeżeli nie było pęcherzy owijało się tym bandażem  
i  nosiło  się  parę  dni,  aż  do  zagojenia.  Większe  zranienia
gdzie były już pęcherze, a niekiedy zerwane, to takie miejsca
najpierw  zasypywano  przesianymi  drobnymi  otrębami
pszennymi.  Takich ran nie owijali  bandażami,  czekało się  
do ich zaschnięcia. Dopiero pod koniec kuracji stosowało się
te nasączone olejem opaski.

Przeziębienie

         Na uporczywy kaszel i suchy najpopularniejszy sposób
leczenia  to  –  bańki  Stawianiem  baniek  zajmowała  
się  najczęściej  babcia.  Chory  musiał  leżeć  w  łóżku,  pod
pierzyną, a pomieszczenie dobrze nagrzewano. Przed posta-
wianiem baniek choremu plecy i klatkę piersiową smarowano
gęsim  smalcem.  Przystawiało  się  stół  do  łóżka  chorego,
nakrywało  się  ten  stół  pledem  lub  kocem,  na  to  –
prześcieradło  i  dopiero  rozstawiano  bańki,  około  30  szt.  
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Do jednej  z  nich nalewali  denaturatu,  żeby się  bańka nie
przewracała to stawiali ją w kubku napełnionym zbożem. 

Z wystruganego patyczka wielkością podobnego do ołówka,
z  jednej  strony  nawijało  się  waty  coś  na  wzór  pochodni.
Robiło się dwa takie patyczki. Jeden nasączony był denatu-
ratem  i  służył  jako  pochodnia  do  zapalania  denaturatu  
w bańkach. Drugi też moczyło się w tej bańce z denaturatem
i służył on do zwilżania baniek wewnątrz. Teraz kładło się
nieboraka  na brzuchu  odkrywało  się  plecy i  rozpoczynano
zabieg. Kładący te bańki, w jednym ręku trzymał te patyczki.
Zapalony trzymany był pionowo, a ten nasączony poziomo,
żeby się przypadkiem nie zapalił i łatwiej było nim smarować
bańki.  W drugą rękę brał ze stolika bańkę trzymał ją tak,
żeby  ją  ogrzać  w  dłoni.  Następnie  pocierał  wewnątrz
denaturatem,  przykładał  do  płomienia  i  kiedy  rozgrzany
denaturat dobrze się już palił wówczas odwracał ją do dołu
i szybkim ruchem stawiał na upatrzone miejsce. W taki sam
sposób,  dość  pośpiesznie  stawiane były  następne,  aż  całe
plecy były pokryte bańkami.

Nakrywano teraz chorego pierzyną na około 15 minut. 

Po tym czasie zdejmuje się bańki z pleców, zmienia pozycję 
i stawia się z przodu Jeżeli bańka była postawiona w mo-
mencie  dużego  płomienia,  a  skóra  była  w  miarę  natłusz-
czona,  to  bańka  potrafiła  tak  mocno  zassać,  że  prawie
wypełniła się do połowy swej głębokości skórą chorego. 

Przy  zdejmowaniu  takich  baniek  był  nieraz  problem oder-
wania  jej  od  skóry. Na  zakończenie  tej  kuracji  choremu
podawano kubek gorącego mleka w którym były  rozpusz-
czone trzy duże łyżki miodu i  łyżka masła.  Po wypiciu tej
mikstury chorego opatulano szczelnie pierzyną i bez ruchu
musiał wyleżeć tak z godzinę aby mocno się wypocić (jest to
bardzo  zbliżone  leczenie  jakie  opisał  J.  Kochanowski,
wygrzewanie  Janka  w  piecu  chlebowym  przez  trzy
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zdrowaśki).  

Po takich bańkach chory powracał szybko do zdrowia,  ale
ślady na plecach nosił parę tygodni.

           Porażenia piorunem i prądem

   Wiedza w tamtych czasach o prądzie i  jego skutkach  
przy  porażeniu,  była  dość  skąpa.  Wiedziano,  że  w  czasie
burzy nie należy chronić się pod wysokimi drzewami.

Wierzono,  że  piorun nigdy nie  uderzy w leszczynę.  
A osika, najwyższe drzewo w lesie ma zawsze drżące
liście dla tego,że stale boi się burzy, że uderzy w nią
piorun,  bo  jest  najwyższa.  Pomoc  poszkodowanym  
w takich wypadkach wówczas była żadna. Porażonego,
nieprzytomnego  leżącego  na  ziemi  pozostawiano  na
niej. Zmieniało się jedynie jego pozycję - na wznak.  
To miało ułatwić w uwolnieniu przejścia mocy pioruna
do  ziemi.  Oczywiście  gorąco  modlono  się  o  jego
wyzdrowienie.  Byłem  świadkiem  takiego  zajścia  już
po przyjeździe tu na Zachód. Większość ludzi pocho-
dzących  ze  wsi  wołyńskiej,  którzy  przyjechali  na  te
ziemie nie miała styczności z prądem. Gospodarstwa
na  wsiach  poniemieckich  były  zelektryfikowane  Prąd
do nich doprowadzono po wojnie już w roku1946. 

Był to okres poznawania nowej techniki  na zasadzie
doświadczeń. Nikt nie zadbał o to, by przeszkolić ludzi
chociażby z podstawowymi warunkami BHP o prądzie,
pierwszej  pomocy  po  porażeniu.  Nauka  tej  nowej
techniki  była  nieraz  bolesna,  a  nawet  tragiczna.  Młody
20  lat  człowiek  coś  sprawdzał  w  szafce  licznikowej
nożem kuchennym. Przy tym był na bosaka, było lato.
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Stał na kamieniu, który leżał pod tą szafką. Porażenie
było fatalne. Nieszczęśnik stracił  przytomność, upadł
na  ziemię.  Działo  się  to  na  obejściu  gospodarstwa
wśród  obecnych  w  pobliżu  domowników.  
Po zauważeniu wypadku wszczęto alarm. 

Do  pomocy  zbiegło  się  wiele  osób.  Jak  zawsze  
w  takich  zdarzeniach  nieprzytomnego  położono  na
ziemi  i  czekano  na  odzyskanie  przytomności  przez
niego.  Ponieważ  czas  się  wydłużał,  a  porażony  
w dalszym ciągu był nieprzytomny, ktoś poradził,  że
dla szybszego i lepszego uwolnienia sił  prądu należy
zwiększyć kontakt ciała z ziemią. Tak też pośpiesznie
zrobiono. Wykopano w stodole na sąsieku rów długości
człowieka i głębokości tak po kolana.
 
Z  nieprzytomnego  zdarto  koszulę  i  chyba  spodnie,
ułożono go w tym rowie i przykryto ziemią. Biedakowi
wystawała tylko głowa. Czekano na przyjazd lekarza.
Ile  to  trwało  możemy  sobie  dzisiaj  wyobrazić.  Brak
jeszcze  w  tym  czasie  telefonu,  karetki  pogotowia,
taksówki, a do najbliższego lekarza 7 km. Możemy też
się  domyślić  co  mógł  stwierdzić  lekarz  po  zbadaniu
odkopanego,  po  takim  czasie  człowieka.  Taką  cenę
płacono za brak wiedzy w tej dziedzinie, a były jeszcze
inne.   
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Zapalenie ucha

Jeżeli wyczerpano możliwe sposoby wyleczenia dolegliwości,
a choroba nie ustępowała to uciekano się do radykalnego
sposobu.

Mianowicie: ¾ kartki z zeszytu zanurzało się w roztopionym
koniecznie  pszczelim wosku  i  po  wyjęciu,  kiedy  wosk  był
jeszcze miękki kartkę tę zwijało się na kształt lejka - trąbki.
Cieńszy koniec tej trąbki był takiej średnicy, że mieścił się  
do wewnątrz ucha dorosłego lub dziecka, zależy komu był
przygotowywany.  Po  ochłodzeniu  taką  trąbkę  cieńszym
końcem  wkładało  się  choremu  do  ucha.  Domyślam  się,  
że tego wosku na tym papierze nie było zbyt wiele; że po
podpaleniu  tej  trąbki  wosk  nie  spływał  do  wnętrza  ucha
chorego. 

Leżał  on  w  łóżku  na  boku,  tak  żeby  chore  ucho  było
zwrócone  do  góry.  Nawoskowaną  rurkę  cieńszym  końcem
wkładało się do ucha i podpalało ten koniec na górze, ten
szerszy. Trąbka paliła się na całym swoim obwodzie, płomień
podczas palenia powoli się obniżał. Zanim płomień doszedł
do  ucha  trąbkę  wyjmowano,  a  ucho  okładano  ciepłymi
szalami,  poduszkami  i  kurację  na  tym  kończono. 
Podobno była skuteczna. 

78



KURZAJKI

       Schorzenie to znane jest i dzisiaj. Ujawnia się w okresie
wczesnej młodości, ale nie raz dokucza to i starszym i jest
dolegliwością  wstydliwą.  Środki  farmaceutyczne  były  nie
dostępne, bo był to okres wojny. Wypróbowanym sposobem
było pocieranie takich narośli mleczkiem rośliny nazywanej

"jaskółczym zielem". Można to było robić tylko latem, kiedy
rosło  takie  ziele.  Na  zerwanej  gałązce  lub  ogonku
listka  w  miejscu  urwanym  po  chwili  zaczynała  się
tworzyć  kropelka  żółtej  wydzieliny.  Tym  mleczkiem
smarowało się kurzajkę i czekano aż to mleczko wyschnie.
Po  tym  czasie  znowu  zrywało  się  następną  gałązkę  i
czynność  powtarzano.  Taka  kuracja  trwała  nieraz  przez
kilkadni, czasami i dłużej. 

Po tym czasie wyrostek najpierw stawał się brązowy, potem
czerniał,  i  po  jakimś  czasie  (tygodniu)  odpadał.  Ślad  
po  kurzajce  szybko  zarastał,  skóra  wracała  do  normy. W
większości  zabiegów, kuracja taka była skuteczna Kurzajki
większe  wystające  wysoko  ponad  skórę,  były  bardziej
oporne  w  usuwaniu  tą  metodą.  Sposób  na  nie  był  taki:
obwiązywało  się  taką  kurzajkę  włosem,  jak  najniżej  przy
skórze,  wyrwanym  z  ogona,  konia  lub  krowy,  środków
dezynfekujących nie stosowano, bo ich po prostu nie było.
Dzisiaj można do tego celu użyć cienkiej żyłki wędkarskiej.
Na  kurzajce  zawiązywało  się  supeł,  jak  najmocniej.  Kiedy
supeł  był  dobrze  zaciśnięty  to  po  kilku  dniach  narośl
odpadała. 

Po kurzajce zostawała tylko niewielka blizna, która z czasem
zanikła zupełnie.
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Zapalenie spojówek u noworodków

     Przyczyn tej dolegliwości nie szukano. Jeżeli u dziecka
zauważono  jakieś  zmiany  w  oczku,  albo  ropne  nacieki,  
to sposób był jeden. Przemywanie oczek tamponem z waty

nasączonym w naparze z rumianku. W okresie letnim, kiedy
rósł i  kwitł rumianek lekarski,  to go się zrywało samemu  
i suszyło na słońcu. 

W trawie na podwórku zawsze rosła babka lekarska  
i  rumianek.  Herbatki  z  rumianku podawało się  dzie-
ciom  i  oseskom  przy  bólu  brzuszka,  a  też  i  przy
przeziębieniach. Suszony rumianek był też składnikiem
herbat z lipy, malin i różnych leśnych ziół. Te herbaty
piło się jedynie przy określonych chorobach. 

Do  posiłków  herbaty  ziołowej  czy  naturalnej  nie
podawano,  pito  tylko  mleko  krowie  w  różnej
postaci. Był  jeszcze  jeden  sposób  leczenia  choroby
oczu.  Matki  swoje dzieci  karmiły  piersią.  Nie  znano
butelek  ze  smoczkiem i  krowim mlekiem,  czy  jakąś
kaszką - humaną. Pokarmu mamy miały w nadmiarze.
Dzieci (z różnych powodów, nie raz chroniło to kobiety
przed następną ciążą ?) ssały pierś nawet do dwóch
lat.  Jeżeli  kuracja  rumiankowa  nie  skutkowała  to
uciekano  się  do  zakrapiania  oczek  mlekiem  matki.
Dziecko  przy  tym  zabiegu  nie  mogło  się  bronić,
ponieważ  było  tak  zawinięte  w  bet,  że  nawet
poruszanie główką miało ograniczenia. 

Warto  w  tym  miejscu  opisać  ten  sposób  zawijania
dzieci,  ponieważ  dziś  już  nikt  nie  stosuje  takiej
katorgi. 
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Po kąpieli lub przy przewijaniu malca, kładło się go na
dość dużą pieluchę lnianą, tetrowych  nie  było. Miała
ona kształt dużej trójkątnej chusty, dziecko leżało na
niej całym tułowiem tylko główka była częściowo poza
nią.  Ta  pozycja,  dla  dzieci  kilko  miesięcznych  była
najrozkoszniejsza,  fikały  w  ten  czas  zamaszyście
nóżkami i rączkami, ale nie na długo. Piastunka brała
jeden  róg  tej  pieluchy  w  jedną  rękę,  a  drugą
przyciskała rączkę malca do jego tułowia i  zawijała  
tą pieluchą, sprytnie to samo zrobiła z drugą rączką.
Jeden i drugi koniec tej pieluszki po owinięciu malca
znowu  wystawał  po  bokach  dziecka.  Teraz  to  samo
robiła z jego nóżkami. Złożywszy je razem, na "bacz-
ność",  wyprostowane  w  kolanach  owinęła  pozostałą
jeszcze  pieluchą.  Nie  było  to  owinięcie,  delikatne,
luźne,  ale  skrępowanie. Tak  opatulone  dziecko  nie
mogło ruszyć rączką czy nóżką, kiedy mu ścierpła, czy
chciał się rozkopać kiedy było mu za gorąco. 

Taką  mumię  kładło  się  teraz  do  becika,  specjalnej
wydłużonej  poduszki  z  piór,  która  po  bokach  miała
doszyte  troki,  po  co  najmniej  metrowej  długości.
Położone dziecko na górnej części becika dolną się go
nakrywało i teraz tymi trokami powtórnie krępowało.
Po takim zawinięciu dziecko było prawie niewidoczne 
z tego becika. Nakarmione zmęczone kąpielą szybko
zasypiało.  Kiedy  zaczęły  mu  dokuczać  okowy  czy
nadmiar  ciepła  zaczynało  płakać.  Uważało  się  to  za
normę - płacz u noworodków. Rada na to była jedna,
kołyska.  Drewniana  na  biegunach  zrobiona  przez
dziadka lub ojca, w której wychowało się już kilkanaś-
cioro dzieci,  a czasem służyła pokoleniom, wyścielona
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na spodzie  słomą,  później  jakąś  poduszką i  na  tym
leżało  dziecko.  Żeby  dziecko  nie  wypadło  podczas
kołysania, to na bokach kołyska miała parę otworów,
trochę  dla  dekoracji,  a  przede  wszystkim  dla
przewleczenia  sznura.  Tak  zabezpieczone  dziecko
można było teraz bez obaw tak kołysać, że wrażenia
jakie doznawało były silniejsze jak dolegliwości i stąd
zanik  płaczu  podczas  kołysania. Jeżeli  kołysanie  nie
skutkowało to był jeszcze jeden sposób na uciszenie
malca.  W  skrawek  jakiegoś  gałganka  (kawałeczek
lnianej szmatki) nasypywało się trochę, łyżeczkę cukru
obwiązywało się to mocną nicią, maczało się w mleku 
i wkładało się beksie w usta. 

Był to taki dzisiejszy smoczek z kółkiem. Krępowanie
dzieci w pieluchach tłumaczyło się tym, że zapobiega
to w okresie wzrostu krzywiźnie nóg i wpływa korzyst-
nie na ogólną postawę w późniejszym wieku  Podczas
tego  zakrapiania  matka  brała  w  palce  swoją  pierś
naciskając  ją,  spryskiwała  oczy  i  twarz  dziecka
mlekiem.  Towarzyszyła  temu  zabiegowi  zawsze  gro-
madka starszych dzieci, nie raz podstępnie zwołana by
się temu przyglądała, by na koniec tego pokazu zostać
też spryskaną tym mlekiem, tak dla profilaktyki i miało
to pomagać w nabieraniu urody, przeważnie u dziew-
czynek. Coś w tym może trochę prawdy było. Kończyło
się to piskiem, ucieczką maluchów i uciechą pozosta-
łych domowników. Dziś  już,  na szczęście  maluchów,
takich metod  spryskiwania i prostowania nóg, nikt nie
stosuje, ale niektórych zwyczajów trochę szkoda.
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ZAPOBIEGANIE ODMROŻENIOM

    Zimy teraz są łagodniejsze, a ubiory  doskonalsze, ale
może  komuś  taki  sposób  się  przyda. Przebywanie
dłuższy czas na powietrzu w okresie dużych mrozów
często kończyło się tak dużym wychłodzeniem dłoni,  
a nawet stóp, że dochodziło do upośledzenia krążenia
Były  też  w  przeszłości  wypadki  zamarznięcia  na
śmierć.  Zdarzało  się  to  ludziom,  którzy  zabłądzili  
w  ciemnościach  lub  podczas  śnieżnych  burz,  nie
odnajdowali  drogi  do  domu...  Następowała  utrata
czucia na zimno i jeżeli w porę nie z orientowano się w
sytuacji (końce palców stawały się białe) to dochodziło
do poważnych odmrożeń.

Na  odmrożonych  palcach  powstawały  rany,  źle  się
goiły i bardzo długo. Często zdarzało się, że po wejściu
z  zimnego  dworu  do  ciepłego  pomieszczenia,  takie
skostniałe z zimna palce u rąk, a też i u nóg w miarę
rozgrzewania  się  ich  zaczynał  narastać  ból,  do  tego
stopnia, że zapierał dech w piersiach zmarzniętemu,  
a nawet powodował omdlenia. Rada na to była jedna:
natychmiast należało wyjść na dwór i szybko nacierać
palce  śniegiem.  Opiszę  sposób  zapobiegania  tym
odmrożeniom. 

Kiedy końce palców były już białe i mocno zbolałe, był
to  moment  początku  procesu  odmrożenia,  wówczas
należało,  mimo  odczuwanego  zimna,  szybko  nabrać
śniegu  do  rąk  i  mocno  go  wcierać  w  nie.  W  miarę
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wcierania dłonie zaczynały się rozgrzewać i pod koniec tej
czynności mimo mrozu śnieg zaczynał się topić w dłoniach, 
a uczucie gorąca. wyraźnie wyczuwało się w palcach.

 Drugi sposób to należało zdjąć z siebie wierzchnie odzienie,
jakim był najczęściej kożuch, stanąć  w rozkroku pochylić się
do przodu i wyciągniętymi swobodnie ramionami, opuszczo-
nymi do dołu zacząć, z dużym rozmachem uderzać się po
barkach tak żeby sięgnąć palcami jak najdalej - do łopatek. 

Lewą ręką w prawy bark, a prawą w przeciwny. Wymachy

należy  wykonywać  jednocześnie  obydwoma  rękami,  
w  miarę  szybko  i  energicznie.  Po  kilkunastu  takich
uderzeniach  końce  palców  zaczynały  boleć  od  nadmiaru
ciśnienia krwi w nich i szybkiego napływu ciepła. Metoda nie
kosztowna, szybka i  skuteczna na dłuższy czas.  A kożuch
zesztywniały od mrozu kładło się na śnieg i kawałkiem kija
trzepało  się  go  tak  jak  trzepie  się  chodnik  czy  dywan  
z kurzu. Po takim masażu kożuch stawał się bardziej miękki,
przylegał  bardziej  do  ciała  zmarzniętego,  było  od  razu
cieplej.  Na  pewno  miał  wpływ  na  to  wysiłek,  jaki  włożył
trzepiący  w  tą  czynność.  Takiego  wychłodzenia  doznawali
najczęściej  jadący  saniami,  którzy  siedzieli  dłuższy  czas  
w bez  ruchu. Jako ciekawostkę dodam, że  tam na Podolu
opady śniegu były już na początku listopada i śnieg leżał  
aż do późnej wiosny. Niskie temperatury, w styczniu, lutym,
dochodzące do -30 st. C nikogo nie zaskakiwały.

 W tym okresie  nikt  już wozem nie  jeździł,  dróg nikt  nie
odśnieżał i solą nie posypywał. Zdarzało się, że po zawiejach
śnieżnych zasypało dojścia do budynków i nie raz trzeba było
kopać  tunele,  którymi  przechodziło  się  z  mieszkania
(chałupy) do stajni, stodoły, a nie raz i do sąsiada. Miałem
okazję, jako mały chłopak hasać w takich tunelach.
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                  Obrona przed tyfusem

   Starsi  mieszkańcy  pamiętający  czasy  pierwszej  wojny
(1918)  ,  bali  się  powtórzenia  epidemii,  jaka  dotknęła  
i zdziesiątkowała ludność wówczas. Brak cywilnych lekarzy,
brak  leków,  szpitali,  to  wszystko  było  zarezerwowane  dla
wojska.  Ludność  była  pozostawiona  sama  sobie.  Niedoży-
wienie, ciężkie warunki sanitarne, higieniczne. Częste spanie
w  odzieży  (aby  być  w  pogotowiu  do  ucieczki),  spanie  
w  zgrupowaniu  w  jednym  pomieszczeniu  było  przyczyną
mnożenia  się  insektów.  To one były  siedliskiem i  roznosi-
cielami chorób,  a najbardziej  tyfusu. Środki chemiczne nie
były znane. Do zwalczania ich służył tylko gęsty grzebień  
i ręczne wyłapywanie w odzieży. 

Niektórzy mieli dostęp, a może jakieś zapasy z przed wojny
sody  kaustycznej.  To  przy  jej  użyciu  potrafili  sami
wyprodukować  kawałek  mydła.  Ale  wpierw  musiała  paść
jakaś  zwierzyna  lub  ptactwo.  Najczęściej  była  to  kura.
Rozpuszczało się bryłkę (około 0,5 kg) sody w metalowym
naczyniu z wodą. Tą wodę zagotowywało się na kuchni i do
niej  wkładało  się  tą  kurę.  Gotowało  się  ją  do  czasu,  
aż powstała jednolita masa - papka z odparowaną wodą. Po
ostudzeniu masa ta zastygała i była gotowa do porcjowania
na kostki. Takie mydło ułatwiało pranie odzieży i służyło też
do  utrzymania  higieny  osobistej.  Był  też  okres  kiedy  nie
było już ani sody ani kur. 

Dla  zmiękczenia  wody  w  ten  czas  stosowano  popiół  
z drewna. Po dodaniu tego popiołu do wody, dokładnie się
mieszało i odstawiano, aż się odstoi - opadnie popiół na dno.
Zlana  z  wierzchu  do  balii  zawierała  w  sobie  ług,  była
zmiękczona nadawała się  do prania. W tym miejscu warto
pokazać Czytelnikowi jakie warunki towarzyszyły tej pracy -
praniu.  Otóż  pranie  w  takim  ługu  wymagało  długiego
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płukania, aby go się pozbyć, trzeba było mieć do tego dużo
wody. 

Woda  w  tym  rejonie  Podola  występuje  na  bardzo  dużej
głębokości.  Wieś  o  ponad  stu  numerach  miała  może
kilkanaście  studni.  Woda gromadzona była  tylko  do celów
spożywczych. Dla napojenia bydła - chudoby nosiło się wodę
na ramieniu na koromiesłach, po dwa wiadra, rano i wieczo-
rem. Latem było lżej,  bo przy studniach były poustawiane
koryta  i  tam  nalewało  się  wody.  Powracające  bydło  
z  pastwiska  same  już  się  kierowały  do  tego  wodopoju.  
W  centralnej  części  wioski  w  naturalnym  zagłębieniu  
w  wąwozie  były  wykopane  dwie  studnie,  do  których  był
spływ wód gruntowych. Był to  zbiornik  wody, który służył
jako magazyn wody na wypadek pożaru. Pojono z niego też
bydło przez cały rok. Ale też służył ludziom jako centralna
pralnia. Forma kwadratowa ocembrowania tych studni była
otoczona  do  koła  podestem  z  desek,  tak  około  metra
szerokości  Na tych podestach składano wcześniej  wypraną
wstępnie  i  przyniesioną  z  domu  odzież.  W  nabranej
wiaderkiem wodzie namoczyło się jedną sztukę prania i po
wyjęciu,  bez wyżymania składało  się  we dwoje lub więcej
razy, zależało to od wielkości tej sztuki, i teraz tz. pranikiem
uderzało się w ten zwitek, aż do wyciśnięcia z niego resztek
wody, ponowne namoczenie i tak operację powtarzano kilka
razy. Przez co sztuka została dokładnie wypłukana i do końca
wyprana. Należało jeszcze pranie wykręcić ręcznie z resztek
wody i powiesić na deskach cembrowiny. Takie pranie trwało
nie  raz  cały  dzień.  Aby  było  raźniej,  to  kilka  gospodyń
umawiały się razem na takie pranie w kiernicy, na parę dni
wcześniej. Pranie w tych studniach odbywało  się  w każdej
porze roku. Zimą nie raz mróz zmroził tak te wyprane sztuki,
że  do  domu  były  przynoszone  ja  jakieś  kłody  drewna.
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Można sobie wyobrazić jak przy tym wyglądały praczki, ich
spódnice, buty ile traciły przy tym zdrowia. Nikt się jednak
nie  buntował,  nie  wyłamywał  z  tradycji  -  nie  wypadało
inaczej.

Do  innej  formy  obrony  przed  zachorowaniem  należało
odżywianie. Podstawą wyżywienia były ziemniaki. Każdy miał
ich w nadmiarze. Trudniej było o chleb a przede wszystkim 
o tłuszcz i mięso. Te produkty objęte były kontyngentem dla
wojska  przez  cały  czas  wojny. Dużą  pomocą było  handlo-
wanie  z  wojskiem,  szczególnie  z  Sowietami,  samogonką.
Jedynym uznawanym i  uniwersalnym środkiem płatniczym
była wódka. Samogon był też kontyngentem. We wsi były
dwa agregaty do jego wytwarzania, na stanie wsi, którymi
zarządzał  sołtys.  Za  wypożyczenie  aparatury  na  dobę,
należało  odstawić  określoną  ilość  wódki  sołtysowi,  resztę
miało się dla siebie. 

Produkt ten nie był najlepszego gatunku, nie był klarowny,
przypominał butelkę po mleku, do której nalano wody. Moc
jego była nie najgorsza. Do jego produkcji używano właśnie
kartofli.  Najpierw  trzeba  było  je  zgotować,  około  sporego
worka.  Następnie  gniotło  się  je,  tak  jak  dla  trzody  
z łupinami. 

Teraz po dodaniu trochę drożdży i trochę wody wlewało się
do beczek, do balii, stawiało się w sieni (w ciepłym miejscu)
okrywano jeszcze jakimiś weretami, kocami, żeby zapocząt-
kować  fermentację.  Trwało  to  chyba  około  tygodnia.
Aromatem zacieru, w tym czasie, wypełniony był cały dom.
Kiedy  gospodarz  uznał,  że  już  jest  koniec  fermentacji
zgłaszał fakt sołtysowi, 

ten wskazywał od kogo ma wziąć aparaturę. Był to rodzaj
dzisiejszego parnika do ziemniaków, o pojemności 50 L. Pod
spodem  miał  palenisko,  nad  nim  zbiornik,  który  posiadał
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pokrywę z  centralnie  umieszczonym otworem, przez który
wystawała korbka od mieszadła. Mieszadło to miało za zada-
nie  zapobiegać  przepalaniu  się  zacieru,  na  dnie  naczynia,
podczas  podgrzewania.  Po  napełnieniu  zbiornika  zacierem
zakładało się pokrywę na wierzch i należało ją uszczelnić.  
Do tego celu  używało  się  zwykłego ciasta  jak  na kluski,  
po prostu oklejano wokół całą pokrywę. Starczało to na czas
dopóki nie wyschło ciasto. Ten, który kręcił przez cały czas
produkcji mieszadłem, miał też za zadanie czuwać i uszczel-
niać pokrywę, przed wydostającą się parą, jak również dbać
o  palenisko  by  nie  zgasło.  Opary  alkoholu  odprowadzone
były  miedzianą  rurką  do  chłodnicy.  Była  to  100  litrowa
beczka  wypełniona  zimną  wodą,  w  niej  zanurzona
wężownica, której koniec wystawał z boku przy dnie beczki.
To  wszystko  ustawione  było  w  mieszkaniu,  a  produkcja
trwała cały dzień, albo noc, zależało od kiedy miano dostęp
do aparatury.  Przed  pracą  trzeba  było  nagromadzić  zapas
wody potrzebnej do wymiany w chłodnicy na zimną (bieżącej
nie ma tam do dzisiaj). Była to bardzo uciążliwa produkcja
ale w tym czasie niezbędna. Od wojska za alkohol można
było dostać żywność, konserwy, a nawet odzież. Zostawiano
trochę  dla  siebie  alkoholu,  bo  był  on  traktowany  jako
lekarstwo przeciw tyfusowi. Zawsze rano na czczo każdy z
domowników  nawet  dzieci  takie  już  sześciu-siedmiolatki
dostawały  do  wypicia  (bez  rozcieńczenia)  kieliszek  50
gramowy  samogonu  i  parę  ząbków  czosnku  przed
śniadaniem. Ludzie  doczekali  końca  wojny  bez  epidemii
tyfusu, ale czy to, ten samogon, ich przed nim uchronił, czy
może czosnek, nikt tego do tej pory nie badał.
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Lwów i Olejów.

     Podróż bez przygotowania. Na tydzień przed wyjazdem
otrzymałem od  syna,  mieszkającego  w Niemczech  maila  
z  kopią  rezerwacji  hotelu  "Dnistr"  i  rezerwację  lotu
Dortmund  -  Lwów  i  z  powrotem.  Oczywiście  wymagany
paszport na przekroczenie granicy z Ukrainą, od dwóch lat
mam  już  nieważny.  Dzięki  uprzejmym  paniom  z  Biura
Paszportowego  w  Szczecinie  (pok.94)  na  dwa  dni  przed
terminem  wyjeż-dżam  do  syna  z  ważnym  paszportem.
Nazajutrz  w  południe  (z  ponad  godzinnym  opóźnieniem,
samolot  z  Kijowa)  żegnamy  Dortmund.  Pochmurnie  ale
bezdeszczowo.

Lądujemy we Lwowie o 18 tej. czasu już innej strefy. Dla
uświadomienia  nam  gdzie  jesteśmy,  po  dokołowaniu  na
miejsce,  nie  wypuszczają  nas  z  samolotu.  Nikt  nie  zna
przyczyny.  Ktoś patrzący przez okno domyśla się  i  głośno
komentuje, że będzie najpierw wysiadał jakiś VIP bo na dole
są uzbrojeni jacyś ludzie i samochód z napisem VIP. Ale nie
ma  w  dalszym  ciągu  trapu.  Po  około  15  min.  wreszcie
wysiadamy,  ale  nie  wpuszczają  na  hol.  Kilkanaście  minut
stoimy przed budynkiem, jego wejściem. Jest już zmierzch,
powietrze rześkie, zmarznięci wchodzimy do środka. 

Tu  dowiadujemy  się,  że  trzeba  wypełnić  formularz  celny.
Kiedy  go  zdajemy okazuje  się,  że  jeszcze  potrzebny  jest
formularz pobytu.  Pasażerów było około 150,  a tylko dwa
stoły do dyspozycji, takie 1,5m. x 1,5m. Poczuliśmy się tak
jakoś  swojsko.  Po  tym  miłym  powitaniu  przy  wyjściu
następny  miły  akcent.  Zadbany  i  przystojny  mężczyzna
trzyma w ręku kartkę  z  naszym nazwiskiem.  To hotelowy
taksówkarz, zawozi nas do "Dnistra". Mimo próby nawiązania
rozmowy z nim, w milczeniu dojechaliśmy na miejsce. 
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Tu wielki  szyk-kultura,  bagażowi starają się  wyrwać nam  
z rąk nasze niewielkie walizki. Sami dochodzimy z nimi do
recepcji.  Sprawdzenie  naszej  tożsamości,  dostajemy  klucz
do pokoju (109 V p.) i windy. W j. ukraińskim zwracają się
do nas, żebyśmy zostawili bagaże w recepcji. Jedziemy do
naszej kwatery. Tu też miłe zaskoczenie, czystością i wypo-
sażeniem, no cztery gwiazdki  zobowiązują.  Na krótki  czas
nie mogą się odnaleźć jakoś nasze walizki. 

Odświeżeni,  głodni  zjeżdżamy na  II  piętro  do  restauracji.
Młodzi, chyba pierwszy rok po szkole, do przesady uprzejmi
kelnerzy serwują nam swoją narodową potrawę. Czerwony
barszcz  z  kapustą  i  ziemniakami  i  oczywiście  pierogi,
wspomnieliśmy o nich w internecie na olejowskiej stronie.  
Po kolacji idziemy zobaczyć Lwów nocą. W centrum sporo
świateł, niektóre obiekty podświetlone, duży ruch pieszych.
Przed  Wielkim  Teatrem wystawiony  duży  bilbord  -  ekran.
Mecz piłkarski Ukraina-Anglia , wygrali 1-0. W jakiejś kafejce
zjadamy danie takie jak wcześniej w hotelu, i przed północą
wracamy  na  nocleg.  Piękny  ciepły  wieczór.  Wcześniej
umówiliśmy się z przewodnikiem - Polakiem Panem Jakubem
na niedzielę na godz.11.00 przed teatrem. W sobotę o 10.00
zabiera nas z pod hotelu znajomy syna lwowianin, mówiący
biegle  po  polsku,  Pan  Władek.  Jedziemy  jego  terenowym
"Land  Roverem"  do  Olejowa.  Przez  Łyczaków,  ostatnią
rogatkę, na której stoi jeszcze lew, widać, że już staruszek. 
Droga Lwów - Tarnopol  wprawdzie  asfaltowa, ale wyboje  
i nierówna. Piękne już tereny Podkarpacia. Po lewej stronie
drogi, nie kończące się równiny pól w sporej części leżące
odłogiem.  Z  prawej  to  już  pagórki  i  góry,  łagodne  w
kształcie,  miejscami  zalesione.  Na  przedmieściu  Zborowa
pytamy  o  drogę.  Zborów  jest  stacją  kolejową.  na  której
jadąc do Olejowa trzeba było wysiąść i dalej 14 km. przejść
pieszo.  Po  drodze  mija  się  wieś  Kudobińce,  Nieterpińce,
Beremowce. 
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Stąd do Olejowa tylko 4 km. Dzwonimy jeszcze z drogi do
sołtysa, mieliśmy namiar. Telefon nie odpowiadał. W sklepie
poprosiliśmy o nr. tel. do sołtysa, i ten też nie odpowiadał.
Silska  Rada,  gdzie  szukaliśmy  Hołowy  Siła,  niestety
zamknięta.  Pytając  się  napotkanych  ludzi,  dotarliśmy  do
polskiego  cmentarza.  Trudno  było  znaleźć  miejsca,  przez
które  można  by  wejść  na  jego  teren.  Nie  pielęgnowany,
zarósł już nie krzakami, ale sporej grubości drzewami. Jakoś
dostajemy się na jego teren. Śladu mogił już nie ma. Kilka
złamanych i przewróconych krzyży. Odnajduję jedną trochę
oczyszczoną z zarośli mogiłę z świeżo pobielonym krzyżem, 
z inskrypcją Michała Łuciów. Wśród wysokich drzew i dzięki
nim, stoi jeszcze pochylony główny krzyż cmentarny. 

W  pobliżu  tego  krzyża  był  pochowany  mój  dziadek,  Jan
Dajczak - Halaburda. (fot. 5)

Mimo  wysiłków  żadnego  śladu  grobu  nie  odnalazłem.
Chcieliśmy  bardzo  pójść  na  gruzy  kościoła.  Nikt  nam nie
mógł  wskazać  miejsca,  gdzie  to  jest.  Postanowiliśmy  raz
jeszcze  znaleźć  sołtysa.  Zmartwieni  niepowodzeniem
pojechaliśmy do Bzowicy. 

Bzowica

   Wieś  znałem  z  czasów  wojny  i  ze  zdjęć  moich
poprzedników,  Panów Eugeniusza  i  Kazimierza.  Zatrzyma-
liśmy się na skraju wsi na skrzyżowaniu dróg, skąd był widok
na szkołę, cerkiew i  staw gdzie kiedyś były dwie studnie  
o  bokach  kwadratu.  Z  tego  miejsca  zrobiłem  parę  ujęć  
i poszliśmy do cerkwi. Cerkiew była otwarta, więc weszliśmy
do środka. (fot. 6)

Kiedy  byłem  w  niej  ostatni  raz  z  okazji  jakiegoś  chyba
święta, w środku było bardzo ponuro i ciemno. Umieszczone
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cztery małe okienka wysoko pod sufitem, nie mogły dawać
dużo  światła.  Zdaje  mi  się,  że  ściany  wewnątrz  też  były
czarne. Teraz sama biel i złocenia, światło elektryczne, chyba
wszystkie lampy były włączone, bo jak się okazało, po chwili
zaczęła  się  ceremonia  ślubów młodej  pary.  Dyskretnie  się
wycofujemy. 

Wokół cerkwi  zebrała  się  grupka ciekawskich.  Stali  też  za
opłotkami,  podszedłem do  dwojga  starszych  ludzi.  Bardzo
łatwo nawiązała się rozmowa, oni rozumieli po polsku, my
też  rozumieliśmy  co  oni  mówią.  Ponieważ  było  to  w  są-
siedztwie cerkwi, a wiedziałem, że tu gdzieś blisko niej stały
gospodarstwa  braci  Korobijów,  więc  spytałem  gdzie  one
stały?  Odpowiedź:  "ot  Kurobijowe".  Pokazał  mi  ręką  na
resztki fundamentów i kawałek muru, przy którymśmy stali.
Dookoło  tego  tylko  zielona  murawa,  Żadnego  śladu
pozostałych budynków gospodarstwa. (fot. 7)

Na  placu  drugiego  Korobija  (Wojciecha  może  Wincentego,
nie  pamiętam),  był  postawiony  dom  i  inne  budynki
gospodarcze,  obejście  zadbane.  W  czasie  frontu  obydwa
gospodarstwa spłonęły. (fot. 8)

Rozmówca, Pan Gorbaczewski, jest ode mnie starszy o dwa
lata,  więcej  pamięta.  Pamiętał  doskonale  moment  kiedy
paliły  się  zabudowania Wajdy i  Kuby.  Kiedy spytałem, czy
pamięta gdzie stały gospodarstwa: Dajczaka, Czajkowskiego
i innych? Potwierdził wszystkie, które wymieniłem, tylko tu
gdzie  mieszkał  dziadek  i  wujek  to  powiedział,  że  "tut
mieszkali dwóch Halaburdy", nazwiska Dajczak - zapomniał.
Bardzo  się  ucieszył  jak  powiedziałem  mu,  że  jestem
wnukiem  Halaburdy.  Poszedł  z  nami  do  Kuby,  żeby  nam
pokazać studnię (bo spytałem czy jest), wodę biorą z niej do
dzisiaj,  a  wykopał  ją  jeszcze  sam  Kuba.  Przedtem  była
odkryta, teraz ma niebieski z blachy zamykany okap. (fot. 2)
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Studnia ta ma 40 kręgów, a w okresie lata woda jest tylko 
w ostatnim na dole, jest lodowata. Obok niej zachował się do
dzisiaj loch, który w czasie wojny służył im za schron, kiedyś
był  miejscem  przechowywania  mleka.  Kiedy  opowiadałem
mu, że przychodziłem tu z ciocią mleć zboże na żarnach,  
to na potwierdzenie tego faktu dostrzegliśmy właśnie leżący
obok budynku, górny kamień z resztek żaren, na pewno to
ten. (fot. 1)

Mam  go  na  fotografii.  Tu  podziękowaliśmy  naszemu
rozmówcy i dalej już poszliśmy sami.

Od Kuby do gospodarstwa dziadka na dobry rzut kamieniem.
Po obejściu najmniejszego śladu. Z dużego sadu, w którym
miała swoje miejsce pasieka - gołe zaorane pole, żadnego
nawet  krzaczka.  Na  parceli  wybudowany  na  wykończeniu
nowy  dwupiętrowy  dom  z  garażem  (jeszcze  nie  zamiesz-
kany). Pole - ogród, które nazywano "kubaskami" ciągnie się
w stronę lasu, na jego końcu też jakieś nowe zabudowania,
których  nigdy  tam  nie  było.  Świeżo  zaorany  pas  czarno-
ziemu,  gdzie  często  chodziłem  z  babcią  po  warzywa,  po
baraboje, był też pas koniczyny na paszę. Teraz przerażająca
pustka - cisza, nikogo na polu, ani obok w pobliżu, tylko ja 
z synem. Stałem tak chwilę zamyślony wpatrywałem się w te
czarne  skiby,  nie  straciły  one  nic  z  swojej  struktury,  jak
kiedyś tak i teraz tworzyły zaschnięte czarne i twarde grudy.
Przyklęknąłem by  je  wziąć  w  rękę,  sprawdzić  czy  są  tak
twarde  jak  kiedyś,  że  nie  mogłem nigdy  po  nich  chodzić
boso. Były twarde. Wziąłem sobie na pamiątkę i nie tylko,
garść  tej  dziadkowej  ziemi  i  przywiozłem  z  sobą  do
Stargardu. (fot.9)

Sąsiednie  gospodarstwo  było  wujka  Mikołaja.  Po  domu  
i pozostałych budynkach, żadnych śladów, zatarte starannie.
Zostało jednak w sadzie parę drzew. Nie poznałem żadnego,
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ale  sądząc  po ich  wyglądzie  jestem pewien,  że  pamiętają
one mego wujka. (fot. 10)

Idąc dalej w dół ulicy jest zachowane w całości i zamiesz-
kane obejście Czajkowskiego (miał syna Stanisława i córkę
Zofię,  rocz.  30-35).  Zachowany  w  bardzo  dobrym  stanie
drewniany spichrz. Chodziliśmy tam do niego z jego synem,
w okresie zimy po jabłka, orzechy laskowe, było tam i zboże
i  był  tam  taki  charakterystyczny  zapach.  Zagadnięta
mieszkanka na podwórzu potwierdziła, że tu kiedyś mieszkali
Czajkowscy. 

Droga, którą schodziłem w dół wioski, kiedyś była głęboko 
w wąwozie. Zaczynała schodzić w dół na wysokości gospo-
darstwa mego dziadka i czym dalej w dół drogi, to się coraz
bardziej zagłębiała. Dzisiaj wąwóz zasypany, droga wyrów-
nana z polami, trudniej o orientację. Po drugiej stronie drogi,
było  widać  z  okien  domu  dziadka  domek  samotnie
mieszkającej Ukrainki, nazywali ją (a może tak się nazywała)
Horpyna, teraz tam postawiona jest druga cerkiew wyznania
prawosławnego.  Stamtąd  poszliśmy jeszcze  pod  szkołę,  w
miarę odnowiona, elewacja w kolorze niebieskim. (fot. 11)

Jest  też  poszerzona  o  jedną  izbę,  boiska  nie  widziałem.
Kiedy ja tam chodziłem do kl. III, to było tylko dwie izby, ale
wszyscy siedzieliśmy w jednej,  pierwszaki  i  starsze dzieci,
Ukraińcy i Polacy. Jak się zorientowałem to wieś, dzisiejsza
Bzowica,  jest  o  połowę  mniejsza,  jeśli  chodzi  o  gospo-
darstwa, a ludności jeszcze większy odsetek mniej jak było
przed wojną. Zmiany jakie zaszły w ciągu tych prawie 70-ciu
lat  to  elektryfikacja  wsi  i  wymiana  słomianych  -  ciepłych
strzech na zimny i niezdrowy eternit. Utwardzenie polnych
dróg  w  samej  wsi  tłuczniem.  Innych  zmian  nie  widać.
Kanalizacji nie ma, wodę tak przed wojną, tak i dzisiaj nosi
się  wiadrami  od  sąsiada.  Trzeba  wiedzieć,  że  woda
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występuje  na  bardzo  dużej  głębokości  i  nie  każde
gospodarstwo ma studnię.

 Być może, między innymi, że takie warunki wpływają na
migrację  młodych  do  miast.  Większość  mieszkańców  to
ludzie już starsi. Poznać to można było po gościach wesel-
nych  jacy  się  zebrali  na  ślubie  koło  cerkwi.  Mimo  tej
podniosłej  chwili,  nie  widać  było  wesołości,  życia  w  tych
ludziach,  przygnębieni,  smutni.  W  takim  nastroju  i  my
żegnaliśmy się z Ojczyzną mego dzieciństwa, do której tyle
lat  tęskniłem.  Chciałem  ją  zastać  taką  jaką  miałem  
w pamięci, szkoda.

Do Lwowa wróciliśmy już o zmierzchu. 

                    Lwów

   Niedziela wita nas deszczowym porankiem. Po śniadaniu
idziemy na umówione spotkanie.  Punktualnie o 11.  zaczy-
namy  zwiedzanie  Starego  Miasta.  W  trójkę  mamy  dwa
parasole, a kapie dość solidnie. Po dwóch godzinach mamy
omówione parę uliczek i  cały Rynek z Ratuszem. Wstępu-
jemy do katedry, odprawia się msza po polsku, jest kazanie,
ludzie nie mieszczą się w środku, stoją na dworze. 

Wchodzimy jeszcze do kościoła ormiańskiego, też odprawia
się msza. Inny śpiew księdza, towarzyszy mu wielogłosowy
chór, brak muzyki organowej. 

Idziemy na ul. Kochanowskiego, Konopnickiej i Zieloną. 

Tam spędzałem ostatnie dnie przed wyjazdem, tam też na
Kochanowskiego chodziłem do szkoły. Niewiele się zmieniło
od  tego  czasu,  z  trudem,  ale  poznawałem  zapamiętane
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wcześniej miejsca. Zdawało mi się, że domy były większe,  
a ulice szersze. Na pewno był większy ruch na chodnikach,
była polska mowa. Poczułem jakieś przygnębienie, zrobiło mi
się  ciężko  na  duszy  i  sercu.  Byłem zadowolony,  że  pada
deszcz.  Tu  rozstaliśmy  się  z  przewodnikiem.  Do  hotelu
wracaliśmy porządnie przemoknięci. 

Poniedziałek  był  dniem  przeznaczonym  na  odwiedzenie
miejsca  gdzie  mieszkałem  do  czasu,  skąd  musieliśmy
wyjechać ze Lwowa na zawsze. Szkoła na Chocimskiej jest
czynna. Plac Unii Brzeskiej też handlował. Dworzec Główny
przywołał  smutne  czasy.  To  tu  obok  był  zbombardowany
biurowiec  kolejowy,  do  którego  przychodziłem  z  workiem
wybierać parkiet z podłogi na opał. Kiedy niosłem ten worek
obok budynku, przy końcu ul.  Focha po lewej (stoi on do
dzisiaj),  wyszedł  z  niego  jakiś  Rusek  i  po  przesłuchaniu
zamknął mnie na jakiś czas w piwnicy. Do domu wróciłem
bez drzewa. Dworzec towarowy pamiętam bardzo dobrze. 

To  tu  ładowaliśmy  resztki  swego  dobytku  na  wagon
towarowy  -  węglarkę,  bez  dachu,  trzy  rodziny.  W  takich
warunkach jechaliśmy cztery tygodnie do końca, do Szcze-
cina. Kościół Św. Elżbiety był otwarty. 

Wnętrze  świeżo  odrestaurowane.  Piękna  marmurowa
posadzka, ściany pomalowane na biało, czysto. Brak ławek,
środek kościoła pusty, tylko w bocznych nawach poustawiane
krzesła, parę rzędów. Wejście do zakrystii, obok dzwonek,  
za który pociągałem jak wychodziliśmy z księdzem na mszę
św. - byłem ministrantem. Gdzieś tu w pobliżu ambony była
ławka, w której zawsze siadałem z mamą i gdzie się zawsze
gorąco modliłem o powrót ojca z wojny do domu. 

Przed  kościołem  gablota  z  ogłoszeniami  parafialnymi
zasłonięta dużym kolorowym plakatem, podającym porządek
obchodów 76 rocznicy powstania U.P.A. Pod nim archiwalne
zdjęcie uzbrojonej grupy z tej organizacji.
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Tak  dobiegała  do  końca  wycieczka  -  powrót  do  tamtych
czasów. Jestem bardzo wdzięczny synowi i  jego żonie,  że
sprawili mi taki prezent. A czy jestem szczęśliwy ? …. 

Pożegnanie Ojczyzny

     Od wczesnej wiosny w 1945 r NKWDziści  nachodzili
nasz  dom.  Mieszkaliśmy  w  ten  czas  we  Lwowie  przy  ul.
Wernyhory 10. Zajmowaliśmy dwa pokoje takie może 4x5 m.
każdy, bez łazienki i kuchni. Był to dom żydowski, mieszkań-
ców  Niemcy  zapędzili  do  getta  na  Zamarstynowie,  nas
Polaków przesiedlono na ich miejsce. W tym mieszkaniu było
nas pięć osób dorosłych i pięcioro dzieci takich od oseska do
dziesięciolatka. Osoby dorosłe - rodzice prawie co dzień byli
wzywani na komisariat NKWD. Prześladowania te miały na
celu wymuszenie na nas podpisania obywatelstwa ZSSR lub
ochotniczego wyjazdu na Zachód, inaczej czeka nas zsyłka
na  Sybir.  Większość  ignorowała  pogróżki,  sporo  jednak
wyjeżdżało.  Ludność  Bzowicy,  wsi  rodzinnej  moich  ciotek,
babci,  mojej  mamy  została  parę  tygodni  wcześniej
ewakuowana na Ziemie Zachodnie. Nam udało się dotrwać
do końca lipca 45 r. 

Któregoś wieczora dwaj cywile (NKWD) przynieśli do domu
karty ewakuacyjne dla wszystkich domowników, odmowa ich
przyjęcia równała się z natychmiastową wywózką na Sybir.
Termin opuszczenia Lwowa - to jedna doba. Na załatwienie
innych dokumentów, na spakowanie się, na sprzedaż części
mebli,  która  się  nie  mieściła  w  wagonie,  na  dostarczenie
wszystkich bagaży na stację. Rozpacz, nawoływania, panika,
totalny  chaos,  pośpiech.  Do  odjazdu  zostaje  parę  godzin.
Ludzie  rezygnują  z  zabrania  niektórego  swego  dobytku.
Mama w furii zrzuca szafę, inne meble z balkonu pierwszego
piętra  -  na  dole  sterta  bezużytecznych  desek.  Dostaliśmy
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przydział  -  pół  wagonu  takiego  do  przewozu  bydła,  bez
dachu,  na  naszą  dziesięcioosobową  rodzinę.  W  takim
wagonie  do  kresu  podróży  jechaliśmy  sześć  tygodni.  Bez
możliwości schronienia się przed deszczem, w dni słoneczne
przed  jego  spiekotą,  brak  toalety,  brak  wody,  ciepłego
posiłku,  i  to  towarzyszące  cały  czas  przygnębienie  -
wygnańca z Ojczyzny. Zostają znoszone na plecach ostatnie
toboły, brak jakiegokolwiek transportu, zamknięte ulice dla
ruchu  kołowego,  chyba  celowo,  pośpieszne  rachowanie
dzieci, zasuwanie drzwi wagonu, głośna modlitwa, nawet nie
wiedziałem w jakiej intencji, bo tyle było powodów, że już
nie rozumiałem co się dzieje. Upchnięci na różnych pakach,
skrzyniach  wystraszeni  siedzieliśmy  my  dzieci  cicho,
czekaliśmy na odjazd. 

Zrobił  się  już  zmierzch,  pociąg  złożony  z  kilkudziesięciu
wagonów,  ruszył,  dla  nas  maluchów  był  to  przyjemne
kołysanie, starsi stanęli na podwyższeniach, tak, że głowy im
wystawały  ponad  deski  wagonów.  Patrzyli  jak  oddala  się
widok  oświetlonego  miasta,  jak  znikają  w  ciemnościach
wierze  kościołów.  Dla  większości  z  nich  były  to  widok
widziany ostatni raz w ich życiu. Towarzyszyły temu jakieś
śpiewy religijne zagłuszane przez stukot kół, szum wiatru -
wagony były  bez dachu.  Nikt  nie  przypuszczał,  że to  jest
takie ich ostatnie pożegnanie Ojczyzny.

Pierwszą stacją na jakiej zatrzymał się pociąg była Medyka.
Miasteczko  położone  na  dzisiejszej  granicy.  Jeszcze
pamiętam  światła  Przemyśla.  W  dalszej  podróży  to  już  
i starsi mieli problemy w orientacji gdzie jesteśmy. Miejscem
docelowym  miała  być  Łódź.  Ale  transport  jechał  dalej  
w nieznane. Zatrzymywanie się pociągu było bardzo częste,
zjeżdżanie  na  bocznice,  zabieranie  lokomotywy  z  naszego
transportu, postojów było więcej  jak jazdy. Powodem było
ustępowanie  pierwszeństwa,  w  wielu  miejscach  był  tylko
jeden tor,  transportom wojskowym, wracającym z wojny.  
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Te przestoje były też i dobrodziejstwem dla ludzi, bo w ten
czas szybko rozniecano ogniska na prędce gotowano jakąś
strawę, a jak w pobliżu była rzeka czy nawet jakiś  staw  
z wodą to robiono przepierki, kąpiele, robiono zapasy wody
na dalszą podróż. 

Zawiązany w pośpiechu już we Lwowie Komitet Transportu
dostarczał  co  jakieś  czas  komunikaty:  że  zaraz  będziemy
wracać  z  powrotem,  bo  jakiś  polityk  dogadał  się  z
Rosjanami,  to  że  zaraz  wysiadamy,  zawsze  było  coś  z
nadziei.  Za sprawą Komitetu i za pośrednictwem kolejarzy
przekazano  do  stacji  następnych  przez  które  mieliśmy
przejeżdżać, apel by tam ludność miejscowa zorganizowała
kuchnie polowe i jakiekolwiek posiłki. Były one zbawienne,
uchroniły niejednego przed śmiercią głodową. Przygotowana
żywność  na  parę  dni  podróży  już  się  każdemu  dawno
skończyła. Głód doskwierał każdemu. Ludność z transportu
nie miała żadnej pomocy z zewnątrz. Sama nie mogła wiele
zdziałać,  była  w  ciągłym  ruchu,  powoli  ale  cały  czas  się
oddalali. Jechaliśmy nieraz kilka kilometrów i już był postój.
Innym razem, a było to dość częste, jechaliśmy z powrotem
- do tyłu i znów do przodu. Były wypadki, że zabrakło węgla
w lokomotywie,  w pobliżu  był  las,  to  chłopy  z  transportu
nosili na plecach jakieś szczapy i znów można było kawałek
podjechać. Były też incydenty na postojach kiedy transporty
wojskowe wracające z frontu zatrzymywały się też na tych
stacjach  gdzie  już  koczowali  cywile.  Pijane  wojsko  ruskie
dopuszczało  się  często  kradzieży,  a  nawet  rabunków  na
dobytku uciekinierów ze Wschodu. Ale był to czas wojny i
bezprawia. Wszystko podlegało pod rozkazy wojskowe, gdzie
zawsze naczelnikiem był  oficer  rosyjski,  chociaż  jednostka
była polska. 

Nie wiem na jakiej to było stacji, ale spotkały się identyczne
dwa transporty. Tamci dopiero się ładowali, przygotowywali
do  drogi.  Obraz  podobny  jak  u  nas  na  początku,  płacz,
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bieganina, na peronie kilkoro dzieci trzymające się za ręce
płaczące bez opieki dorosłego. Później się dowiedzieliśmy, że
byli to wysiedleńcy niemieccy. Szkoda, że pani Steinbach nie
opisuje  w  swoich  wspomnieniach,  że  były  takie  dwa
transporty obok siebie i że było to za sprawą Niemiec. 

Podczas przejazdu już terenów niemieckich, wszyscy bacznie
obserwowali  nowy  krajobraz.  Pociąg  jechał  wolno,  podzi-
wiano  wszystko  nawet  lasy,  były  inne,  bo  drzewa  rosły  
w rzędach, nikt sobie nie wyobrażał jak to się robi, tam na
Wschodzie  las  rósł  sam  jak  chciał.  Domy murowane  pod
dachówką, duże okna, żadnej strzechy. Był już zmierzch jak
pociąg się zatrzymał, po jednej stronie był las, a po drugiej
opustoszałe, nie zniszczone z meblami i innym sprzętami te
domy, nie było  też w nich mieszkańców. Jak dzisiaj  sobie
uświadamiam to mogło być dzisiejsze Reptowo lub bardzo
podobna miejscowość.  Co odważniejsi  i  sprytniejsi  szybko
pobiegli  by  z  bliska  wszystko  pooglądać.  Później  długo  
i z przejęciem opowiadali po wagonach, co widzieli. 

Po krótkiej jeździe pociąg się zatrzymał przed wielką wodą.
Pomimo  zmroku  widać  było  jeszcze  drugi  brzeg.  Most
produkcji  wojennej  obok  ruiny  stali  zniszczonego  wojną
drugiego mostu. Popłoch w śród podróżnych czy da się tak
dużemu transportowi przejechać, po takim prowizorycznym
moście,  może się  zawalić.  Bardzo  powoli  już  w ciemności
przejechaliśmy na drugi brzeg. Było jeszcze kilka manewrów
w tył  i  w przód i  koło  północy stoimy,  ktoś  idący wzdłuż
wagonów  oznajmia:  koniec  podróży  -  to  jest  Szczecin  -
miasto i port. Ludzie zaczęli wychodzić z wagonów, dysku-
tować, szukać informacji, bocznica przy której staliśmy była
nie  oświetlona.  W  mieście  też  nie  było  widać  żadnych
świateł,  ale  jego  lokalizację  określały  liczne  pożary.  Tym
pożarom towarzyszyły  odgłosy  wystrzałów  z  różnej  broni.
Było  już  dwa miesiące  po  wojnie,  a  tu  normalnie  jak  na
froncie. 
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Ludzie  zmartwieni  i  wystraszeni  taką  sytuacją  zobowiązali
Komitet by ten zmusił kolejarzy do wycofania się stąd, ale
już nie było kolejarzy, ani lokomotywy. Udało się to dopiero
na  drugi  dzień  postoju.  Nie  wiem  czym,  ale  wiem  że
przekupiono załogę kolejarską,  a  ta  wycofała  transport na
bocznicę  do  Stargardu.  Transport  stał  na  wysokości
ciastkarni  na  Piłsudskiego  przy  elewatorze  i  ciągnął  się  
w  stronę  Grzędzic.  Nikt  się  z  wagonów nie  wyprowadzał.
Dorośli pobiegli szukać jakiegoś pożywienia i urzędu PUR-u
(Państwowy  Urząd  Repatriacyjny).  Urząd  ten  kierował
ruchem  ludności  dawał  zapomogi,  przeważnie  materialne,
jak  również  organizował  zbiorowe  punkty  żywienia.  Po
powrocie  rodziców  była  jakaś  strawa  i  wiadomość,  że
wracamy do Lwowa.  Jak  się  później  okazało  była  to  miła
plotka.  W  tych  wagonach  mieszkaliśmy  jeszcze  dwa
tygodnie, mając nadzieję ,że może jednak wrócimy. Po tym
czasie  jako ostatni  wynosiliśmy swój  skromny dobytek  do
pobliskiego  domu.  Stał  on  przy  ul.  Armii  Czerwonej  72,
dlatego tu, żebyśmy w razie ogłoszenia powrotu mieli blisko
do pociągu. Inni, a jeszcze jak był wśród nich mężczyzna, to
zajmowali  wolne  domy,  wille,  mieszkania  przy  głównych
ulicach.

W Stargardzie byliśmy chyba drugim transportem, który się
tu zatrzymał z uchodźcami . Miasto było zarządzane przez
wojsko rosyjskie i polskie PUR-y. Grasowały też po mieście
tz.  szabrownicy.  Byli  to  ludzie  wracający  z  przymusowych
robót, ale przeważali najeźdźcy z centralnych rejonów Polski.
Przeszukiwali oni pozostawione mienie niemieckie, wybierali
co  cenniejsze  rzeczy  takie  jak:  odzież,  meble,  maszyny  
i  wywozili  do  Centrali,  tak  się  mówiło  na  województwo
poznańskie, warszawskie. 

Ja byłem w rodzinie gdzie były trzy dorosłe kobiety i ja (11
lat).  Ponieważ  mój  ojciec  zginął  w niewoli  jako jeniec,  to
mama  miała  specjalne  przywileje  osadnika  wojskowego.
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Proponowano  nam  dom  w  Stargardzie,  jakieś  tam  inne
profity, ale babcia i jej najmłodsza córka koniecznie chcieli
na wieś. O rozłące nie było mowy, więc postanowiono, że w
czwórkę  jedziemy  na  wieś.  Zgrupowanie  osadników
wojskowych  -  rolników,  władze  wojskowe  rozlokowały  
w  powiecie:  kamieńskim,  gryfickim  i  trzebiatowskim.
Przekwalifikowali  mamie  przydział  z  domu  w  mieście  
na  gospodarstwo  rolne  w  Trzebieszowie  powiat  Kamień
Pomorski. Nikt z nas nie wiedział gdzie to jest, jak się tam
dostać.  Znowu  pomogły  przywileje.  Po  dwóch  tygodniach
pobytu w Stargardzie wojskowym transportem z mocno już
uszczuplonym  dobytkiem,  tyle  co  każdy  mógł  unieść  na
plecach,  zładowali  nas  na  ciężarówkę  i  ruszyliśmy  
w nieznane. 

Dojechaliśmy do miasteczka Golczewo. Dalej mieliśmy sobie
radzić  sami.  Pierwszą  rzeczą  było  odnalezienie  PUR-u  
i zdobycie jakiegoś posiłku. Po przenocowaniu na drugi dzień
zaraz z rana ruszyliśmy szosą, z dobytkiem na plecach na
piechotę do Kamienia Pomorskiego. Kierunek nam pokazano,
kazano trzymać się tej drogi aż dojdziemy. O odległości (20
km.) nic nie wiedzieliśmy, tablic drogowych na poboczu nie
było, szliśmy tak bez końca, droga się nie kończyła. Kiedy
dojrzeliśmy na horyzoncie jakieś miejskie zabudowania było
już  daleko  po  południu.  Zmęczeni  z  obolałymi  stopami
dotarliśmy do drugiego budynku po lewej stronie na samym

początku ul. wylotowej w kierunku Szczecina. Tam był
punkt  repatriacyjny.  Ulokowano  nas  na  parterze  po
lewej stronie od wejścia. 

Obudziłem  się  dopiero  na  drugi  dzień  przed
południem. Mamy i cioci już nie było załatwiali dalsze
formalności. Dowiedziałem się od rówieśników, którzy
już znali miasto, bo przyjechali tu parę dni wcześniej,
że jest tu wielka woda - morze. Za pozwoleniem babci
mogłem iść zobaczyć. 
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W mieście zupełnie pusto, żadnych ludzi, kilku wojskowych,
ale oni byli czymś zajęci i nie zaczepili mnie. Dotarłem nad
zalew, wydał mi się bezkresny, właśnie jak morze, którego
jeszcze nigdy nie widziałem, przy brzegu zacumowane jakieś
barki  -  duże  łodzie,  a  bliżej  mola  piękny  biały  okręt
pasażerski. Długo chodziłem koło niego, wypatrywałem czy
nie ma czasami tam jakiegoś Niemca, bałem się wejść na
jego pokład. Odwagi dodał mi nadciągający deszcz, szybko
schowałem się do jego wnętrza. Nigdy nie byłem na statku,
więc  przeżycie  spiętrzone.  Dalej  nie  opuszczał  mnie  lęk,  
a może ktoś tu się gdzieś schował, może odpłynie, na pewno
szuka mnie już babcia, miałem być krótko. Patrzyłem przez
okno - bulaj na fale za moment wydało mi się że naprawdę
płynę. Wybiegłem na pokład, nie – stoimy To z powrotem, 
i tym razem to już czułem się jak marynarz. Płynąłem gdzieś
do Afryki, po innych morzach, nie mogłem wracać bo padał
deszcz, byłem usprawiedliwiony. 

Na drugi dzień podobnie - mama z ciocią załatwiają sprawy,
a ja pędem znów na mój statek, takiej rozkosznej zabawy
nie doznał chyba żaden z moich rówieśników. Po kilku dniach
zabawę przerwała dalsza wędrówka do Trzebieszowa. Wieś
jakiej  do  tej  pory  nie  znałem.  Zabudowania  murowane,
droga brukowana, elektryczność jak w mieście, tylko prądu
nie  było,  znowu  cisza,  nie  ma  ludzi.  Później  się  dowie-
działem, że mieszka już tutaj kilka wojskowych rodzin, ale
po różnych częściach wioski, było też kilka osób starszych  
z małymi dziećmi, zapewne ich wnuki. Byli to Niemcy którzy
zostali bo chyba mieli też nadzieję na powrót bliskich. 

W pobliżu nie mieszkał nikt. Gospodarstwo jakie zajęliśmy
było opuszczone przez Niemców o nazwisku Butch, zrobili to
na pewno w pośpiechu  ponieważ  pozostawili  w nim wiele
sprzętu, meble, naczynia kuchenne, nawet na oknach stały 
w  doniczkach  kwiaty  wprawdzie  przyschnięte,  podlane,
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później odrosły. Liście miały charakterystyczny zapach, były
to  pelargonie.  W  pomieszczeniach  gospodarczych  wiele
różnych narzędzi w drewutni drzewo na opał i czego do tej
pory nie widziałem , to był tam brykiet. 

Do szkoły nie chodziłem, bo nie było jeszcze nauczycieli.

 Miałem więc sporo wolnego czasu, który wykorzystywałem
na zabawy polegające na szperaniu po szopkach, strychach,
niezamieszkałych domach  i  różnych  tam  zakamarkach.
Znosiłem  przeważnie  jakieś  żelastwo  tj.  ramy  rowerowe,
koła  i  wszystko  co  się  nadawało  do  roweru.  Całych,
kompletnych nie było ani jednego. Prawdopodobnie Niemcy
rozbierali  rowery  na  części  przed  Ruskimi,  był  to  ich
najcenniejszy łup wojenny. Z rozmowy rodziców rozumiałem,
że mieszkamy tu tymczasowo i na pewno wkrótce wrócimy.
Ja jednak dalej chodziłem i znosiłem różne rzeczy.

Raz znalazłem ukrytą na strychu jakiejś szopy maszynę do
szycia.  Umęczony  przyniosłem  wreszcie  do  domu,
uradowany  ze  zdobyczy  czekam  na  pochwałę,  bo  zawsze
zbierałem  bury  za  swoje  wyczyny  i  tym  razem  nie  było
inaczej. 

Ciotka  wpadła  w  wielką  furię,  że  ściągnę  w końcu  jakieś
nieszczęście na nas. Niemcy jak tu wrócą to nas wymordują
za  to.  Nie  wolno  mi  dotykać  nie  swoich  rzeczy  i  mam
natychmiast  odnieść  to  z  powrotem  tam  gdzie  to  leżało.
Skruszony ze  spuszczoną  głową odniosłem,  ale  do  swojej
stodoły  i  schowałem  w  słomie.  Później  się  przydała.
Schowałem też tam duży obraz, reprodukcja, teraz wiem że
jest  to  "Zachód  słońca  na  wrzosowisku"  francuskiego
malarza,  mam ten obraz  do  dzisiaj.  Chowałem też i  inne
rzeczy,  miałem  nosa  na  znajdywanie  i  broni  wojskowej.
Pierwszym  moim  trofeum  był  wojskowy  bagnet  z  piłą  
z  jednej  strony  i  metalową  pochwą,  prawie  jak  nowy.
Oddałem go koledze jak znalazłem na ogrodzie w kukurydzy

104



karabinek  z  nabojami  w  komorze,  typu  Mauzer.  Naboje
szybko  wystrzelałem,  miałem  trudności  w  zdobyciu
następnych.  Kiedyś  pojechałem  z  babcią  do  Stargardu  
do rodziny i zwierzyłem się bratu ciotecznemu o problemie 
i dostałem od niego całą torbę naboi z taśmą, tak na oko
powinny  pasować.  W  drodze  powrotnej,  to  już  było  po
przesiadce  w  Dąbiu,  po  kryjomu  by  nie  zauważyła  tego
babcia  z  tą  torbą  poszedłem do  toalety  w  wagonie,  tam
zamknięty zabrałem się za wyciąganie tych naboi.  Szło to
dość  opornie,  nie  miałem  żądnych  narzędzi  i  nie  bardzo
sobie z tą robotą radziłem. Wyjęte pociski zbierałem do torby
a taśmę wyrzucałem przez okno. Trwało to rozbieranie dość
długo,  bo  za  trzecim  razem  babcia  już  nie  żartowała  
i musiałem wyjść. Robotę miałem skończoną , a naboje dały
się ukryć  w spodniach za paskiem tak,  że się  sprawa nie
wydała. Były jednak ciut za długie, bo nie mogłem docisnąć 
i  zamknąć  zamka,  ale  pomagałem  sobie  drewnianym
młotkiem i strzelałem sobie dalej. 

W samotnym domku, bez innych zabudowań, który stał po
lewej  stronie  przed  Jurgą  jak  się  idzie  w  kierunku
Chrząstowa,  na  strychu  znalazłem  dwa  kartony  naboi  do
pistoletu,  było  ich  może  ze  trzydzieści.  Na  drugi  dzień
bawiliśmy się z chłopakami w lesie za stawami, pod lasem.
Tam były ślady koczowania uchodźców. Były okopy,  jakieś
połamane wozy i inne rzeczy. Tam znalazłem pod igliwiem
pistolet,  dużą dziewiątkę,  w magazynku było  sześć naboi,
była trochę zardzewiała. Pobiegłem ze zdobyczą szybko do
domu.  Czyszczenie,  smarowanie,  uruchomienie,  wszystko
działa.  Znalezione  wcześniej  naboje  pasowały,  były  tego
samego kalibru. Siedziałem na drabinie w oborze, ładowałem
i rozładowywałem, a naboje spadały obok w siano. Robiłem
tak parę razy bo przy tej operacji pistolet czasem się zacinał,
aż  za  którymś  razem  wypalił,  pocisk  trafił  w  żłób,  przy
którym stały uwiązane krowy, jedna była z UNRRY, a jedna
poniemiecka, szczęście, że nie trafiłem w żadną. 
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W  moim  arsenale  miałem  jeszcze  karabin  maszynowy  
z  jakiegoś  pojazdu,  nie  miał  kolby  tylko  jakieś  uchwyty  
i  jeden  pancerfaust.  Przy  jakiejś  tam  okazji  sprawa  się
wydała,  milicja  zrobiła  rewizję w domu znalazła wszystko.
Mnie  i  kolegę,  któremu  dałem  "Mauzera"  zabrali  na
posterunek,  nie  mogli  nas  zamknąć  z  kryminalistami,  
a innego pomieszczenia nie mieli, to zamknęli nas w maga-
zynie takiej właśnie skonfiskowanej broni do wieczora. Kiedy
mnie  wypuszczali  to  niechętnie  opuszczałem  to  miejsce.  
Z dwóch powodów, takiej sali zabaw już nigdy nie miałem 
i świadomość co mnie czeka w domu. Po tym zdarzeniu dość
szybko wróciłem do swoich codziennych zajęć.

Wieś  powoli  zaludniała  się.  Poznałem rówieśnika,  miał  na
imię Julek. Obaj niewiele znaliśmy się na rowerach, a nawet
nie umieliśmy jeździć na nich. Byliśmy samoukami i po paru
tygodniach już mieliśmy rowery gotowe do jazdy.  Była  to
rama z  kierownicą  bez  sidełka,  koła  nie  miały  opon,  bez
łańcucha i miał jeden pedał. Podwórka i on i ja mieliśmy  
o znacznym spadzie. Z górki zjeżdżaliśmy stojąc na jednym
pedale jak na hulajnodze.

Takiej  jazdy  też  uczyliśmy  się  parę  dni.  Później  opano-
waliśmy  jazdę  pod  ramą.  Nie  pamiętam  skąd  mieliśmy
pomysł, że zamiast opon zakładało się ucięty na wymiar koła
wąż gumowy taki  do  podlewania.  Łączyło  się  końce węża
drutem i  jazda  była  na  takich  kołach  już  komfortem,  nie
trzęsło. Kiedy wyczerpał się zapas węży to zastąpił go kabel
elektryczny  od  podłączania  silników.  Jeździliśmy na takich
kołach  jak  cyrkowcy.  Po  drodze brukowej  źle  się  jeździło,
brak  było  amortyzacji.  W  wiejskiej  sali  widowiskowej  byli
kiedyś  przetrzymywani  jacyś  więźniowie,  bo  okna  były
zakratowane  drutem  kolczastym  i  w  środku  były  jakieś
łóżka,  dużo słomy na podłodze.  Wyrzuciliśmy wszystko ze
środka  na dwór,  podłogę która  była  z  klepek dębowych -
parkiet  zamietliśmy  i  mieliśmy  piękny  tor  kolarski  do
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jeżdżenia  wkoło  sali.  Rower  na  tych  ciężkich  kołach
rozpędzał się i dudnił rytmicznie (na tych złączach kabla),
przypominał rozpędzony pociąg. Nikt nam nie przeszkadzał
w tej zabawie, toteż jeździliśmy tam dość długo, całe dnie.
Do domu wpadaliśmy tylko żeby coś zjeść i z powrotem do
beztroskiej zabawy. 

Ale nie zawsze było co zjeść w domu. Na szczęście był chleb,
ale  nic  do  niego.  Kiedyś  przyniosłem  do  domu  flaszkę  
z  ciemnego szkła  -  prostokątną jak na lekarstwa litrową  
w której  był tran,  nadawał się  on idealnie do smarowania
właśnie  chleba,  na wierzch  parę  plastrów cebuli  i  była  to
jedyna okrasa do suchego chleba.

To były nasze zabawy na okres lata. Zimą kiedy ogromne
obszary łąk zostały zalane wodą, bo ją nikt nie odprowadzał,
pompy  w  łąkach  stały  bo  nie  było  prądu.  Mróz  zmroził
największe lodowisko jakiego nigdy dotąd  nie  widziałem.  
Za krzyżówką w kierunku Jatek w drugim domu po lewej
stronie miał swój warsztat chyba szewc bo na strychu była
sterta różnych butów. Buty nie były powiązane w pary i nie
zawsze udało się je skompletować. Po dopasowaniu do stopy
zakładało się na nie łyżwy, a było ich wszędzie sporo, takie
skręcane  na  kluczyk.  Po  śniadaniu  zbierało  nas  się  kilku
chłopaków i wyruszaliśmy przed siebie. Lód był bardzo gładki
i przeźroczysty, Pod nim zanurzone w wodzie, oglądaliśmy
roślinki,  ślimaki,  bardzo  ładne  obrazki.  Były  też  miejsca,
takie kwadratowe czarne tafle, były to głębokie doły potorfo-
we. Nad nimi tafla lodu była dość cienka, cieńsza jak nad
łąkami. Nie można było na nich się zatrzymywać bo lód się
uginał i trzeba było szybko z niego zjeżdżać. Było to świetne
miejsce do zawodów.  Zabawa polegała  na tym,  że rozpę-
dzało się jazdę na lodzie na łące i z rozpędem przejeżdżało
się w ten czas przez taki dół, lód się pod nami uginał, ale nie
zdążył się załamać , bo już się było za nim nad łąką. Nikt
nigdy nie wpadł do tego dołu.  Pod wieczór wracaliśmy do
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domu, lód podchodził pod same zabudowania, te które były
bliżej łąk. Mieliśmy blisko do domów, ale po zdjęciu łyżew 
z butów nie można było zrobić kroku tak nas nogi bolały,
uczyliśmy się chodzić od nowa. 

Nasze  zainteresowanie  zmieniło  się  jak  zaczęła  napływać
pomoc  z  Ameryki  -  UNRRA.  Z  początku  jacyś  ludzie
przywozili tylko żywność w paczkach, sortowali ją i według
dusz  w  rodzinie  odpowiednio  rozdawali.  Najwięcej  w  nich
było  mleka  w  puszkach,  bardzo  słodkie  i  zagęszczone
ciemno-żółtawego koloru. Ludzie nie bardzo wiedzieli jak go
spożywać,  to  ktoś  puścił  plotkę,  że  jest  to  mleko  kozie  
i gardzono nim. W srebrnej aluminiowej folii był pakowany
koncentrat  cytrynowy,  bardzo  kwaśny.  Były  też  sucharki  
i  inne  łakocie.  Można  było  też  znaleźć  odzież  wojskową  
z  demobilu.  Ja raz dostałem taką zieloną bluzę wojskową
amerykańską z sukna . Dumnie w niej zawsze paradowałem,
bo była w ten czas moda na noszenie wojskowych ciuchów, 
a najcenniejsze były płaszcze. 

Po  pewnym  czasie  zaczął  napływać  sprzęt  maszynowy,  
a konkretnie traktory. Przychodziły lśniące lakierem, czerwo-
ne  traktory  Fergusony.  Miały  takie  charakterystyczne
złączone razem przednie koła. Drugie to takie niskie o sze-
roko rozstawionych kołach, szaro niebieskiego koloru Fordy.
Nikt  przed  tym  nie  zadbał  by  przygotować  -  wyszkolić
mechaników i traktorzystów. Nie przygotowani ludzie, którzy
użytkowali te maszyny, w szybkim tempie doprowadzili je do
kupy złomu. 

Razem  z  maszynami  przytransportowano  i  bydło.  Były  to
zwierzęta prosto z ferm, nie oswojone z człowiekiem. Krowy
były drobnej budowy czarnej maści, dające nie wiele mleka,
ale  za  to  miało  dużo  śmietany.  Krowy  te  nie  wymagały
pielęgnacji,  czyszczenia,  bo  nigdy  się  nie  położyły  jak  
w  stajni  było  brudno.  Były  też  i  konie.  Takiej  rasy  nikt  
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z rolników nie widział. Nasze polskie to konie małe, niskie,
słabe i wychudzone. Te były olbrzymy, maści jasno gniadej.
Zadbane, wypasione, wymagały specjalnej uprzęży taki na
ich rozmiar.  A co do siły, to nie było rzeczy której by nie
uciągnęły.  Mankament  był  tylko  jeden,  te  konie  były
nieujeżdżone.  Okiełznanie  ich  trwało  dość  długo,  rozniosły
kilka wozów, nie jeden kowboj przejażdżkę skończył kilka dni
w  łóżku  na  leczeniu  poobijanych  boków.  One,  te  konie,
pomagały też przy zaciąganiu - uruchamianiu zajeżdżonych
traktorów, bo już żaden nie palił na akumulator.

Był  to  już  rok  1946/47,  wieś  się  już  zaludniła,  dojechał
jeszcze  transport  uchodźców  z  Berestowic  z  pod  Lwowa,
kilku  tz.  centralaków  z  Sochaczewa,  jeden  z  łódzkiego,
przybyło też dzieciaków takich już szkolarzy. Szybko Zorga-
nizowano  nauczanie.  Dwie  nauczycielki  Iwaszczyszyn
Jadwiga  i  Godlewska  Natalia  uczyły  jednocześnie  po  kilka
klas w tym samym czasie. Klasy łączono I z II, III z IV,  
w szkole tej były tylko dwie izby, ciasno, bez podręczników,
nieraz  i  zimno.  Nam  chłopakom  po  tak  rozhasanych
wcześniejszych  latach  ciężko  było  się  teraz  pogodzić  
z obowiązkiem uczenia się, były częste problemy zakończone
wizytą nauczyciela w domu lub rodzica w szkole. 

Edukację w tej szkole skończyłem na klasie szóstej. Do klasy
VII trzeba było już dojeżdżać do Kamienia 6 km. z tym, że
żaden autobus nie kursował, innych środków lokomocji też
nie było. Wyjście było jedno - rower. Tylko, że takiego też nie
miałem. Miałem mnóstwo części z których nie było problemu
złożyć  jakiś  rower.  Początkowo  chodziłem  pieszo  
z  kolegami,  było  nas  kilkoro.  Kiedy  już  miałem  prawie
złożony  pojazd  okazało  się,  że  nie  mam  łańcucha.  
W Kamieniu nie było sklepu z częściami rowerowymi. Jedyny
sklep  tej  branży  był  w  Gryficach  31  km.  Między  tymi
miejscowościami nie było żadnej komunikacji.  Dostanie się
tam to tylko jakąś okazją. Kolega z ławy szkolnej też miał
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jakieś braki w złożeniu roweru. Podsłuchał rozmowę swoich
starszych braci, że oni w jakiś tam dzień targowy jadą na
handel koni do Gryfic i możemy się z nimi zabrać na zakupy. 

O  świcie  tak  gdzieś  około  trzeciej  rano  już  jechaliśmy na
wozie w cztery konie, dwa z przodu dwa z tyłu. Czas jazdy,
pomimo takiej odległości wydał się jakiś krótki, być może że
się  zdrzemnąłem  wciśnięty  w  snopek  słomy,  na  którym
siedziałem. Orzeźwiałem, bo był to dla mnie szok, dopiero
jak  tuż  pod  Gryficami  wóz  się  zatrzymał,  dwóch  chłopów
zeszło  z  niego  podeszli  do  jednego  z  koni  odwiązali  go,
odkorkowali  butelkę  wódki  wepchnęli  mu  między  zęby,
podnieśli  mu łeb  do  góry  i  wlali  całą  zawartość.  Wkrótce
byliśmy już na rynku między handlarzami. Powiedziano nam
gdzie mamy się spotkać po powrocie. Chodziliśmy długo po
mieście,  szukaliśmy  tego  sklepu  bezskutecznie,  nic  nie
kupiliśmy. Zeszło nam jednak sporo czasu bo jak wróciliśmy
to  już  nie  było  żadnego  targu,  żadnych  wozów,  żadnych
koni. W pobliżu tego targowiska była restauracja, a przed jej
wejściem na chodniku leżała  uprząż.  Kolega poznał,  że to
jest  z  jego  konia,  na  pewno  w  środku  są  jego  bracia.
Siedzieli  z  jakimiś  obcymi,  mocno  już  pijani,  nam  kazali
czekać, oni zaraz kupią konie i wóz i wrócimy do domu. 

Było już późne popołudnie, czekaliśmy dalej, kiedy zaczęło
się zmierzchać postanowiliśmy, że już dłużej nie czekamy, bo
nie ma żadnej gwarancji że oni kupią konie, a wozu też już
nie było. Wracamy na piechotę. Mieliśmy nadzieję, że może
ktoś  wozem  będzie  jechał  to  nas  kawałek  podwiezie,  bo
samochody nie jeździły, nie było ich. Noc była pogodna było
widać gwiazdy, ale księżyc w tym czasie akurat nie świecił.
W miarę było widać drogę. Największego pietra mieliśmy  
w  połowie  drogi.  Tam  szosa  przechodziła  przez  wysoki
bukowy  las.  Nawet  w  dzień  tam  panował  mrok,  w  nocy
żadnej orientacji nie mieliśmy, szło się na macanego z duszą
na  ramieniu.  Środkiem drogi  był  asfalt,  połówką  była  tak
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zwana latówka, czyli polna droga dla wozów konnych. Ten
odcinek  drogi  szliśmy  na  bosaka,  żeby  łatwiej  mieć
orientację w kierunku. Po pięćdziesięciu latach postanowiłem
sprawdzić, czy to było rzeczywiście tak tam ciemno, czy to
strach  potęgował  wrażenie.  Przejechałem z  żoną  w  dzień
przez  ten  las,  w  miejscowości  Stuchowo,  jest  jeszcze  las
bukowy i naprawdę jest w nim mroczno w dzień. Skończył
się las bukowy, zaczął sosnowy, zrobiło się trochę raźniej,
tak doszliśmy do miejscowości Świerzno. 

Była to już głęboka noc, we wsi żadnego śladu życia, cisza,
nie  słyszałem  nawet  żadnego  szczekania  psów.  Mimo  to
poczuło  się  jakąś  ulgę.  Brakło  nam  już  sił  na  dalszą
wędrówkę,  a  zostało  jeszcze  do  przejścia  około  13  km.  
Za  wsią  postanowiliśmy,  że  na  poboczu  odpoczniemy.
Leżeliśmy na przydrożnym rowie parę chwil, do momentu, aż
wystraszyły nas robaczki świętojańskie. Pierwszy raz w życiu
je zobaczyłem, poruszające się i świecące czerwono-żółtym
kolorem  robaczki.  Robił  się  już  brzask  jak  zobaczyłem  
z  daleka  swój  dom,  a  w  nim  w  każdym  oknie  światło.
Poczułem się nieswojo, bo to świadczyło, że rodzice nie śpią
z mego powodu i będzie następna bura za mój występek,
chociaż tym razem nie była moja wina. Potraktowano mnie
jednak z politowaniem jako wielkiego - małego wędrowca,
30 km. pieszo.  Do szkoły  chodziłem dalej  pieszo,  dopiero
gdzieś bliżej zimy udało mi się zmontować rower. 

Na tej wsi mieszkałem do roku 1954. Ciocia założyła swoją
rodzinę, zaczęło się robić ciasno w dwie rodziny na jednym
gospodarstwie,  ja  dorastałem  już  do  kawalera.  Postano-
wiliśmy z mamą, że wracamy do Stargardu, gdzie mieszkam
do tej pory.

Nadzieja  na  powrót  do  starej  Ojczyzny  jest  już  mocno
przymglona. Za komuny był to temat zakazany. Nie wolno
było  dyskutować  na  ten  temat,  że  się  kiedyś  mieszkało  
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na  ziemiach  zabranych  nam  Polakom  po  wojnie  tam  
na  wschodzie.  Żaden  program  szkolny  tego  tematu  nie
poruszał.  Z  resztą  i  dziś  jest  to  temat  nie  wygodny  dla
obecnego  Rządu.  To  jak  bardzo  rodzime  komuchy
przestrzegali  zakazanego  tematu  świadczy  między  innymi
fakt, że w dowodzie osobistym w rubryce miejsce urodzenia
nie wpisali mi Polska Lwów  tylko ZSRR Dziś już coraz mniej
patriotów , którzy by się upomnieli o nią, o tamtą Ojczyznę .

Była  nadzieja  po  upadku  komuny,  że  to  jest  ten  czas.
Czekałem,  że  w  swoim  wystąpieniu-  Orędziu  do  Narodu,
pierwszy  prezydent  Rzeczypospolitej  odważy  się  o  tym
wspomnieć.  Nie  odważył,  postąpili  tak  samo  i  następni
prezydenci, brak im chyba było jednak wrodzonego i wpojo-
nego patriotyzmu i  męstwa w walce o zabraną Ojczyznę.

         Może kiedyś Polska doczeka się takiego Rządu  
i czasów, że nasze wnuki powrócą na Ziemie swoich ojców i
dziadków.
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Melasa

     Osiedlanie się ludzi na wsiach poniemieckich  stwarzało
im nowe problemy. Wysiedlenie jednych i drugich odbyło się
przymusowo w okresie chaosu wojennego. Ludzie tracili swój
dobytek,  domy,  pola  ,  sąsiadów,  groby bliskich,  a  nie raz
następowała  rozłąka  rodzin.  Łączność  między  ludźmi  była
utrudniona, bo nie działały jeszcze sprawnie telefony, poczta
dopiero  się  tworzyła,  a  jedyny  kontakt  to  był  Czerwony
Krzyż,  który też działał  z wielkim późnieniem.  Duża ilość
osób  samotnych  wywiezionych  na  przymusowe  roboty  do
Niemiec, a po wojnie znalazła się pod okupacją amerykań-
ską, nie chciała wracać do kraju, który był w tym czasie pod
restrykcją  sowiecką.  Czas rozłąki przedłużał się. Niekiedy
rodziny  otrzymywały  wiadomości   nieprawdziwe  o  swoich
bliskich,   o  ich  śmierci  lub  zaginięciu.  Było  to  nie  raz
przyczyną  rozpadu  małżeństw,  a  po  latach  sprawa  się
wyjaśniała i dochodziło do dramatów rodzinnych.  Stracili też
ludzie swoją kulturę , religię , życie duchowe. Społeczność,
która  kiedyś  żyła  w  jedności,  tworzyła  odrębną  lokalną,
charakterystyczną dla swojego regionu grupę,  została roz-
wieziona  w  różne  strony  Polski.  Były  to  związki,  kółka,
organizacje świeckie , kościelne, a nawet zespoły teatralne,
chóry.  Teraz porozrzucane po całym kraju,  często w poje-
dynkę bez sąsiadów czuły się zagubione i bez motywacji do
dalszego życia. Sytuację pogarszał jeszcze powszechny głód.
Żadnych sklepów , żadnych zapasów, żadnych warzyw, na
polach  kilka  poletek  zżętego  i  ustawionego  w  kopki  żyta
(przez wojsko). W kilku miejscach na polu były zasadzone na
szczęście  ziemniaki. Obraz  rozdartego życia zamykał reżim
władzy nadzorowany  okupantem.
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Ludzie nauczeni życia w niedoli wojny radzili sobie  i teraz .
Zaczęli porządkować gospodarkę z roku na rok coraz lepiej.
Braki  produktów  przemysłu  spożywczego  starali  się
wytworzyć sami.

Opiszę  produkcję  melasy  -  syropu  z  buraków  cukrowych,
byłem przy jego wyrobie.

Zastępował  on  po  części  cukier,  bo  dodawano  go  do
wypieków  ciast,  czasami  zastąpił  dżem,  słodziło  się  nim
kawę, też własnego wyrobu z  palonych  ziaren jęczmienia.
Niemcy jeszcze dziś sprzedają identyczną melasę w swoich
sklepach  jako rarytas do smarowania chleba, i  wypieków.

Dojrzałe  buraki  po  umyciu  obierało  się  ze  skórki,  później
krojono  w  kostkę  1,5  X  1,5  wsypane  do  kotła  zalane
niewielką ilością wody gotowało się do miękkości.  Potrzebna
była do tego jeszcze prasa śrubowa, była taka, pozostawiona
przez Niemców.  Były to dwa kloce- deski  z drewna, grube
masywne, połączone ze sobą zawiasami, pomiędzy te deski
wkładano  zawinięte  w  silny  materiał  o  rzadkim splocie  te
ugotowane kostki buraczane. Te dwa kloce były dociskane do
siebie  śrubą  o  dużej  średnicy,  miały  po  bokach  przybite
deseczki,  które  zatrzymywały  płyn  przed  wyciekaniem  na
boki i kierowały wyciśnięty sok do podstawionego naczynia.
Był to sok ciemnego koloru i wodnisty. Urobek zlewało się do
kotła  o pojemności około 80-100 litrów. Kiedy się zapełnił
rozpoczynano  odparowywanie.  Był  to  proces  kilko  dniowy.
Podczas  tego  gotowania  jedna  osoba  musiała  cały  czas
mieszać  drewnianą  kopyścią   wywar  by  się  nie  przypalił,
zawarty w nim cukier szybko się przypalał na dnie co pogar-
szało  jakość  produktu,  a  przypalony nadmiernie  syrop był
niejadalny. W miarę odparowywania syrop gęstniał i ciemniał
tak,  że po ostudzeniu miał  konsystencję świeżego miodu  
i  był  czarno  -złotego  koloru.  Produkt  taki  wlewało  się  do
słoików i innych naczyń i mógł w nich być przechowywany 
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w normalnej temperaturze aż do następnego roku,  Pewną
część tego wywaru pozostawiano, dolewali do niego trochę
mleka  tak dwa do jednego ( mleka mniej) i gotowało się
dalej , aż doprowadziło się go do gęstości budyniu  i w stanie
jeszcze ciepłym wlewało się  do blach takich od ciast  i  po
zastygnięciu kroiło na kostki wielkości kostki cukru. Niczym
się te kostki nie różniły od późniejszych cukierków zwanych
mordoklejkami,  być  może,  że  one  te  cukierki  z  melasy
zapoczątkowały późniejszą produkcję irysów. Posiada też ten
syrop niezbyt przyjemny aromat.  W tym okresie rarytas ten
był produktem pogardzanym  i wstydliwym .

KISZONY SER

 W  okresie  letnim  kiedy  jeszcze  rolnicy  mieli  krowy,  
a  wyżywienie  ich  nie  stwarzało  problemu,  mleka  było  
w  nadmiarze.  To,  którego  nie  zdołano  spożytkować  na
bieżąco  odstawiano  na  kwaśne.  Z  zebranej  śmietany
wyrabiano masło, a z tego zsiadłego mleka biały ser. 

Problem zmagazynowania i przechowania rozwiązano w ten
sposób,  że  go  po  prostu,  ten  ser,  kiszono.  W  beczce,
specjalnie  do  tego  celu  zrobionej,  o  pojemności  dwóch,
trzech wiader, której dno było większej średnicy, jak góra ,
stożkowa,  układano  ten  ser  warstwami,  w  miarę  jak  go
przybywało. Co trzy r11; cztery dni dokładano nową porcję.
Każda  warstwa  była  starannie  ugniatana  i  obficie  solona.
Przeważnie  do początku zimy,  kiedy już kończył  się  okres
wypasu bydła, beczka była już napełniona. 

Wspomnieć trzeba, że ser ten w smaku nie był za słony, ale
za  to  był  mocno  kwaśny,  trzeba  było  ten  smak  łagodzić
śmietaną  lub  mieszało  go  się  z  ziemniakami.  Do
przechowywania masła na dłuższy czas, wykorzystywano też
tę beczkę z serem. Na środku takiej beczki z serem "kopało"
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się  zagłębienie  w  które  wkładana  była,  zawinięte  w  białe
płótno gomółka masła, do której stale dokładało się nową
porcję, co 7-10 dni, tak jak robiono masło. 

Teraz zasypywało się tym wybranym z dołka serem i produkt
czekał  na  ciężkie  czasy. Taki  kiszony  ser  był  najczęściej
składnikiem farszu ziemniaczanego do pierogów. Pokruszony
z dodatkiem śmietany i pokrojonej w kostkę świeżej cebuli
był  dodatkiem do  chleba  lub  do  ziemniaków,  jako  drugie
danie  na  obiad. Beczka  z  tym serem stała  obok  beczek  
z ogórkami i kapustą, w sieni. Temperatura jaka tam była,
przeważnie  w  okresie  lata  nie  sprzyjała  konserwacji  tego
sera. W górnych warstwach sera zachodził proces gliwienia.
Co pewien czas ten produkt był zbierany i jeszcze przez kilka
dni trzymany był w przykrytym naczyniu w ciepłym miejscu,
dla lepszego dojrzenia. 

Po tym czasie, kiedy był już dostatecznie dojrzały dodawało
się  do  niego  trochę  kminku,  trochę  masła,  a  w  lepszych
czasach wbijało się parę jajek i smażyło na patelni.

 Był to smaczny i pożywny dodatek do chleba.          

PRZETWORY i OWOCE

Na wsi wołyńskiej nie znano słoików typu WECKA. Warzyw
czy  też  owoców  nikt  nie  pasteryzował  i  nie  trzymał  
w słoikach. Jabłka przechowywało się w spichrzach razem ze
zbożem w stanie surowym. Do Bożego Narodzenia przeleżały
tam  w  stanie  jak  świeże.  Gatunki  zimowe  jak  renety
przechowywały się nawet do świąt Wielkanocnych, a nieraz 
i dłużej. Z owoców takich jak jabłka, gruszki, śliwki smażyło
się  marmoladę.  Zjadana  ona  była  na  bieżąco,  nie  znano
sposobu jej konserwacji. Wszelkie warzywa przechowywano
też  w stanie  surowym. Owoce takie  jak:  czereśnie,  śliwki
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węgierki,  jabłka,  gruszki  były  też  suszone,  najczęściej  
w piecu po wyjęciu chleba lub na słońcu. Suszone w piecu
chlebowym owoce miały  zabarwienie ciemne, czasem były
przepalone, nieraz pobrudzone popiołem , zwłaszcza śliwki  
i kompot z nich miał aromat wędzonego, co raczej było jego
walorem.  Owoce  wysuszone  na  słońcu,  zwłaszcza  jabłka  
i  gruszki były  bielutkie czyste. Wysuszone owoce nazywali
suszeniem. Z nich gotowało się kompot, a czasami i  zupę
owocową, nazywaną "japczanką".. Takie japczanki gotowano
i ze świeżych jabłek z dodatkiem makaronu (tam mówiło się
makaranu). 

Nie słyszałem by u kogoś w sadzie rósł orzech włoski, nie
znane były też winogrona. Orzechy laskowe zbierano w lesie
i gromadzono na zimę, przechowywane były w worku takim
od zboża w spichlerzu. Przy pomocy sporej gromadki dzieci
w rodzinie i dorosłych potrafiono uzbierać i cały worek tego
runa  leśnego.  Podobnie  trzymano  w  worku  nasiona
słonecznika  i  pestki  z  dyni  ,  które  nazywało  się  dyńkami
Spożywano je w każdym miejscu i w każdej wolnej chwili. 

Z  tych  nasion  nie  tłoczono  olejuJako  ciekawostkę  można
dodać, że do rozgniatania orzechów nie stosowano dziadka
do orzechów bo go nikt nie miał. Do tego celu służył młotek
albo  ostro  zakończony  kozik.  Próbowałem  rozłupywać  je
szewskim  nożem  -  gnypem  i  później  długo  nosiłem
zawiniętego  kciuka  biała  szmatką.  Jeszcze  do  nie  dawna
miałem  w  tym  miejscu  bliznę,  dziś  już  nie  mogę  jej
odnaleźć.
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PODWĘDZANE ZIEMNIAKI

  W okresie jesieni podczas wykopków kartofli gromadziło się
sporo  łęt  ziemniaczanych.  Nie  był  to  użyteczny  materiał,
więc go zaraz spalano. Podczas bezwietrznej pogody można
było  dostrzec  słupy  dymów w polach,  świadczące  o  tym,
gdzie  odbywają  się  wykopki.  Wykopki  miały  uzasadnioną
tam  nazwę,  bo  rzeczywiście  kartofle  były  wykopywane
szpadlem - hryckalem, tej nazwy - szpadel -się nie używało,
tylko  hryckal.  Narzędzie  takie  jak  graca,  albo  motyka  do
kopania ziemniaków tam się nie spotykało. Maszyn konnych
- kopaczek też nie znano. Przy takiej metodzie wykopywania
to  wykopki  trwały  długo,  parę,  a  nawet  kilkanaście  dni  
z udziałem wszystkich domowników. 

Po zbożu był to drugi  bardzo ważny w zapasach produkt.
Często jesienna deszczowa pogoda i  krótszy dzień, obawa
przed nadchodzącymi przymrozkami, zmuszały rolników do
przebywania cały dzień w polu, dla szybszego uporania się
ze  zbiorem.  Nie  robiono  przerw  obiadowych.  Posiłkiem
często były ziemniaki pieczone przez dzieci w ognisku z tych
łęt. 

Dzieci zawsze towarzyszyły dorosłym w pracach polowych,  
i nie tylko. Do pieczenia tych ziemniaków wykorzystywano
właśnie te ogniska z łęt.  Upieczone ziemniaki stawały się  
z czasem nierozłącznym posiłkiem i rytuałem podczas tych
prac  wykopkowych.  Żadnych  dodatków  w  postaci  jakiejś
omasty do nich nie przynoszono, bo i  często jej nie było,
czasem ktoś miał w kieszeni trochę soli. Uwędzone w dymie 
i  spieczone  w  ognisku  kartofle  były  przysmakiem  dla
wszystkich. Kiedy skończyły się wykopki i pieczone kartofle
w  polu,  na  posiłek  w  domu  gotowało  się  je  w  wodzie.
Ugotowane w wodzie, spożywane często bez omasty , były

118



niesmaczne.  Najczęstszym  dodatkiem  do  nich  była  łyżka
smalcu  z  kilkoma  skwarkami  na  cały  garnek  dla  całej
rodziny. Do popijania był kubek kwaśnego mleka. 

Aby poprawić ich smak sięgnięto więc po sposób z pola. 

Po ugotowaniu kartofli odcedzało się je i specjalnie do tego
celu zrobioną z blachy nakrywką na ten garnek zakrywało się
te kartofle. Tak zakryte odwracało się teraz ten garnek dnem
do góry i  z  powrotem stawiało  na kuchnię  w której  dalej
żarzył się ogień. Bez wody szybko zaczęły się przypalać, na
tej nakrywce, a miły i znajomy aromat zaczął się rozchodzić
po całym mieszkaniu. Piekły się na tej kuchni tak długo, aż
przeszły  wszystkie  zapachem  dymu  i  dostały  złocistego
koloru.  Teraz  można  było  je  ze  smakiem  zajadać  i  bez
specjalnych dodatków smakowych, wystarczyła sól, czasami
kiszony ogórek i stale towarzyszący głód, nieodłączna cecha
wojen i zaniedbania rozwoju gospodarczego Kresów. 

Na takie specjały  zachodziłem często,  zwabiony zapachem
rozchodzącym się po całym domu, do mojego wujcia (tam
wujek się nie mówiło) Radoma Jana z Olejowa , męża mojej
cioci  Zofii  z  którym mieszkałem razem w jednym domu  
w Bzowicy, u mojego dziadka, dzieliła nas tylko sień.
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BURAKI KISZONE I INNE WARZYWA

Buraki czerwone spożywane były w wielu postaciach. 
Z  młodziutkich  roślin,  kiedy  już  miały  zawiązki
wielkości orzechów laskowych, gotowało się botwinę. 

Botwina  była  zabielana  śmietaną.  Inna  postać  to
barszcz  słodki  ze  świeżych  buraków,  oraz  barszcz  
z buraków kiszonych. Oczyszczone buraki kroiło się na
cztery części lub w plastry i wkładało się do szklanego
słoja około 3 l. Zalane wodą przegotowaną, o innych
dodatkach  nie  wiem,  na  pewno  dolewało  się  takiej
wody z poprzedniego kiszenia, do zakwaszenia wody,
stały jakiś czas. Po tym czasie, po ukiszeniu woda ta
zabarwiała  się  na  czerwono,  a  konsystencja  jej,  
tej wody, przypominała świeży miód. Z tej wody i tych
buraków gotowano barszcz, do którego była wkrojona
słodka kapusta, ziemniaki i młody bób, a zimą fasola.
Kiszenie  buraków  odbywało  się  w  okresie  zimowym
latem spożywało  się  świeże.  Inna postać  to  ćwikła  
z chrzanem.

Cebuli i czosnku spożywano o wiele więcej jak dziś dla
tego zapasy były dość znaczne. Te warzywa, w okresie
zimy  trzymało  się  w  komorze,  a  buraki,  główki
kapusty,  rzepę,  marchew  i  podobne  warzywa
przechowywane  były  razem  z  kartoflami  w  lochu.

Jedyny sklep we wsi nie prowadził sprzedaży produk-
tów  żywnościowych.  Każdy  rolnik  czy  rzemieślnik
musiał sam zapewnić sobie całoroczne wyżywienie. W
sieni, która była dość obszerna zawsze stała beczka z
kiszoną kapustą, beczka kiszonych ogórków i beczka
kiszonego - kwaśnego białego sera.
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Dość  powszechnym  warzywem  była  czarna  rzepa.
Spożywano ją na surowo. Obraną ze skórki tarło się ją
na  tarce  do  buraków,  odciskało  się  trochę  soku,
dodawano  sól  i  olej  lniany.  O  wiele  lepszy  był  olej
konopny, ale jego było zawsze mniej. Po wymieszaniu
jadło  się  ją  z  chlebem albo  z  ziemniakami.  Było  to
dość częste danie w okresie zimy. 

Nie  uprawiano:  rzodkiewki,  pomidorów,  rabarbaru,
selera, pory, kabaczków, cukinii, kalarepy, kalafiorów,
jarmużu, brukselki, szparagów, szpinaku. W to miejsce
sadziło  się  dużo  fasoli  niskopiennej  i  jaśka.   Siano
groch,  spożywany  na  surowo  kiedy  był  młody  
w strąkach i do zup warzywnych, a dojrzałe nasiona
zimą  na  grochówki.  Mąki  grochowej  się  nie  robiło.
Uprawiano dynię na pestki, a z jej miąższu gotowało
się na mleku rodzaj zacierki. 

Należało  by  wspomnieć  o  kukurydzy,  w  tamtejszej
mowie wymawiało się kukuruzie (kukurudza).

Kiedy już dojrzewały kolby to czy nadawały się one już
do  jedzenia  poznawało  się  po  tym,  że  rozcinało  się
paznokciem jedno z ziarnek i  jak wypływało z niego
białe gęste mleczko to, to był znak, że już nadaje się
do  gotowania.  Kukurydzy  tej  sadziło  się  dość  spore
zagonki, bo spożywało się jej prawie co dziennie, aż do
czasu dojrzenia i w ten czas stawała się twarda i nie
można było jej ugotować.

Zerwane  dojrzałe  kolby  splatało  się  w  warkocze  
i wieszało wokół zabudowań pod okapami. Zimą kiedy
nie było już prac polowych to łuskało  się ręcznie te
kolby.  Część  ziarna  przeznaczona  była  na  mąkę  
i  kaszę,  część  na  paszę  dla  drobiu,  a  reszta  na
nasiona. 
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             KISZONE OGÓRKI

W czasie kiedy rosły młode ogórki to zrywało się tylko
na mizerię. Reszta rosła aż do jesieni. Siano ich tyle,
żeby jesienią można było jeszcze nimi napełnić dużą
beczkę. 

Kiedy kończyła się wegetacja przystępowano do zbioru
i  kiszenia. Do sporych rozmiarów (może 100-150 l.)
dębowej  beczki  na  dno  wkładało  się  różne  dodatki
konserwujące, takie jak: laski chrzanu, ząbki czosnku,
i  oczywiście koper  jego koszyczki  kwiatowe z nasio-
nami.  Dopiero  na  to  układano  ogórki.  Do  kiszenia
nadawały się wszystkie ogórki jaki urosły. Na pierwszą
warstwę,  na  dno  szły  tzw.  nasieniaki,  przerośnięte,
pożółkłe i  największe, później coraz mniejsze, a pod
wierzchem były te najmłodsze i najmniejsze. Na samej
górze była też warstwa kopru. 

Na  samym  wierzchu  leżały  drewniane  deseczki,  na
nich jakiś ciężki (zawsze ten sam) kamień. Przykryte
płachtą  stały  w  tej  sieni  przez  całą  zimę,  aż  do
nowych.  Zjadało  się  w  takiej  kolejności  jak  były
ułożone.  Na  wiosnę  kiedy  nastał  tzw.  przednówek,
kończyły się  zapasy i  głód doskwierał  coraz większy
sięgano po te z dna nasieniaki. Pomimo, że nie były
skaleczone - nadcięte nożem, miąższ w środku ukisł.
W środku  tej  grubej  skóry  powstał  sok  zmieszany  
z pestkami. Taki ogórek brało się w rękę nadgryzało
jego czubek i popijało się tym ukiszonym miąższem -
sokiem ziemniaki w czasie obiadu. Był to czas wojny,
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była to nieraz jedyna okrasa. Nikt tym specjałem nie gardził.

W końcowej fazie przednówka, kiedy już nie było i  takich
ogórków, każdy dostawał kubek zaczerpniętej  z tej  beczki
wody po kiszonce do popijania.  Rarytasem było  jak w tej
wodzie  znalazł  się  jakiś  skrawek lub  pestki  po  ogórkach. 

Innym  dodatkiem  do  obiadu  była  też  kapusta  kiszona  z
cebulą i okraszona - posmarowana olejem lnianym, czasem
konopnym.  Pamiętam jedną  wiosnę  -  przednówek,  że  nie
było  żadnych  zapasów,  nie  było  nic,  chleba,  ziemniaków,
mleka, tylko kiszona kapusta.

 

ZIEMNIAKI

Śnieżne  i  mroźne  zimy  zmuszały  rolników  do  starannego
zabezpieczenia  tych  produktów  przed  zmrożeniem.  Piwnic
pod budynkami nie budowano. Magazynem na ziemniaki był
kopiec,  taki  jak i  dzisiaj  się  buduje.  Z  tym,  że  może  był
głębszy  i  grubsza  warstwa  słomy  była  na  nim.  W  takim
kopcu ziemniaki przechowywano na nasiona -  sadzeniaki i
też do spożycia na przednówku. Do codziennego spożywania
ich był magazyn nazywany lochem. Był to głęboki dół około
1,5 m. o szerokości 2m. i długości 3 - 4m. 

Wielkość - pojemność zależała od ilości dusz do wyżywienia,
a dochodził  do tego i  inwentarz. Kopca w czasie zimy nie
można było otworzyć, aby uzupełnić zapas kartofli w lochu,
ten musiał wystarczyć do wiosny. Nad tym dołem, budowało
się  więźbę,  podobną  jak  na  budynku  z  tym,  że  żerdzi
pionowych  stawiano  gęściej.  Nad  wejściem  -  schodami
zrobiona była bramka, rodzaj solidnej futryny z pni drzewa i
na niej leżał długi drąg, przez całą długość lochu.
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 Ten  drąg  drugim  końcem  oparty  był  na  podwyższeniu  ,
którym za zwyczaj był duży głaz. To na tym drągu oparte
były  te żerdzie,  też drugim końcem opierały się  o ziemię.
Całość teraz pokrywało się grubą warstwą słomy , a na nią
była narzucona warstwa ziemi. Z jednego końca tego dołu
uformowane były schody w ziemi –zejście do lochu. Gliniasty
grunt  nie  wymagał  stosowania  oszalowania.  To  wejście
zamykane było w zależności od mrozu jednym lub wieloma
snopkami  słomy.  Zastosowanie  drzwi  drewnianych  nie
uchroniłoby  kartofli  przed  zmrożeniem.  W  okresie  zimy
dochodziła jeszcze warstwa śniegu, 

Temperatura  wewnątrz  lochu  była  zawsze  dodatnia,  nigdy
ziemniaki czy inne warzywa jak: buraki czerwone, marchew,
kapusta  w  główkach,  rzepa  czarna,  bo  je  też  tam
przechowywano, nigdy nie zmarzły. W okresie letnim loch  
z kolei był wykorzystywany jako lodówka –miejsce chłodne.
Tam przechowywane było mleko,  czasami i  inne produkty,
były tam i półki na, których stały butelki z ciemnego szkła
(może kiedyś w nich było wino) . W czasie wojny służył też
jako schron, w okresie kiedy przez wieś przechodziła linia
frontu. Schron do ukrycia się przed banderowcami był inny,
zakamuflowany  i  tajny,  nie  każdy  mógł  o  nim  wiedzieć.

Ten loch żywnościowy był usytuowany w pobliżu budynków
najczęściej w sadzie. Co zamożniejsi gospodarze to taki loch
budowali z cegieł, w środku był otynkowany i pobielony, miał
też  utwardzoną  posadzkę,  oraz  otwory  wentylacyjne  
w suficie. 
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Sok brzozowy

Do  gaszenia  pragnienia  były  napoje  z  mleka  tj.:  mleko
słodkie, takie prosto od krowy lub sprażone - nie gotowane,
kwaśne nie zsiadłe, maślanka i serwatka .rosół z kiszonych
ogórków  i  sok  z  kapusty,  też  kiszonej.  Wspomnę,  że
spożywano też siarę ugotowaną z zacierką, to było zaraz po
ocieleniu się krowy. Tą potrawę gotowało się jako pożywienie
W okresie lata były kompoty z świeżych owoców, a zimą  
z suszenia. I na tym wybór napoi się kończył.  Znane były
napoje jak : lemoniada , piwo i woda sodowa, ale to można
było kupić tylko w mieście. 

Młodzi chłopcy, a też i starsi już kawalerowie znali sposób na
spuszczanie  soku  brzozowego.  Napojem  tym  raczono  się
podobnie  jak  dziś  pepsi  czy  kolą.  Pod  koniec  zimy,  na
początku marca już przygotowywano akcesoria do tego celu.
Z  krzewu  dzikiego  bzu,  tam  zwane  bziną,  wycinało  się
stwardniałą  (wieloletnią)  gałązkę  dopasowaną  swoją
grubością do świdra jakie niektórzy tylko mieli. Odciąć trzeba
było nożem odcinek bez kolanek - zgrubień,  usunąć korę,
miękki rdzeń wydłubywało się  kawałkiem prostego drutu,  
a  końce  powstałej  rurki  zaciąć  pod  odpowiednim skosem.
Potrzebna  była  jeszcze  buteleczka  taka  ćwiartkowa  lub
większa,  albo  kubek  blaszany  inaczej  baniaczek.  Teraz
wyczekiwało  się  kiedy  słoneczko  zacznie  mocniej
przygrzewać mimo, że jeszcze leżał śnieg, szło się do lasu.
Wyszukiwało  się  teraz  dużego,  takiego  już  kilkoletniego
drzewa, ale o młodej korze. Świdrem wierciło  się tuż nad
ziemią, tak na wysokość podstawionego naczynia. poziomo
otwór  w  pniu,  na  głębokość  około  10  centymetrów.  
W wywiercony otwór wbijało się teraz tą rurkę, na głębokość
dwóch, trzech cm. a pod jej koniec podstawiano naczynie.
Jeżeli nawiercenie drzewa było trafione w moment kiedy soki
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były  w  największym  przepływie  od  korzeni  do  szczytu
drzewa to  sok wypływał  z  rurki  natychmiast.  Podstawione
naczynie szybko się napełniało, to znaczy przez parę godzin.
Z jednego pnia w ciągu paru dni naciekło nieraz kilka nawet
litów  tego  płynu.  Taki  sok  był  bezbarwny,  klarowny  
o słodkawym smaku, miał też zapach brzozy. Piło się ten sok
małymi  łyczkami  zaraz  tam  pod  drzewem  (był  bardzo
zimny),  potem  w  towarzystwie  innych  chłopaków  przy
zabawach,  nie  z  pragnienia,  ale  by  się  pochwalić  przed
innymi,  zaimponować.  Był  też  ten  sok  i  towarem
handlowym,  wymiennym.  Butelkę  takiej  brzozówki  można
było  wymienić  na jakąś  zabawkę,  scyzoryk,  a  nawet  i  na
małego królika. Nie każdy potrafił "natoczyć" takiego soku.

Nikt  z  ludzi  starszych,  czy  rodziców  nie  traktował  tego
napoju  jako  eliksiru  leczniczego,  a  zajęcie  to  było
akceptowane  jako  rodzaj  zabawy  dla  młodych  chłopaków.
Oprócz zajęć praktycznych zdobywali też i wiedzę, a nawet
odwagę  ,  bo  w  lasach  można  było  spotkać  wilka.  
W bzowickim lesie oczywiście wilków nie było, ale młodsi  
za każdym razem jak wracali z lasu to twierdzili, że słyszeli
jak coś łamało gałęzie i szeleściło w pobliżu. Może dla tego
wartość tego soku była tak wysoka.
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UBÓJ ZWIERZĄT

Tego  wspomnienia  nie  powinni  czytać  ludzie  wrażliwi.
Dla  własnych  potrzeb  zapasy  tłuszczu  i  mięsa  były  dość
skromne.  Wielodzietne  rodziny  osiadłe  na  niewielkich
areałach miały trudności z wyżywieniem się i jeszcze trzeba
było myśleć jak zgromadzić środki na coraz większe wydatki
dla  dorastającej  dziatwy.  Dlatego  edukacja  dzieci  często
kończyła  się  na szkole  trzy-cztero  klasowej.  W większości
młodzież nie zdobywała zawodu, nie szła do szkół w mieście,
była za biedna. Zostawała więc przy rodzicach , zakładała
nowe rodziny, ziemię rozdrabniano dla posagu. Ta sama ilość
pola musiała wyżywić powiększoną rodzinę. Nie było mowy 
o  hodowli  zwierząt  na  sprzedaż. Okres  wojny  jeszcze
bardziej  zubożał  ludzi,  był  to  okres  absolutnego  zakazu
hodowli  i  uboju.  Jednak  mimo  zakazu  narażano  się  na
konsekwencje i po cichu każdy coś hodował, by chociaż raz
w roku na święto Bożego Narodzenia mieć co postawić na
stół. Więc hodował rolnik wieprzka gdzieś w kryjówce, przed
kontrolami, ale też i przed sąsiadami, niektórzy kolaborowali
z okupantem rosyjskim, a później i niemieckim. 

Kiedy  przyszedł  czas  uboju,  całą  operację  trzeba  było
przeprowadzić  w miarę dyskretnie  i  niepostrzeżenie.  Teraz
na wsi, jeżeli zabija się zwierzę, to wpierw ogłusza się go.
Sprawny rzeźnik potrafi tak wieprzka ogłuszyć, że nie wyda
on  przy  tej  operacji  żadnego  kwiku.  Na  Wschodzie  nie
stosowano takiej metody, dlatego nikt nie mówił tam zabić
świniaka,  tylko zakłuć  paciuka.  Dwóch  sprytnych  
i mocnych chłopów, po wyprowadzeniu wieprzka na zewnątrz
z  chlewa, łapało  świniaka za przednie  nogi  stawiało  go w
pozycji  pionowej  na tylne nogi,  przypierając  go do ściany
obory zadawali  mu cios długim nożem w klatkę w okolicę
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serca.  Robiono  to  wcześnie  do  dnia,  kiedy  spali  sąsiedzi,
władza, dzieci (chociaż nie wszystkie, np. piszący te słowa).
Można sobie wyobrazić jaki wrzask się rozchodził po okolicy.
Do trzeciego uczestnika tej operacji należało łapanie krwi do
jakiegoś  naczynia,  najczęściej  była  to  miednica.  Tu  warto
wspomnieć, że nie znano sposobu zabezpieczenia krwi przed
krzepnięciem. Ale miało to swój walor przy wyrobie wędlin. 

Kiedy opas wyzionął już ducha kładło się go na przygoto-
wane wcześniej dwa drągi, gdzieś w oddali od zabudowań, 
w sadzie,  bo  w zabudowaniach  pod  słomą łatwo o  pożar.
Przy tym zgromadzono parę snopków słomy i teraz małymi,
podpalonymi porcjami słomy, takimi pochodniami osmalano
z  wszystkich  stron  wieprzka,  dla  pozbycia  się  szczeciny.
Takie  osmalanie  nadawało  też  wyrobom  specyficznego
zapachu,  którego dziś  już nie  spotykamy poza wędlinami.
Uzyskany materiał z uboju był częściowo wędzony, słoninę
solono,  wyrabiano  też  wędlinę. Najbardziej  znam  wyrób
kaszanki, tej nazwy nie używało się tylko kiszka. Składniki
farszu:  kasza  gryczana,  sparzona  -  podgotowana,  krew,
podgardle, drobno pokrojone inne resztki. Po doprawieniu  
i wymieszaniu składników, napełniało się nimi, w pierwszej
kolejności  żołądek,  później  inne  jelita.  Piec  chlebowy
rozgrzewano tak, jak do pieczenia chleba. I do tak rozgrza-
nego pieca, poukładana na żeliwnych brytfankach, wsadzana
była kiszka. Piekła się w nim, tym piecu ta kiszka, aż do dnia
następnego, aż ostygł piec z kiszką. Zapachu tej pieczeni,
ani też smaku nie podejmuję się opisywać, ale już więcej
razy z czymś takim się nie spotkałem (i z takim głodem).
Dodana do farszu skrzepła krew była rozdrabniana, ale mimo
tego po upieczeniu kiedy już była ostudzona i kroiło się ją na
plastry,  to  można  było  natrafić  na  niewielkie  spieczone
gródki - skwarki tej  krwi,  co też jest dziś  nie spotykane  
w wyrobach wędliniarskich. To też sprawiało, że wyrób miał
swój specyficzny smak i wygląd. 
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Solona  słonina  włożona  do  worków  zawieszana  była  
w komorze (dymnej). Komora dymna była pomieszczeniem
wolnym  od  owadów  -  much,  odstraszało  ich  ciemność  
i  zapach.  Inne  wyroby też tam umieszczano,  bo nie  było
innych  chłodni  czy  miejsc  do  przechowania  mięsa.  Tak
zakonserwowane  produkty  przeleżały  w  dobrym stanie  od
czasu  uboju  -  zimy,  nawet  do  czasu  żniw.  Cielęciny  było
mało,  do  uboju  trafiały  tylko  byczki.  Częściej  rodziły  się
jakoś cieliczki, hodowało je się na mleczne krowy. Jadłospis
był  też  urozmaicany  drobiem.  W  każdym  gospodarstwie
spotykało się gęsi, kaczki, kury i króliki. indyków i perliczek
nie widziałem u nikogo. Gęsi hodowano z trzech powodów.
Po pierwsze, że uzupełniały jadłospis mięsny w okresie lata,
kiedy już nie było wieprzowiny. Po drugie dostarczały pierza,
na  pierzyny  i  poduszki,  a  i  też  na  sprzedaż.  Skupem
zajmowali się objazdowi kupcy - Żydzi.

Dorosłe  już  gęsie  były  podskubywane  z  drobnego  pierza,
tego  z  szyi,  z  podbrzusza  gdzie  tam  jeszcze  rosły,  
na  "żywca".  Pióra  oczywiście  po  jakimś  czasie  gęsiom
odrastały  i  jeżeli  nie  był to czas  zimy to  znowu skubanie
powtarzano. 

I  po  trzecie,  źle  świadczyło  o  gospodyni,  która  nie  ma
gromadki gęsi, czym gromadka większa, tym gospodyni była
dumniejsza  i  było  to  też  miarą  pracowitości  takiej
gospodyni. Przed  ubojem zadawano  jeszcze  jedną  (oprócz
skubania) torturę ptakom.

Z  ziemniaków,  grysu  (dzisiaj  otrąb  )  pokrojonej  drobno
pokrzywy, mąki kukurydzianej, zmieszanej z mlekiem, robiło
się specjalny rodzaj  klusek .  Wyglądem przypominały  one
kluski  jak  niektórzy  nazywają  dzisiaj  paluszkami,  albo
kopytkami. Brała gospodyni taką gęś z zagrody za skrzydła 
i  niosła  w  miejsce  gdzie  było  przygotowane  "nadzienie".
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Siadała  na  stołku,  gęś  brała  między  nogi,  nogami
przydeptywała  jej  końce  skrzydeł,  jedną  ręką  łapała  za
głowę,  drugą  ręką  otwierała  gęsi  dziób  i  tak  rozwarty
trzymała dalej  lewą ręką.  Teraz prawą ręką brała  kluskę  
i wpychała ją na siłę gęsi w dziób, głęboko, aż ta połknęła tę
kluskę.  Napychała  tych  klusek  tyle,  że  gęś  już  nie  była  
w  stanie  więcej  połknąć.  Widać  było  utkwione  kluski  
w przełyku,  szyja  gęsi  stawała  się  grubsza.  Po  napchaniu
gęś,  puszczona  na  wolność,  o  własnych  siłach  wracała
zataczając się do stada, gdzie była witana przez inne gęsi
głośnym gęganiem. 

Tylko wyznaczona część ptaków była poddawana tuczeniu.
Przez taki  tucz waga wzrastała nieraz o kilka kilogramów.
Odkładało się to w postaci zwiększonego tłuszczu - gęsiego
smalcu. Wykorzystywany on był do wypieków ciast jak i do
okrasy potraw. Wspomniałem kiedyś w Medycynie ludowej  
o stawianiu baniek,  że przed postawieniem choremu, tych
baniek  to  miejsce,  plecy,  klatkę  piersiową  smarowano
właśnie rozgrzanym gęsim smalcem. Dużym uzupełnieniem
białka zwierzęcego była hodowla królików. 

Zimą też zastawiano sidła w sadach na zające, które czyniły 
szkodę w drzewostanie, obgryzały korę z drzew owocowych. 
Gruba warstwa śniegu pod drzewami z opadów, a często 
była nawiana przez wiatr, sięgała wysoko górnych konarów 
drzew. Zające miały łatwy dostęp do młodych pędów i je 
zjadały , czyniąc duże szkody. Jak widać okres wojny, brak 
żywności, ogólna bieda, były przyczyną tego, że wyżywienie 
kiedyś było bardziej urozmaicone niż dzisiaj i na pewno 
zdrowsze
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Pasieka

               Hodowlą  pszczół zajmowano się chyba od zawsze.
Doświadczenia , wiedzę, narzędzia i  pszczoły przekazywano
z  ojca na syna. Jeżeli ktoś miał pasiekę to znaczy, że już ją
ktoś  w przeszłości  wcześniej prowadził. Było powszechnym
zwyczajem, że  na każdej plebanii była  pasieka  prowadzona
osobiście przez  księdza. Pasiekę obowiązkowo miał  wójt,
karbowy, ktoś  stojący wyżej na  szczeblu społecznym.

  Każdy  pszczelarz  miał  większy  szacunek  w śród  społe-
czeństwa, sąsiadów był kimś poważanym.  O randze pszcze-
larza  świadczy  fakt, że nawet  urząd taki jak sąd zwalniał 
z przysięgi  przed nim  świadka, jeżeli on był  pasiecznikiem.
Prawo  takie  obowiązywało  chyba  do  wybuchu  ostatniej
wojny do 39 roku. 

 Mój dziadek przejął pszczoły po swoim ojcu . Był to spadek
dość tragiczny, a właściwie tylko beczka miodu zakopana w
ziemi  przed  wojenną  migracją,  przed  pierwszą  wojną
światowa.  Było  to  późną  jesienią,  pasieka  była  już
zabezpieczona  i  przygotowana  na  zimowanie,  jak
pradziadek  zauważył  Moskali   rabujących  miód  z  uli  w
pasiece.  Ruszył  do  obrony   pszczół  ,  ale  został  dotkliwie
pobity przez nich i uprowadzony. Został wrzucony do rowu z
wodą  ,  gdzie  zbyt  długo  dochodził  do  przytomności   i
nabrania sił  na tyle by móc doczołgać się do domu.  Przy
tym doznał takiego wychłodzenia, że już nigdy nie doszedł
do zdrowia i wkrótce  z tej przyczyny zmarł. 

Po powrocie z wędrówki wojennej  dziadkowie zastali tylko
zgliszcza  po  zabudowaniach  i  splądrowaną   pasiekę.
Zakopana beczka miodu  ocalała. Miód w niej przekształcił
się  w  miód  pitny  z  racji  powstałego  w nim  alkoholu,  ale
konsystencja  była  taka,  że   zawartość  trzeba  było  kroić
nożem.

131



Po  jakimś  czasie na pewno i wielkim trudzie , bo już ja
zapamiętałem jej  wygląd  została  odbudowana. Ule stały  
w zamkniętym wysokim ogrodzeniu z żerdzi  leszczynowych.
Jak  się  później  już  dowiedziałem  to  było  to  miejsce,  to
zagrodzenie , gdzie wstawiało się ule na okres  zimy. Innym
zabiegiem przed wychłodzeniem , dodatkowo  było  jeszcze
owijanie  uli   słomianą  matą.  Było  to  schronienie  przed
śniegiem  i zimnem, na wiosnę wynoszono ule  z tej zagrody
i  rozstawiano  po  całym   sadzie.  Ule  były  podobne  do
dzisiejszych, tylko miały czapy – dachy zrobione ze słomy,
takie  stożkowe  maty  splecione  sznurkiem.  Dwa  ule  były
okrągłe.  Jak  wyglądały  w  środku  nie  widziałem,
przyglądałem się pracy dziadka  z daleka, ale i tak parę razy
byłem użądlony.  Ule krótko przed żniwami były napełnione
już miodem i  w tym czasie  trzeba było je opróżnić,  bo
żniwa rozpoczynały ciąg prac polowych aż do późnej jesieni
i nikt by miodu nie zdążył wybrać.  Do wykręcania miodu  
z ramek  służyła maszyna  - beczka blaszana z korbą  i rurką
z boku bliżej dna, z której wyciekał złocisty miód. Ramki  
z  miodem  stały  w  tej  miodarce  pionowo,  a  korba  była
osadzona poziomo. Przekazywanie napędu było poprzez dwa
kółka stożkowe bez trybów-zębów. Dolegały one do siebie
gładką powierzchnią, ale aby zapobiec poślizgom i zwiększyć
tarcie to te dwa kółka  co pewien czas podczas kręcenia,
smarowano miodem. Miodarka taka stała w pomieszczeniu
zamkniętym gdzie nie było już pszczół i przy niej gromadziła
się spora gromada dzieciaków , bo przychodzili również i od
sąsiadów.  Zwabiani  byli  łakociami  jakim  były  obrzynki  
z  ramek,  były  one  pełne  miodu.  Pszczoły  przy  niektórych
ramkach dobudowywały komórki woskowe i w nich składały
miód.  Dzieci dostawały te skrawki do wyssania z nich miodu
i  miały  odzyskać  wosk.  Wosk  ten  był  później  topiony  
i  wykorzystywany  do  robienia  świec  a  nawet  gromnic  do
kościoła. Świece te miały kolor miodowy i również pachniały
miodem. 

Zebrany miód przechowywano w kamiennych garnkach.
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Słownik gwary kresowej 

a wo o tutaj (np.gdzie leży nóż? - awo, 
tuwo

Bałabuch bułka drożdżowa niesłodka 
pieczona na okres 
Nowego Roku dla częstowania 
dzieci, które chodziły
 z życzeniami - szczodrowaniem

bambetel drewniana ława do siedzenia, a po
rozsunięciu
 siedziska łóżko do spania, w 
środku była słoma
protoplasta dzisiejszego tapczanu

baniaczek metalowy kubek
Bihme przysięga, potwierdzenie, 

przekonanie kogoś, 
że mówi się prawdę

bodak oset
braha pozostałość po odparowaniu 

alkoholu z zacieru
bucim na niby, na żarty
bungu spirytus
całuszka piętka, pierwsza i ostatnia kromka

chleba z bochenka
cedyłko cedzak do mleka z tkaniny
chlipać płakać, szlochać po kryjomu
chopta trawa
chrobak robak, glizda
chudoba zwierzyna - inwentarz
czeladź rodzina
czuchrać długotrwałe drapanie
ćwach gwóźdź
dornik przebijak ślusarski
dryhle (także studzinina) - galareta z 

nóżek

133



drzewko choinka bożonarodzeniowa
duca cielę, jagnię uderza mordą o 

wymię w czasie ssania
duć dmuchać
duldak smoczek
dziaduch słoma na podłodze w okresie 

Bożego Narodzenia
dżagan kilof, oskard
europlan samolot
fana chorągiew
feca onuca, owijka
ferflasza manierka - metalowa butelka
frojmycha kobieta nie dbająca o siebie, źle 

ubrana – 
niechlujna, brudna

fura wóz konny
gościniec droga główna od miejscowości do 

miejscowości
gradus termometr, albo stopień Celsjusza
gudz węzeł na sznurku (nie do 

rozwiązania)
gwer karabin
gzić się zachowanie zwierząt podczas rui
halawa nie zasiany plac w zbożu
halukać nawoływać, np. do wstawania
harmider (także rajwach) gwar, hałas
het tam - gdzieś (np. "idź het" - idź 

sobie)
hreczka gryka
hryckal szpadel
huby grzyby
hurdzi warczy, np. motor
hurma grupa
hyczka nać rośliny
hylaka konar, gałąź
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juszka wywar z suszonych owoców, sama
woda z barszczu, 
zupy

kaczan ogryzek z owocu lub głąb z 
kapusty

kanon armata
kapszuk wysuszony pęcherz moczowy 

wieprza używany
 jako woreczek na tytoń

katapula proca
katulać toczyć (np. "wóz się katula pod 

górę")
kidać rzucać
kiernica studnia o drewnianym szalunku - 

ocembrowaniu
kiszka kaszanka
kociuba długa żerdź zakończona 

poprzecznie 
deseczką do wygarniania żaru w 
piecu chlebowym

kołotuszka kwirlejka do rozdrabniania potraw
koromiesło nosidło 2 wiader na ramieniu
kosa warkocz
kucać przysiad
kucza chlewik, niska szopa
kuczyrawy ktoś o kręconych włosach
kułak pięść
kupla szeroki pas (wojskowy)
ligać leżeć, położyć się
ładuszczak garnek gliniany do mleka
łoszak źrebak, młody koń
maciurka żeńskie rośliny konopii
majzel przecinak ślusarski
menelarz złomiarz
meszty półbuty męskie
miesiąc księżyc
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miętkuszka środkowa część kromki chleba, 
bez skórki

motuzek sznurek
mysziginowaty głupkowaty
mytka ścierka, zmywak do naczyń
na zdogońce praca na szybkiego, na wyścigi
naduć się pogniewać, nie rozmawiać
narychtować naprawić
niezdały chorowity, słaby, rzecz 

nieprzydatna
niuchać wąchać
nużda wieloznaczne; np. "na nużdę ci 

to?" - "po co ci to?"; 
"nużda ciężka z bachorami" - "co 
za niedobre dzieci"

oj to tam lekceważąco: coś takiego, wielkie 
rzeczy

paciorek koralik; paciorki to korale
paciuk opas - świnia
palica laska do podpierania się
papendekiel karton, papier na karton

parkocze
odgłos gotującej się kaszy, 
ziemniaków

podołek pojemnik zrobiony z fartucha do 
zbierania owoców, 
grzybów, czegoś naprędce gdy 
brak siatki czy koszyka

Podpałek

placek wypiekany z ciasta 
chlebowego przed 
pieczeniem
 chleba, na skraju paleniska od 
płomienia 
nagrzewanego pieca, stąd nazwa 
tego placka

pomaścić posmarować chleb
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potasz proszek do pieczenia (soda 
oczyszczona)

potoczyć wypłukać, np. kubek wodą

półkopek
stóg zboża z kilkunastu snopków 
w polu

pranik deska z rączką do prania – 
uderzania
 mokrego zwiniętego w rolkę 
prania

przyczynek dokładka do porcji obiadu, do wagi
itp.

puczka czubek palca (miara, np. szczypta 
soli)

pulares portmonetka
putnia wiadro
pypka sutek
rabanki piegi
radyrka gumka do ścierania ołówka
rajwach (także harmider) gwar, hałas
ryhać kaszleć
rzemyk pasek do spodni
samogonka gorzałka, bimber, wódka swojej 

roboty
sapa motyka
siny kolor niebieski
skałka zadra z deski

słychać
czuć; np. psucia się potrawy - "już
tą szynkę słychać"

smażenica jajecznica
sparżny łakomy
studzinina (także dryhle) - galareta z nóżek
swacha swatka
swarzyć się kłócić się
szarawary obszerne spodnie
szczodrowanie życzenia noworoczne
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szkarałupa skorupka z jajka lub orzecha
szkrabać drapać
szkraby stare buty
szlijki szelki do spodni
szmira gęsty ciemny smar do wozów
sztany spodnie, rajtki do butów z 

cholewami
sztreka kolej
szyf statek
ścil sufit, często drewniany
ślabizować słabo czytać
tuj tuj za  chwilę  (np.  "tuj  tuj  by  go

złapał")
tuman źle uczący się
tyćko malutko, troszeczkę

wereto płachta  -  plandeka  z  płótna
własnej roboty do 
noszenia 
trawy, słomy, liści itp.

wiecheć wkładka do butów (ze słomy)
wyszynk restauracja z wódką
wże to już
za pazuchą pod pachą
zabagać zachciewać
Zabućko wymawiane też "zabutiko") 

zapominalski
zaparpać zagrzebać
zapaska fartuch
zapraszka sos, zaklepka
zaprzeć zamknąć, np. drzwi
zaszportać się potknąć się
zaścigać zapinać, np. guziki w spodniach
zazula biedronka
zbawić

zepsuć, zniszczyć np. źle dobrane 
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dwa kolory farb 
- to "zbawiona farba", do 
wyrzucenia

zhurdzić zwarzyć (np. "mleko się zhurdziło"
- zwarzyło)

żmiakać prać w ręku

żminka miara - tyle, ile zmieści się w 
jednej dłoni, np. jagód

Tyle tylko słów, wyrażeń zdołałem zapamiętać. Było na
pewno ich o wiele więcej, sama mowa- akcent twarde
wymawianie zgłoski <  ł > śpiewne brzmienie mowy,
po  tych właśnie  akcentach,  na  początku rozmowy z
inny-mi osadnikami, szybko rozpoznawano przybyszów
ze wschodu

Po wielu już latach, różnice językowe już się zrównały,
młodzież mówi językiem bez gwary swych przodków, 
a  w  to  miejsce  coraz  więcej  wprowadza   slangu
młodzieżowego .
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Fot.1 Kamień z żaren zachował się do dziś i leży na dawnym podwórku Kuby.

Rys.1 Żarna
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Rys.2 Stępa

Fot.2 Autor przy studni Kuby, Bzowica jesień 2009.
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.

Fot.3 Loch, w którym ukrywał się Kuba z żoną, stan  obecny, jesień 2009.

Fot.4 Domy z zagatą jeszcze dziś można spotkać na Podolu. 
Bzowica jesień 2009.
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Rys.3 Piec chlebowy i kuchenny.

Rys.4 Drewniany szkielet budynku.
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Rys.5 Skończony budynek  z widoczną przyzbą.

Rys.6 Kołatka.
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Rys.7 Trajkotka.

Rys.8 Kądziel, wrzeciono i przęślica.  
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Rys.9 Ciecie butelki.

Rys.10 Urządzenie do produkcji sznurów.

146



Fot.5 Krzyż cmentarny podtrzymywany konarami przed upadkiem.
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Fot.6 Cerkiew w Bzowicy.

Fot.7 Fundamenty domu Korobija.
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Fot.8 Gospodarstwo Korobija (W?) brata Antoniego.

Fot.9 Zabieram z sobą grudkę ziemi dziadkowej...
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Fot.10 Tu był sad mojego dziadka…

Fot.11 Szkoła w Bzowicy.
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Dziadkowie

Rodzice

Rodzeństwo mojej Mamy.
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