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Jak to z karto lami było

Był Jasiek, Marysia – zgodzie sobie żyli.
Co wiosnę karto le pod piętę sadzili.

               Przez lato i jesień ciężko pracowali.
               Po żniwach karto le motyką kopali.

Marysia kopała, Jasiek kosze nosił,
Do worków wsypywał, konikiem wywoził.

               Napełnił piwnicę, resztę zakopcował.
               Do następnej wiosny karto le przechował.

A zimy Jasiowie w obejściu spędzali,
Pierogi z karto li często gotowali.



Wstęp
W jubileuszowym, bo 45. roku istnienia Towarzystwa Regionalne-

go w Woli Osowińskiej, przygotowaliśmy kolejną publikację, w której 
chcemy przedstawić materiały z naszego muzeum, obrazujące życie 
mieszkańców. Wszyscy zauważamy przyspieszające tempo zmian 
na świecie, w Polsce i w środowisku lokalnym. Przeobrażenia doty-
czą każdej sfery życia. Niniejsze opracowanie – mamy taką nadzie-
ję – pozwoli zatrzymać się na chwilę i Młodym – lepiej poznać świat 
przodków, swoje korzenie; Starszym – przypomnieć sobie minione 
czasy, ludzi, wydarzenia; Wszystkim – pomyśleć nad ponadczaso-
wym przesłaniem Adama Asnyka, poety z XIX wieku.

Tytuł publikacji – nie bez powodu – nawiązuje do opowiadania 
„Tu zaszła zmiana” Marii Dąbrowskiej, wybitnej pisarki XX wieku, 
autorki popularnej powieści „Noce i dnie”. W jej „Dziennikach” znaj-
dujemy potwierdzenie, że stąpała po woleńskiej ziemi, ponieważ 
w 1943 roku, na Zielone Świątki, odwiedziła tu rodzoną siostrę He-
lenę, która była żoną ówczesnego administratora majątku ziemskie-
go – Stanisława Hepke. W treści opracowania zamieszczamy wybrane 
fragmenty „Dzienników” oraz „Wspomnienia siostrzenicy” – Danuty 
Hepke-Kelch. 

Zasadniczą część stanowią relacje mieszkańców Woli Osowiń-
skiej i fotogra ie – ze zbiorów muzealnych, jak również udostępnione 
na potrzeby tego wydawnictwa z prywatnych albumów. Za pomocą 
tych materiałów chcemy pokazać zwyczajne, codzienne życie na-
szych Rodziców, Dziadków, którzy ciężko pracowali na niezbyt uro-
dzajnych i często wąskich zagonach, o czym wymownie świadczy do-
kument sprzed stu lat, udostępniony przez Elżbietę Grzejdak. 

Na szczególną uwagę zasługują „Wspomnienia z dzieciństwa” Ali-
ny Brynczak – córki Wacława Tuwalskiego, założyciela i wieloletnie-
go prezesa naszego stowarzyszenia. Autorka wnikliwie i ciekawie 
opisuje swoje dzieciństwo, uwzględniając różne aspekty życia miesz-
kańców rodzinnej wsi. Przedstawia swego rodzaju woleński rok ob-
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rzędowy – miejscowe tradycje i zwyczaje, związane z obchodzeniem 
świąt, odpustem, itp.

Wielokrotnie podczas rozmów z osobami odwiedzającymi muze-
um – a także w innych sytuacjach – miałam okazję zaobserwować 
zdziwienie, wręcz niedowierzanie, że w Woli Osowińskiej przez dwa-
dzieścia lat było stałe kino. Przybliżenie tej kwestii Czytelnicy znajdą 
w relacji Klemensa Stępniewskiego. 

Wiele przytoczonych materiałów zawdzięczamy uczniom miej-
scowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, którzy w minionych la-
tach przeprowadzili wywiady ze starszymi osobami z kręgu rodziny
i nie tylko, przyczyniając się w ten sposób do powstania ważnych 
źródeł w zakresie naszej historii lokalnej. Zachęcamy do kontynuo-
wania tych działań.

W przybliżeniu dawnych czasów młodym pokoleniom, nieoce-
nioną rolę odgrywają stare fotogra ie – dopełniają relacje seniorów, 
pozwalają unaocznić to, o czym opowiedzieli i na co nie zwrócili 
uwagi, a niekiedy pominęli – przez zapomnienie bądź w przekona-
niu, że to nieistotne. Dlatego zamieszczamy liczne zdjęcia, a na nich 
starsi, młodzież, dzieci – na polu, na łące, w opłotkach, na spacerze, 
w kościele, na wycieczce. Warto podkreślić, że przez ponad trzy po-
wojenne dekady – szczególnie w niedziele – park był miejscem spot-
kań towarzyskich różnych pokoleń mieszkańców wsi. Nie wyglądał 
już tak, jak przed wojną, kiedy pracowała w nim liczna służba właś-
ciciela majątku ziemskiego i był niedostępny dla ogółu mieszkań-
ców, ale pozostały ślady dawnej świetności, a porządek utrzymywa-
ła szkoła. Przyciągał swoim urokiem, bo na wiejskich podwórkach 
najczęściej nie rosła trawa – chodziły gęsi, kaczki, kury; na co dzień 
jeździły wozy konne, a potem traktory.

Na koniec dołączamy – mamy świadomość, że niepełną – listę 
mieszkańców-fachowców w różnych dziedzinach. Potra ili oni budo-
wać domy, szyć ubrania, robić buty, tkać kilimy, itp. – czyli zaspokajać 
różne potrzeby lokalnej wspólnoty.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej 
publikacji. Szczególną wdzięczność, za bezinteresowną pomoc tech-
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niczną, pragnę skierować pod adresem Pani Ewy Sidor z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych, Pana Piotra Koniecznego z Zespołu Szkół Rolni-
czych, Pani Danuty Powałki i Pani Arlety Musikowskiej.

Kłaniamy się wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali naszemu 
stowarzyszeniu 1% podatku , umożliwiając opłacenie usługi poligra-
icznej.

Życzymy przyjemnej lektury i nieustannie zachęcamy do poszuki-
wań, by uzupełniać, poszerzać czy też korygować informacje, zawarte 
w dotychczasowych publikacjach na temat historii Woli Osowińskiej. 
Niech zamieszczony fragment listu Stanisława Bącika (wolaka, obec-
nie mieszkającego w Warszawie, absolwenta Wydziału Elektryczne-
go Politechniki Wrocławskiej), który zachęca do tworzenia kronik 
rodzinnych – będzie inspiracją nie tylko dla mieszkańców naszej Ma-
łej Ojczyzny.

Krystyna Kożuch
Prezes Towarzystwa Regionalnego

im. Wacława Tuwalskiego
w Woli Osowińskiej
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List– wiersz ukazał się w tygodniku „Gazeta Świąteczna” w 1921 roku
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Adama Asnyka
poetyckie re leksje
nad przemijaniem

i apel do różnych pokoleń

Daremne żale
Daremne żale – próżny trud,
Bezsilne złorzeczenia!
Przeżytych kształtów żaden cud
Nie wróci do istnienia.

Świat wam nie odda, idąc wstecz,
Zniknionych mar szeregu –
Nie zdoła ogień ani miecz
Powstrzymać myśli w biegu.

Trzeba z żywymi naprzód iść,
Po życie sięgać nowe...
A nie w uwiędłych laurów liść
Z uporem stroić głowę.

Wy nie cofniecie życia fal!
Nic skargi nie pomogą –
Bezsilne gniewy, próżny żal!
Świat pójdzie swoją drogą.
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Do młodych

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia,
I większym staje się Bóg!

Choć otrząśniecie kwiaty barwnych mitów,
Choć rozproszycie legendowy mrok,
Choć mgłę urojeń zedrzecie z błękitów,
Ludziom niebiańskich nie zbraknie zachwytów,
Lecz dalej sięgnie ich wzrok.

Każda epoka ma swe własne cele
I zapomina o wczorajszych snach...
Nieście więc wiedzy pochodnię na czele
I nowy udział bierzcie w wieków dziele,
Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Ze światem, który w ciemność już zachodzi
Wraz z całą tęczą idealnych snów,
Prawdziwa mądrość niechaj was pogodzi -
I wasze gwiazdy, o zdobywcy młodzi,
W ciemnościach pogasną znów!

10



Woleńskie ślady
w Dziennikach Marii Dąbrowskiej

14.02.1941
(...) Stachowie, którzy jutro wyjeżdżają na Podlasie do Woli Oso-

wińskiej – byli na kolacji (...)

01.05.1943
We środę wróciła Jadzia, była u nas we czwartek na obiedzie 

i opowiadała ciekawe i malownicze rzeczy z życia Stachów na wsi.

27.06.1943
(...) W okresie Zielonych Świątek byłam na wsi w Łukowskiem 

u Heli. Dużo wrażeń przeróżnych dała mi ta podróż, ale nad wszyst-
kim zadominowała sama postać Heli wspaniale pracująca, z posęp-
ną gniewną wizją świata i ludzi, i z dziecinną zdolnością radosnej 
reakcji na drobiazgi (...)

01.08.1943
(...) Osiemnastego Jadzia wyjechała na wieś do Heli, skąd już pi-

sała list zachwycony tymi pierwszymi od czterech lat wakacjami.

09.08.1943
Telefon od Jadzi: Przyjechała wczoraj z Jurkiem i Stachem. Zaraz 

do niej poszłam, a potem po obiedzie Jadzia, Lucia i Jurek byli u nas. 
Jesteśmy cały dzień pod silnym wrażeniem opowiadań Jadzi. Na pod-
wieczorek miał do nas przyjść również Stach, ale nie przyszedł. Wie-
czorem telefonuję do jego siostry, gdzie się zatrzymał. Okazuje się, 
że wezwany nagle musiał wracać i po południu wyjechał do Łuko-
wa. Biedni Stachowie, biedna Hela, jakże się wymęczy straszliwie. 
Nie mają chwili spokoju od band bolszewickich, które hulają bezkar-
nie.

16.09.1943
Po południu przyszedł Jureczek. Przyjęto go na moją interwen-

cję do internatu w Skolimowie. Bardzo wyładniał, odkąd włosy mu 
odrosły. Nie mogłam na niego patrzeć tam u Heli wygolonego jak 
aresztant. Razem z włosami odzyskał dobry humor i swobodę by-
cia, zrobił się znów podobny do dawnego Jureczka.
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08.12.1943
(...) Był p.Szustak [?], który opowiadał o nowym w tych dniach 

najściu bandy na Wolę Osowińską, przy czym biedni Stachowie zo-
stali tym razem doszczętnie obrabowani, tak że zostało im tylko to, 
co mieli na sobie.

29.03.1944
(...) Wreszcie przyjechał znowu mój szwagier St. Hepke i przy-

wiózł nam ze wsi dobre rzeczy, a także trochę ubrania dla dzieci. 
Był na obiedzie.

Maria Dąbrowska – pisarka
(6 X 1889 – 19 V 1965) 

Wspomnienia siostrzenicy1

(...) W 1942 r. my, tzn. ja z rodzicami przenieśliśmy się do mająt-
ku należącego do Banku Rolnego – Wola Osowińska. Wtedy Maryjka 
ciężko zachorowała na nerki. Leżała w Klinice Ministerstwa Oświaty. 
Byliśmy pewni, że umrze. Nie sądzone Jej było. Bomba padła na budy-
nek tej kliniki do sąsiedniej sali. Lżej chorzy pouciekali. Była sama. 

W czasie wojny dużo zrobiła dla rodziny swego brata Bogumiła, 
który jako o icer był w Anglii, gdzie służył w oddziałach zmotoryzo-
wanych u generała Maczka. Żona jego z dziećmi przebywała cały czas 
w mieszkaniu Maryjki. Ona sama po powrocie z kliniki odwiedziła nas 
na Woli Osowińskiej koło Łukowa. Zapamiętałam dwa wydarzenia.

Pewnego razu w ciągu nocy wybuchł pożar budynku gospo-
darczego znajdującego się naprzeciwko naszego domku. Maryjkę 
obudzono pierwszą, bowiem spała w pokoju od strony drogi. Pa-
miętam, jak pobudziwszy nas, pobiegła razem z nami na ratunek. 
Dźwigała wiadra wody, gasząc pożar wraz z innymi. Drugi raz, Gdy 
wracała z Radzynia Podlaskiego, wieś u wjazdu otoczyli partyzanci. 
Przestraszyła się i rozrzewniła zarazem. Chłopy, dowiedziawszy się 
kim jest, zasalutowali i wskazali wolną drogę. Przyjechała bardzo 
wzruszona i zatroskana o nich, żeby nie nadjechali Niemcy.

Danuta Kelch (z domu Hepke)

1 Artykuł, którego fragment przytoczyliśmy, przysłała nam autorka D. Hepke-Kelch, a ukazał się 
w Kwartalniku „Bibliotekarz Zachodniopomorski” Nr 2-3 (105) Rocznik XLI Szczecin 2000 s. 15-25
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Dokument z 1922 roku – skan oryginału
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Oryginał dokumentu udostępniła Elżbieta Grzejdak
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Dokument z 1922 roku – odpis
Do Pana Komisarza Ziemskiego w Łukowie

Od pełnomocników wsi Wola 
Ossowińska, gminy Wojcieszków: 
Jana Misiaka, Jana Malesy, 
Czesława Skowrona,
Aleksandra Skowrona 
i Aleksandra Mateusiaka.

Prośba
W myśl jednogłośnej uchwały gromadzkiej wszystkich gospo-

darzy wsi Wola Ossowińska, odbytej w dniu 29 b.m. a którą w za-
świadczonym odpisie przy niniejszym załączamy, mamy zaszczyt 
zwrócić się do p. Komisarza z następującem i wyjaśniającem poda-
niem i prośbą:
1) Gospodarze wsi Wola Ossowińska bez wyjątku mają swoje go-

spodarstwa w dużej szachownicy – i tak: wszystkie gospodar-
stwa 3 do 5 morgowe znajdują się w czterech i pięciu nieraz 
miejscach, odległych jedno od drugiego od 2 do 4 wiorst – więk-
sze zaś gospodarstwa 5 do 10 morgowe i wyżej mają rozrzucone 
swoje grunty w 6u, a nawet często i w 8u różnych miejscach, nie-
raz 2-do 5 wiorstowej odległości jedno od drugiego...
Gospodarowanie w takich warunkach – nam małorolnym go-

spodarzom, przy tak małem władaniu ziemią, wobec tak uciążliwej 
szachownicy – zużywa ogromnie i bezużytecznie tak drogi dzisiaj 
martwy, jak i żywy inwentarz, zarówno powoduje nieprodukcyj-
nie wielką stratę czasu, – a w sumie tym samym nie pozwala nam 
na prowadzenie gospodarstw racjonalnie, produkcyjnie i z korzyś-
cią nie tylko dla nas, jako drobnych producentów rolnych, ale i dla 
kraju – bowiem wieś wobec tego jest stale u żydów w długach
i w ciągłej potrzebie, a przeto coraz mniej zdolna – jako producent 
i podatnik skarbowy – do wykonywania tych obowiązków, jakie 
na nas, jako obywateli państwa ciążą.
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2) Wieś Wola Ossowińska w ciągu ostatnich 14 lat ulegała pięcio-
krotnie wielkim pożarom, dwa razy całkowicie była spalona – od-
budowywała się nieracjonalnie i nie hygienicznie, bo pospiesznie 
w ogromnem skupieniu pod względem pożarowem przedstawia-
jąca ciągle duże w dalszym ciągu wielkie dla mieszkańców niebez-
pieczeństwo. Odbudować się racjonalnie wieś może li tylko przy 
zcałkowaniu gruntów, t.j. przy zupełnej komasacyi – i jednocześ-
nie przy większym nieco nadziale dla małorolnych.

3) Wobec powyższego na ogólnem gromadzkiem zebraniu, odbytem 
w dniu 29 b.m. gromada jednomyślnie uchwaliła zwrócić się do p. 
Komisarza z prośbą, ażeby zechciał łaskawie przesłać naszą ni-
niejszą prośbę i w imię sprawiedliwości i dobra ogólnego poprzeć 
ją w Okręgowym Urzędzie Ziemskim, aby – mający być rozparce-
lowany, – fol. Nowiny był nam wszystkim gospodarzom Woli Os-
sowińskiej sprzedany ; wówczas całość ziemi, zarówno z folw. No-
winy, jak i wszystką ziemię należącą do nas gospodarzy wsi Wola 
Ossowińska połączymy, jako jedną całość i rozkolonizujemy całą 
tą ziemię w jednolitych częściach wśród wszystkich gospodarzy 
wsi Wola Osowińska i tym tylko sposobem będziemy w możności 
własnemi siłami wspólnie doprowadzić do tak niezbędnej i nag-
lącej wprost komasacyi i zcalenia rozrzuconych gruntów. Dzięki 
temu zcaleniu i powiększeniu gospodarstw wieś będzie mogła 
również korzystać ze wspólnych ulepszonych środków kultury rol-
nej, przez wspólne nabywanie maszyn, nawozów sztucznych itp.
Na potwierdzenie wyłuszczonych wyżej argumentów pozwala-

my sobie przytoczyć następujące dane: wieś Wola Ossowińska po-
siada aż 55 osad gospodarskich, obejmujących od 2 do 5 morgów 
gruntu, rozrzuconych po jednej mordze i mniej w kilkudziesięciu 
różnych punktach, odległych od siebie nieraz o kilka kilometrów. 
W tych warunkach bez przyłączenia do Woli Osswińskiej folwarku 
Nowiny i podzielenia skomasowane w ten sposób całości na jedno-
lite działy, praca nasza na roli staje się zupełnie bezowocną, a przez 
to samo, przynoszącą krzywdę zarówno nam, jak i państwu.

Wola Ossowińska, 30 sierpnia 1922 r.
(własnoręczne podpisy):

Jan Malesa, Aleksander Mateusiak,
Aleksander Skowron, Jan Misiak, Czesław Skowron
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Odpowiedź Komisarza Ziemskiego w Łukowie
z dnia 13 września 1922 r.

Do Pana Jana Malessy, 
Aleksandra Skowrona
i innych we wsi Wola Osowińska 
gm. Wojcieszków

W odpowiedzi na podanie z dnia 30 VIII rb. przy którym załą-
czona została uchwała wsi Wola Ossowińska, gm. Wojcieszków 
w sprawie skomasowania tej wsi – komunikuję, że prośba Panów 
uwzględniona być nie może z powodu,

1) że maj. Nowiny bezpośrednio nie graniczy z gruntami ornemi 
wsi Wola Osowińska, oraz

2) że decyzją z dnia 24 lipca 1922 r. projekt parcelacji mj. Nowi-
ny został zatwierdzony przez Okręgowy Urząd Ziemski w Siedlcach 
– oraz wykonany następnie na gruncie. 

Co się tyczy dołączonej uchwały o skomasowanie gruntów z dnia 
28 września rb. to nie może być ona wprowadzona w wykonanie 
do czasu powzięcia przez gromadę uchwały zobowiązującej się 
do zapłacenia Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Siedlcach za-
miast Mk 9ciu jak podaje punkt V (piąty) uchwały Marek 120 (stu 
dwudziestu)

Uchwałę – dla wypełnienia tego – zwracam.
Poza tem należy dołączyć wykaz posiadanych przez poszczegól-

nych gospodarzy ilości morgów ziemi.

(własnoręczny podpis Komisarza Ziemskiego) 
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Wspomnienia z dzieciństwa
Najpiękniejszy okres w roku to lato i wakacje. Wspomnieniami 

sięgam do czasu, kiedy dużymi grupami chodziliśmy do lasu na ja-
gody – dorośli i dzieci. Ja zawsze szłam pod opieką Cioci Lodzi, sio-
stry mojej Mamy. Kiedy napełniło się naczynie, dzbanek lub konew-
kę, należało jeszcze zrobić „babę”. Wtykało się liście dębowe, jakby 
wydłużając szyjkę dzbanka, wsypywało się jagody w takiej ilości, 
żeby można było osłonić je liśćmi i całą tę konstrukcję umacniało 
się gałązkami brzozy. W tej „babie” jagody były zawsze trochę po-
gniecione, ale zabezpieczone przed wysypaniem podczas drogi.

W okresie wakacji dużo czasu spędzałam u Dziadków Misiaków. 
Ich dom stał przy drodze, po której zawsze biegały jakieś dzieci, 
można się było z nimi bawić. My mieszkaliśmy w polu, Rodzice za-
jęci pracą, do mnie dzieci przychodziły niechętnie, wstydząc się 
“Pana”.

Dom Dziadków był typowym budynkiem mieszkalnym, jak więk-
szość we wsi. Kryty strzechą, zwrócony szczytem do drogi, wejście 
było od południa. Przed drzwiami leżał duży, płaski kamień, dopie-
ro później zamieniono go na dwa cementowe schodki.

Wchodziło się do sieni, gdzie był parnik, sza liki, wiadra, wor-
ki z otrębami i z ziarnem dla kur. Pod ścianą stała wysoka drabi-
na, po której wchodziło się na strych. Z sieni na lewo było wejście 
do dużej izby, a z niej do alkierza, na prawo do izbiny, stamtąd 
do komory.

Dużą część izbiny zajmowała kuchnia, nazywana kominem, przy 
niej ogromny piec chlebowy. Babcia nie piekła chleba każdego tygo-
dnia, bo był zwyczaj pożyczania chleba od sąsiadów – Skowronów, 
Grydków lub Gomołów. Gospodynie ustalały między sobą terminy 
wypieku i zawsze w domu był świeży chleb.

W izbinie były proste sprzęty, wykonane przez miejscowych sto-
larzy: dwie duże ławy, jedna służąca jako stół, a przy niej małe sto-
łeczki, druga stała przy piecu, na niej się maglowało i siedząc można 
było grzać plecy. Na ścianie półki na talerze, miski, dzbanki, a pod 
nimi proste sza ki, w których trzymało się garnki. W rogu prosta 
prycza służąca do poleżenia, odpoczynku. Przy drzwiach było wia-
dro z wodą do picia i wiadra, do których zlewało się pomyje, wyko-
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rzystywane do pojenia zwierząt. Dzieża, maselnica, prasa do sera, 
niecki, tara, balia, potaczka – znajdowały się w komorze, która 
była jednocześnie spiżarnią. Od strony północnej dwa małe okien-
ka – przysłonięte siatkami – powodowały dopływ świeżego powie-
trza, które niwelowało nieprzyjemne często zapachy. W komorze 
stała ogromna beczka z kiszoną kapustą i w każdą sobotę Babcia 
obmywała z niej pokrywy i jednocześnie przygotowywała kapustę 
do gotowania na niedzielę. Kapustę z grochem można było znaleźć 
w każdym domu, na śniadanie jadło się z ziemniakami, przez resztę 
dnia z chlebem. Było też ciasto drożdżowe w postaci pieczonych 
bułeczek, smażonych racuchów lub parowanych pączków.

W dużej izbie były sprzęty kupione w mieście (Kocku lub Ada-
mowie), bo tam jeździło się na targi – do Adamowa w poniedziałki, 
a do Kocka we wtorki. Pod oknem stał stół, obok łóżka i szafa, przy 
drzwiach kredens. Alkierz to pomieszczenie do spania.

Do budynku mieszkalnego od strony kuchni przylegał kurnik, a 
od południa mały ogródek, służący głównie do wysiewania rozsa-
dy na wiosnę. Obok domu, przy drodze, rósł duży jesion – drzewo 
to miało chronić dom przed wilgocią. Podwórko było podzielone 
na dwie części: gumno – ze stodołą, stajnią, oborą, owczarnią i spi-
chlerzem, nad którym na przętrze trzymano siano. Do gumna wcho-
dziło się przez drewnianą zadaszoną bramę. W części drugiej była 
drewutnia, piwnica, przykryta dachem (nazywana była dołkiem) 
i studnia z żurawiem na granicy dwóch gospodarstw. Ze studni ko-
rzystali również Grydkowie. 

W sobotnie popołudnia w całej wsi odbywało się obowiązkowe 
grabienie i zamiatanie podwórek. Nasze podwórko było porośnięte 
trawą, którą kosił Tatuś, więc u Dziadków miałam duży teren do ob-
robienia. Podczas suszy unosiły się nad podwórzami tumany ku-
rzu. 

Na śniadania Babcia gotowała jakąś mleczną zupę, a oprócz tego 
robiła najczęściej różne pierogi z serem, kaszą jaglaną lub gryczaną 
(bardzo nie lubiłam pierogów z serem z dodatkiem mięty). Oczy-
wiście, nie wszystko zjadano rano i na rozgrzanym kominie stały 
te przysmaki w miskach, a domownicy w miarę potrzeby w ciągu 
dnia dożywiali się. Dom był zamykany właściwie tylko teoretycznie, 
bo klucz leżał w widocznym miejscu – w sieni, przy parniku i kiedy 
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domownicy byli w polu, ogrodzie lub na łąkach, to i ja wchodziłam 
“na dożywianie”. Oczywiście, Babcia o tym wiedziała i pozwalała. 
Czasami wystarczała kromka chleba, umoczona w wodzie i posypa-
na cukrem. Z tym wybiegało się na drogę, gdzie zawsze były jakieś 
dzieci chętne do zabawy. 

Na podwórku u Dziadków działy się różne ciekawe rzeczy. Bar-
dzo lubiłam wyjazdy do żniwa. Drabiniasty wóz obsiadali kosiarze 
i zbieraczki, a kiedy Tatuś „zatrudniał się u Dziadzia” – tak to iro-
nicznie określał wujek Stanisław, wtedy i ja mogłam się podłączyć 
do robienia powróseł. Zawsze starałam się być na polu, kiedy koń-
czyło się koszenie jakiegoś zboża, wtedy robili „kozę”- zostawioną 
kępę zboża wiązało się powrósłem, kłosy ścinano sierpem lub kosą 
i taką równiankę zabierano do domu. Wykorzystywana była do ro-
bienia ziela na 15 sierpnia – Matki Boskiej Zielnej.

Chętnie chodziłam z Dziadziem na Lesinę do torfu, przestawiało 
się ułożone z kostek piramidy, żeby torf szybciej wysechł. Torf był 
obok drewna podstawowym opałem. 

Na podwórku można było obserwować różne czynności przy 
obróbce lnu. Międlarka na korbę czy trzepak – były wypożyczane 
z Koła Gospodyń. Zwykle była kolejka i należało zapisać się dużo 
wcześniej. Największą frajdą był wyjazd z Dziadziem do moczenia 
lnu. Moczyliśmy nie w kanałach tylko w rzece, trzeba było te wiązki 
dobrze opalikować i nakryć darnią, żeby nie popłynęły. 

Po żniwach zaczynały się przygotowania do odpustu, były pra-
cochłonne, bo zjeżdżali się goście z całej Polski i trudno było prze-
widzieć, jak będą liczni. Do nas przyjeżdżał zwykle dziadzio Tuwal-
ski z Pogorzeli, a z nim dzieci z Niedziałki. Kiedyś zdarzyło się tak, 
że z Łukowa musieli przyjść pieszo, bo nie dostali się do autobusu. 
U Misiaków byli zawsze goście z Białobrzegów i z Bystrzycy, na po-
dwórku stały zwykle 2 lub 3 wozy. Oczywiście, dla dzieci odpust 
to nie tyle przeżycie religijne, co wiele innych atrakcji. Można było 
zrobić sobie fotogra ię w różnej scenerii: w samolocie, pod palma-
mi. Można było wygrać coś na loterii, którą organizowali straża-
cy. Ja kiedyś wygrałam koguta, a bardzo chciałam wygrać królika. 
Nie wiedziałam, co robić z wygraną. Zaniosłam koguta do domu, 
Tatuś natychmiast go rozwiązał i uwolnił. Oczywiście, obowiązko-
wo należało odwiedzić kramarzy i kupić jakąś pamiątkę. Na placu 
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obok kościoła stał cały rząd wozów z różnymi owocami. Najwięk-
szą atrakcją dla nas były lody, jedyna okazja do spróbowania tego 
przysmaku. Sprzedawała je tylko jedna lodziarka z Adamowa, nale-
żało się spieszyć, bo po sumie zapas się wyczerpywał. 

Młodzież też miała swoją atrakcję – była to zabawa taneczna 
w remizie i na wolnym powietrzu. Przy remizie strażacy układali 
podłogę z desek, obstawiali ją brzózkami i ogradzali. Początkowo 
była to „minutówka” – kupowało się bilet na 3 tańce. Do tańca grała 
orkiestra Mateusiaków. 

W połowie lipca wyjeżdżaliśmy zwykle z Rodzicami w odwiedzi-
ny do Dziadzia w Pogorzeli. Tatuś pomagał w żniwach. Ja bardzo 
przeżywałam te odwiedziny, żal mi było Dziadzia, który żył bied-
nie, mieszkał w małym pokoiku przy budynku gospodarczym. Dom 
mieszkalny już wcześniej spłonął, Babcia nie żyła. Dziadzio miał 
do pomocy dziewczynę, która gotowała, prała, pomagała w go-
spodarstwie. W tym pokoiku było łóżko, stół, kredensik, skrzynia 
na ubrania. Nad stołem wisiał obraz, przedstawiający oko, ucho, 
dłoń, a pod rysunkami stosowne napisy: “Bóg wszystko widzi”, 
“Bóg wszystko słyszy”, “Bóg wszystko zapisuje”. Głęboko utkwiło 
mi w pamięci to przesłanie – nie tylko na okres dzieciństwa. Spali-
śmy w stodole na sianie, Tatuś to uwielbiał, a dla mnie i dla Mamusi 
była to udręka – lęk przed myszami, z siana sypały się na przeście-
radło kawałki suchych roślin, wchodziły różne owady. Prawie każ-
da noc to nieustanne czuwanie. 

 Pewnego razu odpoczywaliśmy po obiedzie, właśnie w stodole. 
Tuż za ścianą rozlegały się krzyki, bieganina, nawoływania. Byliśmy 
pewni, że to pożar i ludzie biegną na ratunek. W rękach nie mieli 
jednak wiader czy bosaków tylko kosy, widły, motyki. Okazało się, 
że do wsi przyjechała ekipa agitujących za przystąpieniem do spół-
dzielni produkcyjnej. Zorganizowali w remizie zebranie i ci ludzie 
biegli, żeby ich przepędzić. Agitacja skończyła się tragicznie dla 
jednego z rolników, którego szantażowali groźbą utraty stanowi-
ska przez syna. Człowiek ten podpisał deklarację, wpadł w rozpacz 
i uciął sobie palce, które pozbawiły go ojcowizny. Podczas każdego 
pobytu w Pogorzeli prosiliśmy Dziadzia, żeby się przeniósł do Woli, 
ale zawsze odmawiał, a ja odjeżdżałam z płaczem. Wreszcie Dzia-
dzio zlikwidował swoje gospodarstwo i przeniósł się do Stryjka, 
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który mieszkał po drugiej stronie Mińska, do Niedziałki. Stryjek był 
rolnikiem, miał dosyć duże gospodarstwo, Dziadzio mógł mu po-
magać. Twierdził, że w Woli czułby się niepotrzebny. 

Podczas wakacji odbywało się u nas miodobranie. Tatuś był pa-
sjonatem pszczelarstwa i miał kilka uli. Od Zgrajków pożyczył takie 
urządzenie, jakby metalowa beczka z pokrywą, w której była wi-
rówka. Wewnątrz na takich stelażach umieszczało się 4 ramki, krę-
ciło się korbą, ramki wirowały i pęd powietrza wytrącał miód. Przy 
niektórych ramkach pszczoły dorabiały kawałki wosku z miodem, 
można było wysysać go słomką lub żuć jak gumę. Chleb ze świeżym 
miodem i mlekiem to była pyszna kolacja. 

Chcę jeszcze powrócić do 15 sierpnia. Tego dnia był odpust w Ko-
cku, a odpust w Woli przenoszono na najbliższą niedzielę. Czasami 
Dziadkowie jeździli na uroczystości do Kocka i w odwiedziny do wu-
jostwa Sekułów. Pewnego razu i ja się z nimi wybrałam. Po sumie 
pojechaliśmy do wujostwa w Białobrzegach i na proszony obiad. 
Poczęstunek zakrapiany wódką przeciągnął się prawie do wieczo-
ra. Wracaliśmy przez las drogą „talczyńską”, wyboistą, pełną wysta-
jących korzeni. Na jednym z nich wóz podskoczył wysoko i tylna 
jego część wywróciła się razem z siedzeniem oraz z Babcią i ze mną. 
Siedzenie było typu „kanapa” z oparciem, wylądowałyśmy łagod-
nie, bez obrażeń. Dziadzio drzemał sobie, nieświadomy tego, co się 
stało, koń znał drogę do domu. Dopiero krzyki Babci “Jak jedziesz, 
pijaku!”- obudziły go, odwrócił się bardzo zdziwiony, że nas nie ma 
na wozie. Ja chwaliłam się rodzicom i kolegom przeżytą przygodą. 

Dziadzio był miłośnikiem koni, traktował je jak członków rodzi-
ny, były dobrze utrzymane. Przed wojną, przy ich pomocy dorabiał 
sobie, handlując z Żydami z Kocka. Woził towary do Łukowa, Siedlec, 
Międzyrzeca. Były to dalekie trasy, podróż do Siedlec trwała 2 dni. 
Z racji tych koni, Dziadzio był chętnie zapraszany na ojca chrzest-
nego. Para ia była w Kocku, Dziadzio zapewniał transport, zawsze 
coś dawał w tzw.„pieluchy”. Babcia zanosiła do domu noworodka 
(na chrzciny) masło, ser, jajka, a niektóre rodziny były biedne. Stąd 
u Dziadzia było 21 chrześniaków. 

W pewnym momencie życia trzeba było pożegnać się z prowa-
dzeniem gospodarstwa i z końmi, syn Stanisław nie przejął pasji 
ojca. Dziadzio był człowiekiem, który w miarę swoich możliwości 
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nikomu nic nie odmówił. Ja doświadczyłam jego dobroci wielokrot-
nie, a szczególnie w okresie, kiedy uczęszczałam do liceum w Łu-
kowie. Przyjeżdżał po mnie i odwoził. Kiedyś po świętach, trzeba 
było wyjechać o czwartej rano, na dworze mróz i zawieja – wtedy 
ubierał mnie w swoją burkę furmana, zaprzęgał konia i jechaliśmy. 

Kiedy Dziadzio zmarł, wujek nie chciał, żeby trumnę wiózł sa-
mochód z zakładu pogrzebowego, tylko sprowadził kuzyna „konia-
rza” i ostatnią swoją podróż Dziadzio odbył na wozie, zaprzężonym 
w parę pięknych koni.

Wraz z początkiem września te wakacyjne zwyczaje zastąpiły obo-
wiązki szkolne. Zresztą u Dziadków najczęściej nie było nikogo, wszy-
scy w polu zajęci kopaniem i zwożeniem ziemniaków. Dla cioci Lodzi 
były to najtrudniejsze ze wszystkich prac w gospodarstwie, trwały 
często kilka tygodni, przerywane brzydką pogodą. Starałam się wy-
pełnić sobie wolny czas w inny sposób. W naszym domu w czasie 
wojny mieszkali Nowakowie, obydwoje nauczyciele, pan Władysław 
był też moim ojcem chrzestnym. Państwo ci wyjechali do Wrocławia, 
ale pozostawili różne przedmioty, głównie książki, czasopisma, część 
tego dobytku została wyniesiona na strych, ale trochę pozostało 
w pokoju, który nie był jeszcze wykończony. Stało tam duże biurko, a 
w jego szu ladach pełno różnych zaproszeń na uroczystości prywatne 
i państwowe, katalogi różnych irm wysyłkowych z kolorowymi ilu-
stracjami. Obejrzenie tego wszystkiego zajęło mi wiele dni. Szukałam 
jakichś zabawek Jurka, syna państwa Nowaków, ale pozostała tylko 
duża ilość ołowianych żołnierzyków, rozmaite działa, czołgi. Można 
było prowadzić bitwę, ale mnie to nie interesowało. Po kilku latach 
Jurek zabrał tę kolekcję, choć przyjechał głównie po pięknie wydane 
dzieła J. Piłsudskiego. Pani Nowakowa była wielbicielką Marszałka, 
kilka swoich wierszy Jemu poświęciła. 

Nowakowie pozostawili nam bardzo cenną i przydatną rzecz, 
lampę naftową. Miała ona regulowaną wysokość, okrągły knot i da-
wała niezwykle jasne światło, zastępowała kilka zwykłych lamp. 
Moim obowiązkiem było czyszczenie ich szkieł przy pomocy lnia-
nych pakułów i gazet. Do tej lampy „czudo”, taki był na niej napis 
w języku rosyjskim, nie mogłam się dotykać, bo każda jej uszkodzo-
na część była nie do zdobycia. Przy tej lampie zawsze odrabiałam 
lekcje.
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Jesień to pora grabienia liści, u nas były one wykorzystywane 
do ocieplenia domu, do jednej trzeciej wysokości ścian, a głównie 
do okrywania róż. Pomagałam Tatusiowi w tej czynności, mieliśmy 
dużo róż pnących, które trzeba było naginać, palikować i tak umo-
cowane obsypywać liśćmi. Wszystkie domy we wsi były przed zimą 
ogacane aż po sam dach. U Dziadków używano do tego celu słomy, 
małe okienka były częściowo zasłonięte. 

W październiku chodziłam na nabożeństwa różańcowe. Szliśmy 
całą grupą dzieci i dorośli. W drodze powrotnej, kiedy przechodzi-
liśmy obok parku, chłopcy walili w nas kasztanami, ulica nie była 
oświetlona i jedną z dziewczynek kasztan uderzył w oko. Kiedyś 
rozwydrzenie doszło do szczytu i obrzucili nas główkami kapusty, 
która – obrana z liści – przygotowana była do kiszenia. Poskarży-
łam się Tatusiowi, kilka razy wybrał się w rejon parku, udało mu się 
ustalić, kto się tak zabawia i ten proceder zakończył się. Nie wiem 
dlaczego, ale „Pan” był postrachem dla dzieci, może dlatego, że był 
jedynym mężczyzną w gronie kobiet nauczycielek. Kiedyś zapyta-
łam go, czy używał siły izycznej, ostro zaprzeczył i odpowiedział, 
że tajemnica, to żelazna konsekwencja w stosunku do wychowan-
ków. Nauczycielem trzeba być w każdej sytuacji – nie tylko w czasie 
zajęć w szkole, ale w każdej innej sytuacji, gdzie się styka z ucz-
niami. Dzisiaj wiem, że były to zupełnie inne czasy i łatwiej było 
nauczycielowi być autorytetem w środowisku. 

Któregoś dnia, do naszej szkoły, przyjechał na wizytację inspek-
tor z Łukowa – pan Małek. Był 2 dni, nocował u nas. Zapamięta-
łam jego nazwisko, bo ta wizytacja była dla mnie bardzo przykra. 
W domu było zamieszanie, przygotowanie kolacji, rozmowy do póź-
na w nocy, czyli nie było odpowiedniej atmosfery do odrabiania 
lekcji, więc wykonałam je bardzo niedbale. Następnego dnia pan 
inspektor wizytował naszą klasę i poprosił o kilka zeszytów z pracą 
domową. Lekcję prowadziła pani Oziemczuk i chcąc się pochwalić 
wybrała najsolidniejszych uczniów, wśród nich znalazłam się i ja. 
Jeszcze dzisiaj pamiętam ten wstyd, kiedy pani podała inspektoro-
wi mój zeszyt z tą nabazgroloną pracą i kleksem na środku strony. 
Długo nie mogłam przeżyć tej kompromitacji i wzroku nauczyciel-
ki, który mówił, jak bardzo się na mnie zawiodła. Oczywiście, opo-
wiedziała o wszystkim Tatusiowi. 
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Kiedy zbliżał się listopad, szłyśmy z ciocią Lodzią na cmentarz, 
żeby uporządkować groby bliskich zmarłych. Na cmentarzu nie było 
żadnego kamiennego nagrobka, tylko skromne mogiły z drewnia-
nymi krzyżami. Groby dekorowałyśmy gałązkami świerkowymi 
i wtykały w nie „bąbelki”, były to białe kulki rosnące na krzewach 
o nieznanej mi nazwie. Ja trochę bałam się tych dni, poświęconych 
zmarłym. Przy kościele, wzdłuż parkanu, siedział cały rząd dziadów 
z workami, w które ludzie wrzucali żywność i prosili o modlitwę 
za zmarłych, podając ich imiona. W Dzień Zaduszny na cmentarzu 
słychać było płacz, zawodzenie. W miejscu, gdzie chowano dzieci, 
na jednym z grobków leżała kobieta, głośno lamentując. Ten żałob-
ny nastrój mnie przerastał. 

Natomiast bardzo lubiłam te jesienne wieczory, kiedy Ta-
tuś przygotowywał z młodzieżą przedstawienie “Balladyny”, a 
ze względu na zimno, próby odbywały się u nas w kuchni. Prze-
dzielona była kotarą i w części sypialnej stały 2 łóżka, na jednym 
z nich ja udawałam, że przysypiam. Do drugiej części wnoszo-
no kilkanaście krzeseł dla aktorów. Próby trwały kilka tygodni, 
ja zdążyłam się nauczyć całego tekstu sztuki na pamięć, żartowa-
no, że mogę być su lerem. Gorzej było z wykonawcami, bo nie tyl-
ko długo nie mieli opanowanego tekstu, ale nie mogli wczuć się 
w odtwarzaną postać. Podziwiałam cierpliwość Tatusia, który 
niezmordowanie pracował z nimi nad dykcją. Jedyną osobą, która 
szybko opanowała, nie tylko swój tekst, ale i kolegów była Kry-
styna Zajączkowska, urodzona aktorka, znakomicie wcieliła się 
w postać Balladyny. Ci z wykonawców, którzy „zdali” egzamin 
przed reżyserem, szli do pustego pokoju, gdzie przygotowywane 
były niektóre fragmenty dekoracji. Była to mozolna praca, żeby 
z tektury, szarego papieru, listewek drewnianych wykonać całą 
scenogra ię. Tatuś miał doświadczenie z Łysołaj i odwzorowywał 
tamte dekoracje, ale tam byli do pomocy inni nauczyciele. Trzeba 
było z gliny i gałązek wykonać kilkanaście krzewów malin, wy-
czarować las z jeziorem Gopło, komnatę w zamku Kirkora, chatę 
Pustelnika. Oczywiście, wszystko trzeba było malować. Te deko-
racje były jeszcze wielokrotnie wykorzystywane, zniszczeniu ule-
gły kilka lat temu podczas remontu dachu, kiedy deszcz z potęż-
nej burzy zalał budynek muzeum. 
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Zima była dla mnie najtrudniejszym okresem, po powrocie 
ze szkoły spędzałam czas głównie w domu. Odwiedzała mnie Jasia 
Kożuchówna, która już wtedy zdradzała talent krawiecki, spędzały-
śmy całe godziny na szyciu ubranek dla lalek. Lalki były szmaciane, 
tylko niektóre miały doszywane główki, kupione przez Mamusię 
w mieście. 

Kiedy zbliżało się Boże Narodzenie, miałyśmy nowe zajęcie – ro-
bienie ozdób choinkowych. Były to łańcuchy z gładkiej bibuły i sło-
mek lub składane z krepiny. Jasia potra iła robić piękne anioły i różne 
koszyczki, do których wkładało się orzechy laskowe. Oczywiście, był 
też czas na naukę wierszyków, czytanie opowiadań. Ja nie lubiłam 
zabaw na śniegu, szybko marzłam. Czasami w słoneczny i cieplejszy 
dzień wybiegałam na drogę, gdzie można było spotkać jadące sanie 
i woźnica pozwolił uczepić się z tyłu. Chłopcy mieli drewniane łyżwy, 
chodzili na staw lub glinianki, tam były ślizgawki. W niektóre nie-
dzielne popołudnia ksiądz Cybula zapraszał nas na kulig. Proboszcz 
wspólnie z gospodynią prowadził niewielkie gospodarstwo. Miał 
własnego konia i piękne sanki – jechaliśmy wtedy do lasu. 

Czasami wieczorem chodziłam do Dziadków, przychodziły tam 
sąsiadki z kądzielą i różnymi robótkami, głównie na drutach. Bab-
cia przędła len lub wełnę, wiła cewki, ciocia Lodzia robiła na kros-
nach różne tkaniny. Mieszkanie oświetlała nie tylko lampa naftowa, 
ale również karbidówka, która dawała bardzo jasne światło, ale nie-
stety, wydobywał się z niej przykry zapach, od którego bolała gło-
wa. Były to bardzo wesołe wieczory, kobiety często śpiewały, snuły 
różne opowieści. Dziadzio, zachęcany do wspomnień, opowiadał, 
jak to było na wsi przed laty. Dzieciństwo Dziadków to koniec XIX 
wieku, pamiętali więc i I wojnę światową.

Najprzyjemniejszy okres podczas całej zimy to Święta Bożego 
Narodzenia. Wieczerza wigilijna była u Dziadków. Cały stół przy-
sypany był sianem, które nakrywano obrusem. Na czterech rogach 
stołu, pod siano wkładano kromki chleba – po wieczerzy Dziadzio 
zanosił je zwierzętom. Jadło się tradycyjne potrawy, a największy 
problem był z rozdysponowaniem klusek z makiem, gdyż poda-
wano je pod koniec kolacji, kiedy wszyscy byli najedzeni. Zwyczaj 
nakazywał spróbowania każdej potrawy, kluski musiały się znaleźć 
na wszystkich talerzach. 
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Po wieczerzy śpiewaliśmy kolędy, a większość biesiadników mia-
ła piękne głosy, więc chór brzmiał wspaniale. Ja czekałam zawsze 
na pastorałki, bo były to bardzo długie i dowcipne opowieści. 

Przed pasterką był czas na wróżby i różne psoty, wynoszono 
na środek wsi furtki, bramy, panienkom malowano okna i to naj-
częściej wapnem, które było trudno zmyć. U Skowronów (sąsiadów 
moich Dziadków) były 3 panienki, dowcipni kawalerowie założy-
li im na stodołę wóz. Noc była wtedy widna, księżycowa, więc ten 
wóz na stodole wyglądał ciekawie.

Pierwszy dzień świąt spędzało się w domu z rodziną, a drugiego 
dnia były odwiedziny znajomych. My z koleżankami chodziłyśmy 
kolejno do każdej z nas oglądać choinki. Na choinkach – oprócz 
ozdób wykonanych własnoręcznie wieszało się ciastka, cukierki, 
jabłka, orzechy. Na czas odwiedzin zapalało się choinkę i zimne og-
nie, był też słodki poczęstunek, a później świeczki się gasiło, bo mu-
siały wystarczyć do Trzech Króli. 

Atrakcją okresu świątecznego byli kolędnicy z gwiazdą lub z wę-
żem i cały spektakl Herodów. Ponieważ była dosyć liczna grupa, 
to najpierw wchodził anioł z dzwoneczkiem i pytał: Czy przyjmie-
cie kolędników? Ja bardzo bałam się diabła, który biegał z widłami 
i straszył głównie dzieci. 

W naszym domu nie było zwyczaju uroczystego witania Nowego 
Roku, a wynikało to stąd, że Mamusia – jako księgowa – kończyła 
w biurze bilans, wracała późno i bardzo zmęczona, ze stosem ja-
kichś ksiąg kasowych. 

W karnawale nic ciekawego się nie działo, a ja z niepokojem cze-
kałam na ostatki, bo nie byłam pewna, czy Rodzice pozwolą mi się 
przebrać. Najczęściej otrzymywałam zgodę i od Babci przynosiłam 
sobie cały strój, bo najłatwiej było się przebrać za Cygankę. Takich 
grup przebierańców w kusaki krążyło po wsi kilka. Twarze miały-
śmy wymazane sadzą, żeby trudniej było nas poznać. Kiedyś zaszły-
śmy do domu Mateusiaków, pan Jan zaczął nam grać na akordeonie 
jakąś skoczną melodię i zachęcał do tańca. Cały czas obserwował 
nasze nogi i rozpoznał mnie po butach. 

Po długiej mroźnej i śnieżnej zimie wszyscy oczekiwali przyjścia 
wiosny, ale chyba najbardziej Tatuś i ja. Kiedy śniegi zaczęły top-
nieć, to od lasu w stronę wsi płynęła polami woda i przecinała na-
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szą drogę, do przejścia używaliśmy gumowych butów i zostawiali 
je pod stodołą Rogulskich. Czasami woda była głęboka, wtedy Tatuś 
robił z desek taki mały mostek. Dla mnie była to atrakcja, zaprasza-
łam koleżanki, obserwowałyśmy płynącą „rzekę”. Trwało to kilka 
dni, woda szybko się pojawiała i nagle znikała. 

Wszyscy byliśmy spragnieni ruchu na powietrzu. Kiedy zrobiło się 
ciepło i ziemia wysychała, organizowaliśmy rozmaite zabawy. Palant 
i dwa ognie – były to gry codzienne. Piłki były najczęściej szmaciane. 
Pamiętam swoją pierwszą gumową piłkę – była niebieska, pokry-
ta wgłębieniami, rowkami. Taką piłkę można było odbijać o ścianę, 
idealnie nadawała się do tego południowa ściana szkoły – nie było 
okien i słońce cudownie grzało. Było dużo wersji tej gry, odbijało się 
piłkę dłońmi, łokciami, kolanami. Przegrywał ten, komu piłka upadła 
na ziemię. Na szkolnym boisku nauczyłam się jazdy rowerem, do tego 
służył duży męski rower, jeździło się pod ramą. Upadków było bez 
liku, na szczęście mało groźne, otarcia i sińce.

Chłopcy organizowali sobie wyścigi, biegając z fajerkami. 
Na placyku w rozwidleniu dróg (obok domu Kożuchów) leżały 

całe stosy bali i desek, idealne miejsce do zabawy w chowanego. 
Właścicielem tego terenu i drewna był Skowron (nie pamiętam 
imienia), dziadek Waldka – stolarza i często nas wypędzał, ponie-
waż obawiał się, że uszkodzimy ten materiał, przeznaczony do sto-
larni. Widział wszystko, co się działo na tym placyku, bo mieszkał 
w domku tuż przy krzyżu. 

Popularna była też gra w klasy, ale można je było narysować tyl-
ko na płaskiej i gołej ziemi, bez trawy. Towarzyszkami moich zabaw 
były Ala Majakówna i Henia Rogulska, właśnie na ich podwórkach 
grałyśmy w klasy. 

Wiosna – to oczekiwanie na Wielkanoc, a przed tymi święta-
mi były generalne porządki, Bieliło się nie tylko wnętrza domów, 
ale i ściany zewnętrzne, które po rozebraniu zagaty wymagały 
odnowienia. Większość domów miała zewnętrzne ściany bielone 
wapnem. 

W tym okresie jeździło się na targ, prawie na każdym wozie, 
wracającym z miasta, kobiety trzymały bukiety sztucznych kwia-
tów z bibuły albo z wiórków. Palmy wielkanocne przygotowywano 
własnoręcznie. Mamusia wiła palmę z bukszpanu i z bazi – był taki 
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przesąd, że należy połknąć poświęconą bazię, a to uchroni przed 
chorobami. Palmę należało przechować do następnego roku. Z pi-
sankami mieliśmy zawsze problem, chociaż jajka były pokoloro-
wane, ale wyskrobanie na nich wzorów kończyło się pęknięciem 
pisanki. To skrobanie udawało się Mamusi, ale zwykle nie miała na 
to czasu. Prawdziwą mistrzynią w skrobaniu wzorów na pisankach 
była Jasia Kożuchówna – ona robiła prawdziwe cudeńka. Jej pisanki 
zawsze nosiłam do poświęcenia, a niektóre były przechowywane 
przez kilka lat. 

W Wielkim Tygodniu między Rodzicami dochodziło do sporów 
(co było rzadkością), gdyż w rodzinie Tuwalskich w Pogorzeli przez 
cały ten tydzień obowiązywał post, a u Misiaków w Wielki Czwartek 
jadło się mięso. Przed wojną Dziadzio przywoził zawsze od Żydów 
z Kocka baraninę i na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy jedli baranka. 
Ten zwyczaj Babcia kultywowała, chociaż nie zawsze miała barani-
nę, ale rosół z jakiegoś mięsa zawsze na kolację gotowała. 

Tatuś nie wyobrażał sobie Wielkanocy bez babek, a z tym był 
cały obrządek. Musiały być pieczone w piecu chlebowym, trzeba 
było je robić u Misiaków. Kiedy babki rosły w formach, nie można 
było wchodzić ani wychodzić z mieszkania, bo przeciąg mógł spo-
wodować “upadek ciasta” i w rezultacie zakalec. Oczywiście, babki 
zawsze były pyszne. 

Po rezurekcji szliśmy zawsze na śniadanie do Dziadków. Na po-
czątku podawano szary barszcz, przyrządzany z podrobów i ze krwi. 
Bardzo tej potrawy nie lubiłam. Tego dnia należało uważać, żeby się 
przy stole nie zdrzemnąć. Jeśli uczyniła to kobieta, to wyległ len, 
jeśli mężczyzna – żyto lub inne zboże. Wszyscy byli zmęczeni przy-
gotowaniem świąt, wczesnym wstaniem, sutym jedzeniem, więc 
Babcia z Dziadziem zawsze drzemali przy stole.

W drugi dzień świąt trzeba było być bardzo czujnym, bo lali 
wodę wiadrami, w niektórych obejściach suszyły się na płotach 
ubrania. Do nas z samego rana przyjeżdżali strażacy, wpuszczali 
wąż do studni i lali wodę na dach, aż Tatuś wyszedł do nich z ja-
kimś datkiem. Wracając z kościoła, trzeba było iść przez Pasternik, 
bo oblewali przy remizie. 

We wsi nie było zwyczaju przesyłania sobie życzeń świątecz-
nych. Kartki z życzeniami przekazywali sobie młodzi ludzie przez 
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posłańców tylko z okazji imienin. W naszej części wsi takim posłań-
cem była najczęściej Marysia Skowronówna. Chętnie podejmowa-
ła się takiego zadania, zawsze była częstowana, czasami płacono 
za przysługę. Była to biedna dziewczyna, ułomna, do żadnych cięż-
szych prac niezdolna. Jej głównym zajęciem były robótki ręczne, 
od wiosny do jesieni można ją było spotkać z drutami . Miała różne 
zamówienia, głównie swetry, ale przed zimą też rękawiczki, skar-
pety, czapki, szaliki. Dostarczano jej wełnę, ustalano ściegi, a znała 
ich bardzo dużo. 

Jak pojawiły się pierwsze liście, to graliśmy w zielone, wypowia-
dało się formułkę: “Grasz w zielone – gram, masz zielone – mam”. 
Trzeba było mieć zawsze przy sobie zielony listek, w przeciwnym 
razie dawało się fant. 

Wśród dziewcząt popularne było urządzanie sklepików. 
Nie wiem, skąd ta nazwa, bo nie miało to nic wspólnego z zabawą 
w handel. W szopach, drewutniach, na przętrach, pod dołkami urzą-
dzałyśmy w kącikach takie miniaturowe pokoiki. Z desek i cegieł 
robiło się meble, stolik, ławki, na ścianach wisiały kawałki iranek, 
imitujące okna. Do dekoracji używane były też „złotka”- papierki 
z cukierków choinkowych, skrzętnie gromadzone. Ja nie miałam 
odpowiedniego miejsca na sklepik, więc Zdzisio Skowron pomógł 
mi go urządzić u siebie w drewutni. Basia Masłowska miała sklepik 
na przętrze, nad letnią kuchnią, wchodziło się tam po drabinie. Były 
też poczęstunki z przyniesionych z domu produktów albo wykona-
ne własnoręcznie np. kiełbasa z grubego szczypioru, wypełnionego 
chlebem. 

1-go maja jechaliśmy furmankami na uroczystości do Wojciesz-
kowa lub do Serokomli, traktowaliśmy to jak przyjemną wyciecz-
kę – z prowiantem w postaci chleba i jajek ugotowanych na twardo. 

Na powitanie wiosny pani Oziemczuk przygotowała z nami 
przedstawienie, w którym występowałam w roli Promyka. Miałam 
kostium z celofanu, były to paseczki w kolorach żółtym, pomarań-
czowym, czerwonym, naszyte na jakąś tkaninę. Przy poruszaniu 
się – wszystko szeleściło. Było to moje pierwsze publiczne wystą-
pienie, które bardzo przeżywałam. Mamusia z panią coś na mnie po-
prawiały, upinały, dopiero przy zdejmowaniu kostiumu okazało się, 
że jest przyszyty do ramienia, a ja tego nie czułam. Co znaczy stres! 
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Przed Zielonymi Świątkami należało się postarać o tatarak, 
ozdabiało się nim mieszkanie, stawiany był w oknach i rozrzucany 
na podwórkach. Przynosili go starsi chłopcy z rzeki, z kanałów. 

 Ważnym wydarzeniem w życiu moim i Rodziców była Pierwsza 
Komunia Święta. Religii uczył nas Ksiądz Cybula. Na kilka ostatnich 
zajęć przed uroczystością i na egzamin z katechizmu zaprosił nas 
Ksiądz na plebanię. Siedzieliśmy na trawie przed gankiem, ja mu-
siałam siedzieć na stołeczku, bo nie mogłam zgiąć poobijanych 
kolan (byłam dzieckiem mobilnym). Częstowano nas pysznymi 
czereśniami z księżowskiego sadu. Oprócz przeżycia religijnego 
cieszyłam się z przygotowanego stroju, bo sukienka uszyta była 
z nieznanego dotąd materiału – nylonu. Nie wiem, gdzie się kupo-
wało kliny spadochronowe, z tego szyto głównie bluzki, a pani Zo ia 
Skowronowa ozdabiała je haftami. Po uroczystościach kościelnych 
nie było poczęstunku ani wspólnej fotogra ii. Jakiś czas później Ma-
musia zawiozła mnie do fotografa w Radzyniu. Wianek z kwiatów 
usechł, miałam wianuszek z asparagusa, wszyscy oglądający foto-
gra ię żartowali, że mam na głowie cierniową koronę. 

W czasie Oktawy Bożego Ciała wybrałam się z koleżankami na Le-
sinę po rozchodnik, macierzankę, śmietankę i inne zioła, z których 
wiło się wianeczki. Przeżyłyśmy tam straszliwą burzę z piorunami. 
We wsi wybuchł pożar, nad domami unosiły się kłęby dymu. Leżąc 
plackiem na trawie, w strugach deszczu, straszliwie płakałyśmy, 
bo każdej się wydawało, że to pali się jej dom. Wtedy od uderze-
nia pioruna spłonęła stodoła samotnej kobiety nazywanej Balbier-
ką. Wtedy doświadczyłyśmy, jak to jest „zmoknąć do suchej nitki”. 
Oczywiście, Rodzice bardzo się o mnie niepokoili. Kiedy wróciłam 
przemoknięta, ale cała i zdrowa, musiałam przyrzec, że bez ich wie-
dzy i zgody nie będę uczestniczyła w takich wyprawach. Moje eska-
pady zostały znacznie ograniczone. 

W niedzielne ciepłe, pogodne popołudnia zaludniał się park, był 
miejscem wypoczynku, rekreacji, spotkań. Każdy mógł tu znaleźć 
dla siebie coś miłego. Amatorzy sportu grali w siatkówkę, mieli spo-
ro kibiców. W pierwszej grupie był mój Tatuś, a w drugiej Mamusia. 
Na prawo od boiska rosło drzewo w kształcie parasola, jego gałęzie 
dotykały ziemi. Tam znaleźli dla siebie schronienie mężczyźni gra-
jący w karty. Nad stawem, za pałacem, siedziały kobiety w grupach 

33



sąsiedzkich, koleżeńskich, rodzinnych. Na głowach miały najczęś-
ciej kolorowe chustki i na obrzeżach stawku wyglądały jak kępki 
kwiatów. Alejkami spacerowała młodzież – parami lub w grupach, 
jeździli rowerzyści. Dzieci spotykały się na placu przed pałacem, 
graliśmy w dwa ognie, w klasy, ale najchętniej bawiliśmy się w pod-
chody, teren parku nadawał się do tego idealnie. 

Kiedyś słuchałam w radiu wywiadu z aktorem Andrzejem Gra-
bowskim, który – wspominając swoje dzieciństwo – powiedział 
taki wierszyk: 

Dobry Panie Boże, w czasach pełnych świństwa 
Wróć nam, jeśli możesz, kromeczkę dzieciństwa. 
Niestety, te piękne czasy pozostały tylko we wspomnieniach 

i marzeniach sennych. Podpisuję się pod prośbą do Pana Boga. 

Alina Tuwalska Brynczak

Alina Tuwalska na rzece Bystrzycy
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Kino w Woli Osowińskiej
W połowie lat pięćdziesiątych przyjeżdżało do nas kino objazdo-

we z Serokomli. W Woli jeszcze nie było światła, przywozili ze sobą 
agregat prądotwórczy i wyświetlali ilmy w budynku Gromadzkiej 
Rady Narodowej. Ja pracowałem wtedy we młynie, a w 1954 roku 
zostałem radnym. Jak tylko w Woli podłączyli światło, to wspólnie 
z Czesławem Bącikiem, który pracował w biurze GRN, wystąpiliśmy 
z wnioskiem do Wojewódzkiego Zarządu Kin w Lublinie o utworze-
nie kina w Woli Osowińskiej. Dość szybko przyjechał przedstawi-
ciel, bo pomógł nam w tym syn Edwarda Gomoły – Tadeusz, który 
już wtedy wykształcił się i pracował w Lublinie. Wysłannik spraw-
dził, uznał, że warunki są odpowiednie – miejscowość duża i otrzy-
maliśmy zgodę.

Kino powstało 3 września 1957 roku. Kierownikiem został Cze-
sław Bącik, mnie zaproponował na kinooperatora, bo w wojsku by-
łem telegra istą. Pojechałem na jednodniowy kurs do Lublina – były 
to warsztaty naprawcze Wojewódzkiego Zarządu Kin. Pracowałem 
do 31 grudnia 1958 roku, zastąpił mnie Rafał Jóźwiak. Odnośnie 
zarobków, to otrzymywałem ryczałt 360 zł miesięcznie, kierow-
nik – 400 zł. Kiedy Jóźwiak wyjechał do Wrocławia, to pracę podjął 
Hieronim Grzejdak.

Na początku było to “Kino Stałe nr 5”. Seanse odbywały się w nie-
dziele (o 10-tej poranek dla dzieci, a wieczorem ilm dla dorosłych) 
i w środy. Ceny biletów: 4 zł dla dorosłych, 2 zł dla dzieci; pieniądze 
wysyłaliśmy do Lublina. Byliśmy najtańszym kinem w wojewódz-
twie. Około połowy dokładało państwo, bo pełne koszty biletu wy-
nosiły 8 zł. W 1959 roku kino zostało przekwali ikowane na półsta-
łe. Kierownictwo objęła Krystyna Bącik, doszedł wozak Stanisław 
Deleżuch, którego w 1962 roku zastąpił Rafał Zając, opłacany na ra-
chunek. Wyjazdy były codziennie: Talczyn, Tchórzew, Borki, Stara 
Wieś, Sitno, Krasew, Wola Chomejowa. Seanse były przeważnie 
w szkołach i w świetlicach, latem od ok. dwudziestej do dwudzie-
stej drugiej. Najwięcej ludzi przychodziło w Tchórzewie. Zabierali-
śmy ze sobą adapter, włączaliśmy muzykę. Ponieważ mieliśmy dwa 
projektory, to czasem bywało tak, że wozak jednego z nas zosta-
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wiał w Krasewie, a drugiego wiózł do Woli Chomejowej. Chodziło 
o to, żeby było taniej. Co miesiąc wysyłałem do Lublina plan pra-
cy, harmonogram gdzie i kiedy będą wyświetlane ilmy. Zaintere-
sowanie było bardzo duże. Największym powodzeniem cieszył się 
ilm “Krzyżacy”, który do Woli tra ił ok.1962 roku. Graliśmy półtora 

tygodnia po trzy seanse dziennie – raz dla dzieci i dwa razy dla do-
rosłych – we wszystkich miejscowościach. Pamiętam, że w Tchórze-
wie na jeden seans przyszło ok. 180 osób, nie było czym oddychać. 
Dużo widzów przyciągał również inny ilm – “Lecą żurawie”. W su-
mie wyświetliłem ok. 2 tysięcy ilmów. W jednym roku zajęliśmy 
pierwsze miejsce w województwie w kategorii kin półstałych. Zda-
rzały się różne przygody. Kiedyś w Woli Chomejowej na sali wybuchł 
pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Innym razem w zimie 
wracaliśmy z Tchórzewa i była taka zawieja, że my nic nie widzieli-
śmy, koń nas przyprowadził do domu.

W 1961 roku Krystyna Bącik się zwolniła i ja wtedy wróciłem 
na kierownika (z pensją 1100 zł), a kinooperatorem przez cały 
czas był Hieronim Grzejdak (zarabiał 1000 zł). Obaj pracowaliśmy 
do 1971 roku, kiedy odszedł Grzejdak, wówczas ja powróciłem 
na kinooperatora, a kierownikiem został Aleksander Tomczak. Kino 
znowu przekwali ikowano na stałe i tak trwało do 31 sierpnia 1977 
roku. Wtedy zostało zlikwidowane z braku widzów, bo upowszech-
niły się telewizory. Przez pierwsze dziesięć lat kino było w budynku 
Gromadzkiej Rady, a w 1967 roku zostało przeniesione do nowej 
remizy, gdzie było ok.120 miejsc, ale o wiele gorsza akustyka, do-
kuczliwy pogłos.

 Odnośnie repertuaru, to otrzymywaliśmy propozycje z Centrali 
Wynajmu Filmów, wybieraliśmy, a następnie przysyłano nam dwa 
ilmy tygodniowo – nie zawsze zgodnie z zamówieniem. A isze nie-

kiedy były gotowe, ale czasem trzeba było je wypełniać. Dwa razy 
Wojewódzki Zarząd Kin wymienił ławki. Jako pracownicy dosta-
waliśmy służbowe ubranie, mydło, ręczniki, latarki, a nawet raz 
na osiem lat kożuch na zimowe wyjazdy.

Relacja Klemensa Stępniewskiego
ur. w 1928 roku,

spisana przez Krystynę Kożuch
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Klemens Stępniewski (pierwszy z prawej) w czasie odbywania 
zasadniczej służby wojskowej był radiotelegrafi stą.

Świadectwo pracy Klemensa Stępniewskiego
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Starsi opowiedzieli –
– Młodzi zapisali

I
Relacje mieszkańców Woli Osowińskiej

spisane przez Małgorzatę Wiąch
podczas praktyk studenckich

Helena Gruchoła, ur. w 1930 roku.
(...) Od pierwszej klasy boso do szkoły chodziłam. Podłoga była na-
cierana płynem ciemnym, że nogi przylegały, ale kurz nie przysta-
wał. Boso też do kościoła się chodziło. Buty z opon były później. 
Były też gumiaki, pruły się szybko. Ja pierwsza miałam o icerki 
ze skóry. Brat Eugeniusz pracował we młynie, zarobił na 3 pary: dla 
mnie, dla siebie i drugiego brata.
(...)W sobotę piekło się chleb pytlowy i razowy – na grubszą mąkę 
był zmielony. Musiał wystarczyć na cały tydzień. Gotowało się dwa 
razy dziennie. Rano była zupa grzybowa albo krupnik. Na obiad 
była kapusta z grzybami i karto le, pierogi z kaszą gryczaną, jagla-
ną. Chleb z marmoladą był na kolację i biała kawa.
(...) Jako dziecko chodziłam razem z rodzicami na odpusty. Potem 
chodziłam z dziewczętami, chłopaki nie chcieli. Byłam w Wojciesz-
kowie, Szczałbie pod Łukowem, Woli Gułowskiej, Ulanie, Kocku.
(...) Radio miałam jako mężatka. Mąż kupił w Warszawie. Mieliśmy 
też gramofon z tubą.
(...) Dawniej prało się na tarze w wannie albo balii. W czasie wojny woj-
sko polskie dawało do prania. Każda rodzina musiała przyjąć pranie. 
(...) W spodniach chodziłam dopiero jako mężatka, a wcześniej 
w spódnicy długiej lub za kolana.

Barbara Mateusiak, ur. w 1936 roku.
(...) Jedzenie było gotowane dwa razy dziennie, jak się nagotowało 
więcej, to i na drugi dzień było. Kupowaliśmy też jedzenie. Był sklep 
u Gomoły Aleksandra – masarnia, sam wyroby robił. Był też sklep 
u Malesów (teraz Góreccy). Często gotowało się zupy mleczne (bo 
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było dużo mleka), kaszę gryczaną, jaglaną, ryż, pierogi z soczewi-
cą. I parowańce z soczewicą matka robiła, bo mieliśmy pół metra 
soczewicy. Chleb piekliśmy w taki dzień, raz na dwa tygodnie. Wy-
starczyło dla trzyosobowej rodziny. Mąka była swoja, kasza swoja, 
soczewica swoja, bułki się piekło. Na początku z jednej miski się 
jadło, jak byłam mała. Potem były miski oddzielne dla każdego.
(...) Rowerem jeździłam pierwszy raz, jak miałam około 20 lat. 
Po parku uczyłam się jeździć. Koło stawku się przewróciłam.
(...) Chodziłam na piechotę na odpusty. Byłam w Radzyniu, bo w Ża-
bikowie mam rodzinę, w Ulanie, Szczałbie, Woli Gułowskiej. 
(...) Zabawy były po domach. Głównie u Wadowskich. Jasio Wadow-
skich miał harmonię. Obecnie mieszka w Łukowie. Miałam kole-
żanki: Lucyna Wawerkówna, Henryka Rogulska, Regina Kochańska, 
Barbara Masłowska.

Adam Gomoła, ur. w 1938 roku.
Wypas trzody był na wspólnocie tzw. Lesinie. Było to kilkadziesiąt 
hektarów. Przed melioracją były tam kępy, między kępami woda, 
błoto, ale były miejsca wyższe i tam pasło się krowy swoje. Sołtys 
zrobił zebranie. Wynajęli pastucha, któremu płaciło się od jednej 
sztuki (od każdej krowy). Wypas był od maja do września. Od sztu-
ki na miesiąc płaciło się 25 kilogramów zboża albo dawało się pie-
niądze, kto miał. Było też dwóch pomocników (bo ponad 100 krów) 
na kolejki: jedna krowa – jeden dzień odrobku, dwie krowy – dwa 
dni. Każdy ze swojego gospodarstwa rano przyganiał krowy. Na pa-
stwisku czekał na nie pastuch. Wieczorem zabierało się krowy.

Marianna Mateusiak, ur. w 1926 roku.
(...) Mój ojciec – Jan Gomoła – był sołtysem i pierwszy jeździł rowe-
rem, zbierał we wsi podatek i odwoził przez las do Wojcieszkowa, 
do gminy i nie bał się. Na noc rower wprowadzał do mieszkania 
i stawiał za stołem. (...)
(...) U niektórych sąsiadów dzielili zapałki, bo brakowało, była bieda.

Alina Kożuch, ur. w 1944 roku
Zakład fryzjerski mieścił się tam, gdzie mieszkała Lecykowa oraz 
u Rogulskich przez dwa lata (obecnie mieszka tam Danuta Malesa). 
Później przyjmowałam w domu przez rok.
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Zakład funkcjonował od 1964 roku do ok. 1971, czyli przez 7 lat. 
W 1973 roku, jak urodziłam dziecko, już go na pewno nie było, 
przyjmowałam w domu. 
Posiadam dyplom z 6 marca 1964 roku, z Lublina, że jestem cze-
ladnikiem w rzemiośle fryzjerstwa, jak również z dnia 29 stycznia 
1980 roku, że jestem czeladnikiem wykwali ikowanym.

Potwierdzenie członkostwa Aliny Skowron 
w Cechu Rzemiosł Różnych w Radzyniu Podl.

Legitymacja czeladnicza Aliny Skowron – potwierdzenie 
kwalifi kacji fryzjerskich po ukończeniu kursu w tym zakresie
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Na początku miałam dwie suszarki i aparat do trwałej. Robiłam trwa-
łą i uczesania. Miałam też aparat do repasacji pończoch. Robiłam ma-
nicure. Niwicka Celina była moją pierwszą klientką. Klientki miałam 
z Osowna, z Bork, z Nowin, z Oszczepalina. Było bardzo wesoło, były 
pogawędki. Na sylwestra było najwięcej klientek. Po 22-giej do domu 
schodziłam. Dużo klientek było też na wesela, zabawy.

Jadwiga Kolasik 
Na poczcie w Woli Osowińskiej pracowałam od 1 lipca 1967 roku. 
Naczelnikiem był Roman Kożuch. Jak przyszłam, było dwóch dorę-
czycieli: Stanisław Lis i Stanisław Skowron. Był to urząd nadawczo 
– oddawczy. Po reorganizacji regionu pozostał jako doręczyciel Sta-
nisław Lis, potem był Eugeniusz Łaskawski. Najpierw Urząd Pocz-
towy mieścił się za dzisiejszym budynkiem sklepu GS. Czynny był 
od ósmej do piętnastej. To był dosyć ruchliwy urząd. Codziennie 
był dowóz przesyłek. Poczta miała umowę z PKS-em. Rano pocztę 
odbierałam od kierowcy autobusu PKS i po południu zapakowaną 
przesyłkę przekazywałam tą samą drogą. Zakres usług pocztowo-
telekomunikacyjnych: przyjmowano listy (zwykłe i polecone) oraz 
paczki, doręczano listy i paczki, zamawiano rozmowy, telegramy, 
przekazywano wpłaty i wypłaty. Było ok. 300 przekazów miesięcz-
nie. Około 1997 roku urząd przeniesiono do Bork.

Tadeusz Deleżuch, ur. w 1938 roku.
W Kółku Rolniczym pracowałem w latach 1970-78 na umowę-zle-
cenie, bo miałem swoje duże gospodarstwo. Były traktory i różne 
maszyny: siewniki, snopowiązałki, sprężynówki, glebogryzarki, 
maszyny-wiejki, opryskiwacze, kopaczki tzw. „wariatki”, żniwiar-
ki, pługi, kosiarki listwowe, a później – rotacyjne. Na stałe praco-
wali: Jan Kożuch, Tadeusz Karpiński, Zdzisław Majak, Jerzy Witek 
z Osowna. Stanisław Misiak był dyspozytorem. Do zarządu należeli: 
Aleksander Skowron, Feliks Gomoła, Stanisław Misiak, Marian Ko-
żuch, Aleksander Gomoła. Za usługę taniej płacili członkowie Kół-
ka. Pracowało się od świtu do nocy, jak była robota i duże kolejki 
za maszynami.
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Jan Kożuch, ur. w 1940 roku
W Kółku Rolniczym pracowałem od 1964 do 1985 roku. W Zarzą-
dzie byli: Józef Lis, Feliks Gomoła, Stanisław Misiak, Aleksander 
Skowron.
Kombajn do zboża zakupiono ok. 1969/70 roku. Najpierw kombaj-
nem kosiłem u Józefa Lisa i Rafała Karpińskiego, bo ludzie się bali, 
że jak się kosi kombajnem, to zboża nie będzie, a w późniejszych 
latach były duże kolejki.
Tańsze opłaty były dla członków kółka. Jak był sezon np. kopanie kar-
to li, to pracowałem dzień i noc. Pobierałem 1600 zł pensji na mie-
siąc, zależało od wypracowanych godzin. W lecie kosiłem kombaj-
nem. Rano się wyjeżdżało, w nocy wróciło. Zimą najpierw były urlo-
py, potem pracowałem w drogowym, posypywało się drogi. 

Tadeusz Sokół, ur. w 1928 roku
W młynie pracowałem około 30 lat (1961-1991). Kierownikiem był 
Zbigniew Nycz. Młynarzami byli: Wadowski, Strojek Bolesław, Ko-
zyrski z Krasewa. W młynie przemielało się zboża: żyto, pszenicę. 
Cztery tony na godzinę się robiło, nieraz więcej. Zboże pochodzi-
ło od gospodarzy z okolicznych wsi. W okolicznych wsiach młyna 
nie było. Przyjeżdżali z Nowin, Krasewa, Woli Chomejowej, Ulana, 
Zarzeca, Oszczepalina, Serokomli, Osowna, Starej Wsi, Pasmug. Go-
spodarze przywozili zboże, a zabierali mąkę. Kolejki za mąką były 
do domu Stanisława Kochańskiego. Do dwudziestu godzin robiłem. 
Przez pół roku dostawałem 420 zł, potem 800 zł na miesiąc. 

Stanisława Kożuch, ur. w 1931 roku.
U Izydorowej się uczyłam przez rok za krawcową, a mój mąż u Teo-
ila Mateusiaka uczył się szyć. W Szczecinie pracował trzy lata. 

Wyszłam za krawca i wspólnie śmy szyli. Izydorowa była sławna 
na całą Wolę.
(...) W polu kosiło się kosą od małego. Dwa tygodnie chodziliśmy 
kosić. Na koniec robiliśmy „kozę” i śpiewaliśmy. Karto le kopaliśmy 
motyką. Zimą przędło się len, a na wiosnę robiło się krosna.. 
(...) Przez 15 lat śpiewałam w chórze kościelnym. Za księdza Cybuli 
był organista Fornal. Chodziło nas ze 20 osób: Walentukiewiczowa, 
Latochowa, Lecykowa, Helena Strojek, jej siostra Monika, Marta Bie-
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niek, Cecylia Sałata, Cecylia Zając, Zo ia Zając,  Klara Skowron, Wan-
da Gomoła, Stefan Bieniek, Edward Kożuch, Tomczak Aleksander. 
Na cztery głosy śpiewaliśmy.

Józef Napora, ur. w 1934 roku.
Pracowałem w gorzelni od 1957 roku do prezydentury Wałęsy. Przy-
jąłem się za Piotra Kapałę. Ponadto kierownikami byli: Stanisław 
Uchański, Wiktor Denis, Henryk Orchowski, Stanisław Makowski.
(...) Alkohol robiliśmy z bułek z marmoladą (z suchych i świe-
żych – przywożono je z Warszawy), z cukru, z ziemniaków, ze zbo-
ża. Wagonami przywożono zboże spod Warszawy. Ziemniaki też 
przyjeżdżały spod Warszawy. Do 1000 litrów na dobę się robiło. 
Na zimę trzeba było wykonać plan 500000 litrów. Początkowo 
otrzymywałem czterysta parę złotych wynagrodzenia. 14-15 zło-
tych wynosiła „dniówka”. Osiem godzin na dobę się robiło. Kolejki 
do gorzelni były aż do ośrodka zdrowia. 
Później byłem dozorcą – pilnowałem i paliłem w kotłowni.

II
Fragmenty prac uczniów 

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Woli Osowińskiej

Przygotowania do zimy

Jedną z ważniejszych czynności w przygotowaniach do zimy było 
zabezpieczenie domu mieszkalnego i budynków inwentarskich 
przed mrozami. W tym celu robiono tzw. zagaty (ogaty). Aby ogacić 
dom, należało wkopać do ziemi drewniane drążki, których wysokość 
sięgała dachu, a odległość między nimi wynosiła około pół metra. 
Między drążki a ścianę domu, wkładano np. słomę, siano, suche 
liście, igliwie, trzcinę, zaczynając od dołu do góry. Taka ochrona 
przed mrozami miała bardzo szerokie zastosowanie, gdyż dobrze 
spełniała swoją funkcję.
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Na zimę zakładano tzw. okna dubeltowe czyli wewnętrzne 
i dodatkowo uszczelniano je watą. W piecach, budowanych 
z cegły i gliny, palono głównie drewnem, torfem, bardzo rzadko 
węglem. Opał ten zwożono latem, kiedy były sprzyjające warunki 
atmosferyczne. Drewno przywożono z lasu, a torf wydobywano 
i suszono na łąkach torfowych.

Latem i jesienią zbierano grzyby, zrywano owoce, które następnie 
nawlekano na grubą nitkę i suszono (najczęściej zawieszając je nad 
kuchnią). Robiono także kon itury. Mięso, boczki, słoninę, kiełbasę 
zasuszano lub wkładano do słoików i zalewano smalcem.

Zimy były mroźne i śnieżne, dlatego główny środek transportu 
stanowiły sanie ciągnione przez konie, podkute wcześniej w kuźni 
(w każdej wsi byli kowale).

Opracowała Joanna Skowron
na podstawie wywiadów ze Stanisławą Skowron (ur. w 1936 r.)

i Władysławem Warpasem (ur. w 1929 r.).

Pozyskiwanie torfu

Do kopania torfu przystępowano, gdy zrobiło się dobrze ciepło. 
Był to miesiąc maj, już po sadzeniu ziemniaków, siewie zbóż jarych. 
Przed pierwszymi sianokosami.

Miarą kopania torfu był pręt (ok. 3m x 3m). Przeważnie urobek 
torfu 1 pręta wystarczał na jedną zimę. Kopanie torfu było jedną 
z najcięższych prac. Najmowali się głownie młodzi ludzie, silni. Aby 
wykopać taki pręt, trzeba było 4-5 silnych, zgranych ludzi, żeby przez 
jeden dzień wykonać taką pracę. Praca była ręczna, gdyż „maszyna” 
obsługiwana była wyłącznie przez ludzi. Maszyna z blachy na począt-
ku bardzo ostra, miała długość 2,50 – 3m.

Siła mięśni ludzkich rżnęła torf na głębokość do 3m i szerokość 
30m. Aby wykopać 1 pręt, trzeba było wyciągnąć ok. 350 słupów tor-
fu. Tra iało się również, że maszyna napotkała jeszcze nierozłożone 
drzewo. Wówczas taką przeszkodę się omijało. Robotnicy pracujący 
przy kopaniu torfu, byli boso i w spodniach. Wyciągnięta maszyna 
z torfem była odciągana dalej na odległość ok. 20m. Tam z maszy-
ny się opróżniało torf i wstępnie się go cięło na kawałki – kwadraty 
30cm. Miało to na celu ocieknięcie z wody. Wszystkie kawałki, błoto 
i okruchy, które powstały przy kopaniu, ponownie były wkładane 
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do maszyny, ugniatane przez deptanie. I ponownie wypinane z ma-
szyny. Gdy torf z określonej powierzchni został wykopany i odciąg-
nięty, w następnej kolejności był przewożony na wyżej położone 
miejsce tzw. „pólko”. Tam przeważnie kobiety i dzieci go „krackowały” 
na kawałki – odpowiedniki cegły. Następnie go układały w „kozieł-
ki”. W zależności od pogody koziełki te były przestawiane. Suszenie 
przeważnie trwało 2-3 miesiące. Zasadą było, że dobry torf winien 
się charakteryzować tym, żeby nie był włochaty, rzadki, ale żeby był 
zbity, twardy, czarny i czym cięższy, tym lepszy. Z jednego ukopanego 
pręta było 5-7 wozów ”żelaźniaków” torfu. 

Dzisiejsze miejsca, gdzie kopano torf, zostały już w części ponow-
nie pozarastane. Nikt dzisiaj nie kopie torfu na opał. Ostatnio torf 
w naszej wsi kopany był na początku lat 60-tych.

Relacja Klemensa Stępniewskiego ur. w 1928 roku
spisana przez Konrada Skowrona

(...) W naszej wsi – Woli Osowińskiej – torf pozyskiwano na tzw. 
„Lesinie” w okolicach rzeki Bystrzycy. Ostatnie pozyskiwania miały 
miejsce pod koniec lat 60-tych.

Torf nie był dobrym opałem. Raz – że był zbyt pracochłonny, 
po drugie, że nie było zbyt ciepło w izbie, a po trzecie, było bardzo 
dużo popiołu. Ludzie jednak pozyskiwali torf, ponieważ koszto-
wało ich to tylko pracę i bali się węgla. Oto przykład: gdy wożono 
do gorzelni węgiel kamienny, pewien chłopiec (obecnie mieszkający 
w Łukowie) przyniósł grudkę i wrzucił ją do kuchni. Żar i ciepło było 
ogromne, jednak dostał od matki lanie, ponieważ twierdziła, że „ro-
zerwie kuchnię”. Oczywiście, tak się nie stało.

Pozyskiwanie torfu było to bardzo pracochłonne zajęcie.

Relacja Eleonory Orłowskiej, ur. w 1923 roku,
spisana przez wnuka Wojciecha Orłowskiego
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Higiena dawniej.
Jakie środki służyły do jej utrzymania?

Kiedy miałem ok. 10 lat, to moja mama, chcąc wyprać ubrania, 
chodziła nad rzekę. A robiła to tak: namoczyła rzeczy w wodzie, po-
tem rozkładała na dużym kamieniu i stukała kijanką. Znowu moczy-
ła, wyciskała i tak robiła kilka razy. Po jakimś czasie pojawiły się tary, 
to już było łatwiej, ale też najczęściej chodziła nad rzekę, bo do pra-
nia potrzeba było dużo wody, a nie w każdym gospodarstwie były 
studnie.

Do prania na początku służył piasek – mokry kładziono na ubranie 
i tarto w rękach, a następnie spłukiwano. Niekiedy wykorzystywano 
szare mydło lub popiół pozyskiwany z drewna liściastego (najczęściej 
osikowego lub wierzbowego). Ludzie myli się w rzekach lub w baliach 
drewnianych. Przed świętami do mycia używali szarego mydła.

Przed wojną było bardzo biednie, brakowało ubrania i bielizny. 
Często ludzie nie mieli majtek. A z tym najgorzej było kobietom, gdy 
miały okres. Wtedy wkładały sobie gałganki, które musiały prać, żeby 
wystarczyły na dłużej. Gdy która źle się zabezpieczyła, to zdarzało 
się, że jej wypadł i wtedy chłopcy mieli niezłą zabawę.

Zamiast papieru toaletowego latem używano trawy, słomy a naj-
częściej liści chrzanowych; w zimie – gałganków, siana lub suszonych 
liści.

W domach często ludzie mieszkali razem ze zwierzętami, doty-
czyło to nie tylko kotów i psów, ale również kur, krów, świń. Podłogi 
były rzadkością, najczęściej w izbach była ubita glina. Trudno to było 
sprzątać i bardzo się kurzyło.

Relacja Edwarda Wawerka, ur. w 1921 roku, 
spisana przez Katarzynę Mazurek

Dawne sposoby leczenia

(...) Kiedyś nie było tutaj – ani w pobliżu – apteki czy ośrodka zdro-
wia, gdzie można było zgłosić się z każdego rodzaju schorzeniem. Lu-
dzie stosowali własne metody, które były naprawdę skuteczne. 

Bardzo groźną chorobą, a nawet śmiertelną w tamtych czasach 
była gruźlica. Wierzono, że w wyleczeniu jej pomaga nacieranie cia-
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ła smalcem z psa. Na przeziębienie najlepsza była cebula w różnych 
postaciach, czosnek, mleko z masłem i miodem oraz sok z malin. 
Robiono również inhalacje z okruchów siana, herbatę z kwiatu lipy 
i czarnego bzu oraz syrop z sosny. Starszym ludziom dokuczały dusz-
ności, które zwalczane były okładami z nafty. Klatkę piersiową i plecy 
nacierano tłuszczem, następnie papier moczono w nafcie i wszystko 
to posypywano czosnkiem. 

(...) Bolące mięśnie i różne miejsca na całym ciele nacierano spi-
rytusem lub denaturatem. Rozgrzewało to organizm, co w skutkach 
przynosiło ulgę. Na zapalenie zatok robiono okłady z prażonej soli. 
Sól smażono na patelni, potem zawijano w lnianą szmatę i przykła-
dano do nosa. W celu udrożnienia dróg oddechowych podczas kataru 
czy kaszlu, wąchano amoniak. Jeszcze jednym sposobem na rozgrza-
nie organizmu było „stawianie baniek”. Kawałek materiału zwijano 
w rulonik, maczano w denaturacie i podpalano. Następnie, podpa-
lony knot wkładano na moment do bańki, wyjmowano go, a bańkę 
stawiano bezpośrednio na plecy. Nie było to zbyt przyjemne uczucie, 
ale tę metodę stosuje się do dziś. 

Ból żołądka leczono naparami z czarnych jagód, pokrzywy i sie-
mienia lnianego. Na oparzenia przykładano okłady z mleka lub pyłek 
z kołtuńca. Bywały też poważniejsze urazy i na te również szukano 
sposobów. Do złamanej ręki przykładano watę, później deskę w celu 
usztywnienia kończyny i okręcano to bandażem. Nawet z takimi 
schorzeniami nie zgłaszano się do lekarza. Zwichnięcia po prostu na-
stawiano. Na bolące oczy przykładano plastry ziemniaków, robiono 
okłady z herbaty i rumianku. 

Aby ukoić ból zęba, okładano policzki watą zwilżoną spirytusem. 
Chodzenie po deszczowej wodzie pomagało pozbyć się odcisków. 
Na dolegliwości ze strony dróg moczowych pomagały tzw. „nasia-
dówki”. Gorącą cegłę wkładano do wiadra z wodą, po czym – okry-
wając się – siadano na nie. Zapalenie uszu leczone było okładami 
z gorącego piasku lub gotowanych ziemniaków.(...).

Opracowała: Aleksandra Kozieł
Informatorzy: Henryka Gomoła ur. 1936 r.,

Michał Gomoła ur. 1932 r.,
Marianna Napora ur. 1938 r.,

Cecylia Malesa ur. 1928 r.
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Sposoby konserwowania i przechowywania żywności

W dzisiejszych czasach, gdzie w każdym domu jest lodówka lub 
chłodziarka, ludzie nie martwią się, co zrobić z jedzeniem, gdzie 
je przechować, by się nie popsuło. Ale kiedyś tak nie było, należało 
dobrze chronić jedzenie przed ciepłem.

Moje babcie, aby mięso się nie popsuło, dobrze je soliły, układały 
w drewnianym pojemniku i przykrywały pokrywą. Po tygodniu 
wyjmowały z beczki i układały na blachy po chlebie, aby obeschło. 
Następnie znowu wkładały mięso do pojemnika, który wcześniej 
był wymyty i wysuszony. Pojemnik dobrze zamykano, aby nic się 
do niego nie dostało i odstawiano w chłodne miejsce. Ze słoniny 
robiono smalec: słoninę krojono oraz topiono, następnie wlewano 
tłuszcz do słoików i odstawiano w chłodne miejsce, aby skrzepł.

Mleko trzymano w bańce, którą wpuszczano do studni, by wystygło 
i nie skwaśniało.

Warzywa – między innymi: ziemniaki, marchew, buraki, kapustę 
trzymano w chłodnych piwnicach, w których nie mogło być wilgoci, 
aby warzywa nie zgniły. Kapustę kiszono w beczkach, dodawano 
do niej marchew oraz sól – wszystko dobrze ugniatano i przykrywano, 
a następnie odstawiano w ciepłe miejsce, by ukisło.

Ogórki kwaszono w beczkach, na spód beczek kładziono liście 
chrzanu, koper, następnie robiono tzw. solankę, czyli wodę z solą oraz 
dodawano czosnek. Z początku trzymano ogórki w ciepłym miejscu, 
by ukisły, a później zakopywano lub zanurzano w rzece bądź studni.

W lecie zbierano owoce, z których robiono dżemy i kompoty 
na zimę. Jabłka krojono i suszono na blachach, by za jakiś czas 
nadawały się one na przetwory albo np. na zupę owocową.

                       
Opracował Mariusz Kulik na podstawie wywiadów

z Teodozją Michalską (lat 64) i Marianną Zając (lat 74).

O wypasie krów w Woli Osowińskiej

W dawnych czasach ludzie cenili krowy, ponieważ dostarczały 
mleko, z którego robiono wiele produktów.(...) Krowy wypasało się 
na Lesinie, było to duże i ogólne pastwisko. Był taki pastuch, który 
pasł krowy innym mieszkańcom. Miał dwóch pomocników. Każdy 
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gospodarz, który chciał wypędzić krowę do pastucha, wstawał o szó-
stej rano albo i wcześniej. Pastuch na całe lato był zgodzony. Krów 
było sto, a nieraz i więcej i to się nazywała “trzuda”. Wieczorem, jak 
pastuch gnał krowy do domu, gospodarze wychodzili na “krzyżów-
ki”, żeby swoje odebrać. Później – już tak pod jesień – krowy pasły 
się na Pasterniku. Jest on w środku wsi – to taka łąka. Były tam też 
ogrody. Gdy już w październiku gospodynie sprzątnęły warzywa, 
wszystkie krowy pasły się na tej łące dotąd, aż trawy nie wygryzły. 
Jak krowy się pasły, to pastuchy robili miotły, pletli kosze i sprzeda-
wali. A podtrzudniki na jesieni ogniska palili, karto le piekli. Wesoło 
im było. Najgorzej było dla pastuchów, kiedy było gorąco. (...) Kobiety 
przychodziły w południe do krów, dojonych trzy razy na dzień. 

(...) W dzisiejszych czasach nie ma dużo krów, a dawniej to każ-
dy musiał mieć przynajmniej jedną. Od krowy było mleko na włas-
ne potrzeby i do mleczarni, żeby zarobić parę groszy. Ze śmietany 
w maśniczkach kobiety robiły masło. Każdy, kto chciał masło sprze-
dać, to musiał jechać albo iść na piechotę do Adamowa.

Relacja Henryki Cieniuch, spisana przez Izabelę Skowron

Krowy – żywicielki

W latach 50-tych w Woli Osowińskiej były małe gospodarstwa. 
W każdym obejściu był koń i krowa. Krowy były żywicielkami rodzi-
ny i wypasano je w lasach. W późniejszym czasie wypasaniem krów 
zajmował się pastuch. Ludzie wyganiali trzudę na drogę, a pan Tom-
czak Zdzisław gnał krowy na Lesinę. Później wypasał Żurawski Wac-
ław. 

Krowy były dojone ręcznie przez kobiety. Mleko było przechowy-
wane w glinianych dzbankach. Na drugi dzień z mleka zbierana była 
śmietana. Gdy zgęstniała, to w masielnicy kobiety robiły masło. Ubi-
jały tak długo, aż ze śmietany zrobiło się masło. Następnie płukały 
z maślanki w zimnej wodzie i robiły w misce osełki z masła. Osełka 
miała kształt pieroga. Maślankę wypijano. Mleko, z którego była zbie-
rana śmietana, odstawiano na 2 dni do skwaszenia. Gdy skwaśniało, 
było ogrzewane na ciepłej kuchni, lekko mieszane, żeby białko z mle-
ka lekko się ścięło. Odlewano serwatkę, a skrzep wlewano do lnia-
nego woreczka. Wieszano woreczek, żeby ściekła serwatka. Później 
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wiązano worek ścisło i kładziono na desce obciążając np. kamieniem. 
Gdy ser był odciśnięty, to można go było spożywać. Jak w gospodar-
stwie było dużo masła czy sera, to kobiety sprzedawały je na targu. 
Miały pieniądze, żeby kupić inne rzeczy potrzebne do życia. W tam-
tych czasach ludziom nie było łatwo żyć, gdyż nie mieli emerytur ani 
rent.

Później, gdy było więcej krów, to skupem mleka zajmował się pan 
Bober Eugeniusz. Ludzie ze wsi przywozili w bańkach mleko do go-
spodarstwa pana Eugeniusza, zlewali w kadzie, a później było wy-
wożone do Radzynia Podlaskiego. Kiedy w Woli Osowińskiej została 
pobudowana zlewnia, to gospodarze sprzedawali mleko do zlewni. 
Mleko było wystawiane w bańkach na drogę (kto mieszkał blisko 
zlewni, nosił sam) , a następnie zbierane przez wozaka na furman-
kę i zawożone do zlewni. W zlewni pracowali: Bober Eugeniusz, De-
leżuch Jadwiga, Zając Krystyna, Lucyna Bieniek i Guz Beata. Mleko 
przywiezione do mleczarni – przed wylaniem do dużej kadzi – musia-
ło być zmierzone, pobrane próbki na tłuszcz i białko. Po jego odbiór 
przyjeżdżał specjalny samochód z Mleczarni w Radzyniu Podlaskim.

Opracował Marek Kolasik
Informatorzy: Janina Skowron (ur. w 1918 r.), 

Maria Kolasik (ur. w 1954 r.),
Henryk Kolasik (ur. w 1950 r.)

Gry i zabawy w dzieciństwie naszych przodków

W dzieciństwie moja babcia bawiła się piłkami wielkości jabłka. 
Często były one zrobione własnoręcznie z krowiej sierści lub kłębka 
starych nici, obszytych szmatką. Taka piłka źle się odbijała, ale w „pa-
lanta” można było grać. Jeżeli ktoś miał piłkę fabryczną, gumową, 
do palanta szkoda jej było używać, ponieważ w tej grze odbijało się 
piłkę kijem. A więc taką piłkę najczęściej odbijało się o ścianę, czyli 
grało się w „dziesiątkę” lub „dziewiątkę”. W tę grę najlepiej było się 
bawić we dwie osoby, ale można było i w więcej. Wykonywało się ko-
lejno ruchy, aż do upuszczenia piłki. A gdy piłka wypadła z rąk na zie-
mię, była „kucha” i grała następna osoba. Tak na przemian oddawało 
się piłkę, aż jeden z graczy dograł do końca. Gra w „dziesiątkę” wy-
glądała następująco: 1) Trzeba było dziesięć razy odbić prawą dłonią 
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piłkę o ścianę i złapać. 2) Dziewięć razy odbić wierzchem dłoni zło-
żonych rąk. 3) Osiem razy palcami złożonymi w krzesełko. 4) Siedem 
razy pięścią prawej ręki. 5) Sześć razy piłkę przerzucić przez plecy. 
6) Pięć razy przełożyć pod nogą. 7) Cztery razy odbić ręką prawą, a 
w międzyczasie klasnąć w lewą. 8) Trzy razy lewą pięścią, 9) Dwa 
razy odbić głową, 10) Raz – kolanem. Następnie zaczyna się odbijać 
od: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kto pierwszy wykona, to wygrywa. “Piętnast-
ka” wyglądała podobnie, tylko grę zaczynało się od 15 do 1. 

Natomiast w palanta, można było grać w wiele osób. Najpierw 
dwóch najlepszych graczy dobierało do swojej grupy kolejno po jed-
nym zawodniku, aż podzielili się wszystkimi uczestnikami gry. Na-
stępnie, na kiju zwanym palantem odliczali, układając dłonie do góry 
„niebo, piekło”, czyja dłoń popadnie na koniec kija „na niebo”, cała 
grupa idzie do „nieba”, a przeciwna grupa gra w „piekle”. W „niebie” 
wszyscy kolejno mają po jednym biciu, a kapitan drużyny ma ich trzy. 
Wybijający piłkę powinien pobiec do oznaczonej mety i wrócić, czyli 
„wykupić się”, uważając, aby przeciwnik z „piekła” nie pocelował go. 
Gdy w czasie wykupywania się, jeden z grupy zostanie przez prze-
ciwnika pocelowany, cała grupa przegrywa i odchodzi do „piekła”. 
W piekle łapie się wybijaną piłkę i celuje przeciwnika, gdy ten się 
wykupuje (przebiega), czyli gdy przebiega do mety i z powrotem. Kto 
długo utrzyma się w niebie, ten wygrywa.

Często bawiono się w klasy. Na podwórku czy ścieżce rysowało 
się „klasę”, podobną do okna z ośmioma szybami. Skakało się na jed-
nej nodze, przesuwając jakiś przedmiot, najczęściej gładki kawałek 
z rozbitego talerza. Trzeba było przesunąć jedną nogą kolejno do każ-
dego okienka, nie podpierając się drugą nogą. W razie podparcia się, 
czy stanięcia na narysowanej kresce, przegrywało się. Grę zaczynała 
następna osoba i znów grała do popełnienia błędu, czyli do „skusze-
nia”. Na obie nogi można było stanąć tylko w piątym okienku zakre-
skowanym, czyli w jaju. Gdy bezbłędnie przesunęło się szkiełko przez 
wszystkie okienka, wrzucało się szkiełko w drugie okienko i w ten 
sam sposób przesuwało. Następnie, zaczynało się grę od trzeciego 
itd., aż do ostatniego okienka. Kto najszybciej doszedł do ostatniego 
okienka, ten wygrywał.

Jeszcze były zabawy w „zielone”, „pamiętam” lub „spółkę”. Tak 
to wyglądało: Dwoje dzieci założyło się, że np. w ciągu tygodnia trze-
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ba mieć zawsze przy sobie coś zielonego. Bo gdy przeciwniczka za-
pyta „zielone”, trzeba zawsze je szybko pokazać. Jeżeli nie ma się przy 
sobie coś zielonego, trzeba dać jakiś drobiazg, jako przegraną. Po-
dobnie wyglądała zabawa w „pamiętam”. Po “założeniu się”, do czasu 
uzgodnionego przez obie strony, przeciwnik na każde pytanie po-
winien najpierw powiedzieć „pamiętam”, a następnie odpowiedzieć 
na pytanie. Jeżeli pierwsze słowo nie brzmiało „pamiętam”, tak samo 
przegrywało się jakiś dowolny drobiazg. Zabawa w „spółkę” wygląda-
ła trochę inaczej np. jedna z dwóch osób, gdy chciała zjeść coś sama, 
jak tylko wyciągnęła kanapkę czy jabłko, musiała szybko powiedzieć 
„zamawiam”. Gdy zapomniała tego powiedzieć, to osoba z nią grająca 
powiedziała „spółka” i w takim przypadku, koniecznie trzeba było 
się podzielić na pół jedzeniem.

Opracowała Anna Listosz, na podstawie opowiadania
swojej babci – Genowefy Listosz, ur. w 1934 roku

Najpopularniejszą była gra w palanta, polegała na odbiciu szma-
cianej piłki kijem. Piłka była wykonywana z lnianych trocin, które 
powstały w trakcie obróbki lnu. Trociny były zbierane w szmatę i za-
szywane.

(...) Typowo dziewczęce gry to: odbijanie gumowej piłki o ścianę, 
,,kółko graniaste”, ,,mam chusteczkę”.

(...) Chłopcy chętnie bawili się „w kierowcę”. Polegało to na doje-
chaniu do jakiegoś punktu czy linii obręczą od roweru, „kierowaną” 
patykiem lub drutem.

W zimie zabawy odbywały się na śniegu i lodowisku. Po śniegu 
zjeżdżano na drewniakach i na sankach. Łyżwy do jeżdżenia były wy-
konane z drewna, do którego przymocowano część ślizgową z meta-
lu. W drewnie wypalano dziury, przez nie przewlekano sznurki, skrę-
cane na patyk, służące do zakładania łyżew na buty.

Opracował Paweł Mateusiak, na podstawie wywiadu
ze Stanisławem Mateusiakiem, ur. w 1937 roku
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Nasz park kiedyś wyglądał inaczej

Na świecie jest wiele miejsc, budynków i rzeczy, które ludzie co-
dziennie mijają i nie zdają sobie sprawy z tego, że są to zabytki po-
siadające wielką wartość historyczną i materialną. Park w Woli Oso-
wińskiej również do nich należy. Stan, w jakim znajduje się obecnie, 
daleko odbiega od tego, co pamiętają najstarsi mieszkańcy.

W skład całego kompleksu parkowo-pałacowego wchodził dwo-
rek, kościółek, budynki gospodarcze (np. stajnia, magazyn zbożowy), 
a także cieplarnia i oranżeria. Były tu również dwa stawy, piękne 
alejki, klomby róż, zwierzęta i ogrody. Całość otoczona była ogro-
dzeniem, które składało się z dwóch części: muru z czerwonej cegły, 
na którym znajdowały się sztachety. Parkan ten przetrwał do dziś. 
Zaczynał się przy kościele i prowadził do żelaznej bramy, otwiera-
nej tylko na przyjazd dziedzica i jego gości. Dalej ogrodzenie ciągnęło 
się do kolejnej bramy (tym razem drewnianej, dwudrzwiowej – było 
to jedyne wejście dla służby, zamykano je na noc), potem aż do studni 
„jakby w nie wrośniętej”, a za nią biegło do łąk, zakręcało i zmieniało 
się w zwykły drewniany, dwumetrowy płot, który stykał się z folwar-
kiem.

Tzw. „górkę”, znajdującą się nieopodal cieplarni, otaczał staw. 
Na tę „wyspę” prowadził drewniany mostek. Z niego schodziło się 
na alejkę, okalającą „górkę”, obsadzoną gęstymi krzewami bzu. 
Na „szczycie” znajdowała się altana. Stały w niej dwa pomalowane 
na niebiesko okrągłe stoły i ławki o wygiętych oparciach. Przy most-
ku były łodzie z wiosłami. W stawie pływało mnóstwo ryb. 

Za pałacem znajdował się drugi staw, wokół którego zasadzone 
były różnego koloru róże. Wzdłuż alejek rosły drzewka grabowe, 
na podłożu natomiast zawilce i krokusy, zakwitające wczesną wios-
ną. W parku znajdowało się również specjalne miejsce, gdzie zbiera-
no grzyby. 

Po wydzielonych trawnikach, wśród drzew, chodziły wolno dwie 
sarny i jeleń, umykające w zarośla na widok człowieka. Były też 
pawie i kruk siedzący w klatce wśród świerków. Na wysokiej lipie 
miały gniazdo bociany, a nieopodal „mieszkała” sowa. Rosły tu rów-
nież magnolie, kasztany, dęby oraz wiele innych drzew i krzewów. 
Szczególnie piękne musiały być prostokątne klomby róż, obsadzone 
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naokoło bukszpanem. Alejki były zagrabiane i zamiatane. Do parku 
nie mogli wchodzić ludzie, nienależący do służby i gości dziedzica. 
Nad pięknem parku czuwał ogrodnik Jan Czubaj.

Pałac, jak widać również dziś, składa się z dwóch części starszej- 
parterowej i późniejszej-piętrowej. W piwnicach była kuchnia i spi-
żarnie, którymi zarządzała główna kucharka z dyplomem – Julia 
Szewczyk. Na parterze znajdował się salon wypełniony brązowymi 
meblami. Wchodziło się do niego z „żółtego pokoju”, którego nazwa 
powstała od pozłacanych kanap, stołów i krzeseł, a także zasłon 
w podobnym kolorze. Stąd drzwi prowadziły do „pokoju bilardowe-
go”. W rogu stały kije do gry, a w centralnej części zielony stół bilar-
dowy z ułożonymi na środku bilami. W kącie znajdował się gramofon 
z ogromną tubą. Następnie wychodziło się do długiego przedpokoju, 
a z niego na taras ze schodami po prawej i po lewej stronie, stąd roz-
ciągał się widok na staw. W „bilardowym” były również drzwi prowa-
dzące do pokoju, w którym spożywano posiłki. Stał tam długi, ciemny 
stół, po jego prawej stronie na ścianie wisiał zegar w cudnej oprawie. 
Wokół pozostałych ścian ustawione były kredensy, wypełnione pięk-
nymi zastawami, dzbankami i kielichami. Z przedpokoju można było 
przejść na piętro, do pokoi przeznaczonych dla dziedzica i jego gości. 
Posiłki przywożono małą windą, bezpośrednio z kuchni.

Naprzeciwko kościoła znajdowała się „lodziarnia”. Był to głęboki 
dół zimą wypełniany lodem, który potra ił nie roztopić się aż do lata 
i zapobiec popsuciu się żywności. 

Ciekawe jest również to, że dziedzic posiadał kilkanaście różnych 
powozów. Każdy służył do innych potrzeb (...).

           Opracowała Joanna Suska, na podstawie relacji 
Krystyny Smolarz i Stanisławy Łukasik, ur. w 1932 r.
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Stare fotogra ie
 – cenne źródło

naszej lokalnej historii

Panorama Woli Osowińskiej



Agnieszka i Stanisław Stępniewscy

Bartłmiej Zając z żoną i dziećmi 
– Władysławem i Marianną

Siostry Gomołówny – Aleksandra, 
Katarzyna i Anastazja (fot. odpustowa)

Agnieszka Stępniewska z synem 
Klemensem ur. w 1928 roku

Dwudziestolecie międzywojenne
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Chór parafi alny z ks. Romanem Ryczkowskim,
pierwszym proboszczem w latach 1930–1932

Pamiątka z I Komunii Św. z ks. Romanem Ryczkowskim,
organistą Stanisławem Stopnickim (pierwszy z lewej)

oraz gronem nauczycielskim z kierownikiem Józefem Kalinowskim
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Potańcówka w plenerze. Wśród młodzieży ks. proboszcz
Zdzisław Rybak oraz kierownik szkoły Wacław Tuwalski

(niektórzy uczestnicy w mundurach organizacji strzeleckiej)

Pamiątka z I Komunii Św. z ks. Konstantym Kozyrą,
proboszczem w latach 1935–1942
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Siostry z kół Żywego Różańca z ks. K. Kozyrą, przed plebanią
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Wizyta Ks. Biskupa

Przemarsz dzieci szkolnych główną ulicą od strony kościoła. 
W tle dobrze widoczne typowe domy w Woli Osowińskiej

w okresie międzywojennym i przez następne dekady
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Dzieci szkolne na tzw. Gościńcu. Tak określano wjazd
do Woli od strony Osowna. W tle widoczna plebania

Anna Zajączkowska z synem i córką Krystyną na tzw. ławie,
czyli kładce na Bystrzycy, stanowiącej jedyne przejście

na łąki za rzeką (za cmentarzem nie było jeszcze mostu)
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Stanisław Gomoła
i Bogdan Gomoła, w mundurach 

organizacji strzeleckiej

Młodzi wolacy. Od lewej – Zenon Kolasik, 
Tadeusz Skowron s. Wiktora, Stefan Bieniek, 

Aleksander Tomczak

Woleńska młodzież (pierwszy od lewej Józef Zgrajek)
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Młodzi wolacy na drodze przed parkiem (z prawej widoczny parkan)

Młodzi wolacy – Stefan Bieniek i Tadeusz Kożuch
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Stanisław i Helena Misiakowie z dziećmi przed rodzinnym domem.
Od lewej – Genowefa, Monika, Leokadia, Stanisław

Weronika i Władysław Kożuchowie z synami – Zdzisławem i Bogdanem
przed swoim domem (w tle posesja Edwarda Gomoły)
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Katarzyna Krawczyk z dziećmi

Helena i Aleksander Skowronowie z córkami – Czesławą i Krystyną,
przed swoim domem (jednym z nielicznych pokrytych blachą)

Elżbieta Kolasik przed domem rodzinnym 
(jeden z nielicznych murowanych 

budynków w ówczesnej Woli)
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Członkowie Koła ZMW Siew przed budynkiem szkolnym i świetlicą wiejską

Członkowie miejscowego Koła ZMW Siew,
najbardziej zaangażowani w organizację dożynek wiejskich

66



Dożynki wiejskie – specjalnie przygotowana brama
w centrum wsi, na tzw. Pazgórku

Zakończenie kursu kroju i szycia, zorg. przez KGW
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W porze sianokosów na łące przed krasewskim
mostem (z grabiami Marta Strojek)

Nauczyciele w tzw. Brzezinie (na rogu obecnej ul. Parkowej i Kolonii). 
Od lewej – Stanisława Nowakowa z synem Jurkiem, Zofi a Płachówna,

Janina Piotrowska, Władysław Nowak, Wacław Tuwalski
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Woleński pałac w latach 30-tych

Dworscy ogrodnicy w poł. lat 30-tych; od lewej Stefan Przystupa i Jan Czubaj
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Lata 40-te

Wacław i Genowefa Tuwalscy z córką Aliną, przed swoim 
nowo wybudowanym domem (dach pokryty blachą był w Woli rzadkością)

Wacław i Genowefa Tuwalscy z córką Aliną, w swoim przydomowym ogrodzie

70



Henryka Rogulska po I Kom. Św.Leokadia i Jan Rogulscy 
z córką Henryką

Marian Mateusiak przed 
kapliczką na Pazgórku

Trzy pokolenia z rodziny 
Grydków i Skowronów
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Pamiątka z odpustu. Od lewej –
Klara Skowron, Zofi a Skowron, Zenon 
Skowron i Alicja Gruba z Oszczepalina

Woleński cmentarz w czasie II wojny

Przed nowo wybudowanym domem Zofi i i Józefa Skowronów. 
Od lewej – Zygmunt Malesa, Leokadia Malesa, Leon Gomoła, 

Wacław Skowron, Z. Skowron, J, Skowron, Maria Zając, Tadeusz Strojek

72



Młodzi wolacy na Pasterniku (w tle widać czworaki dworskie)

Zofi a Banach 
z córkami – Henryką i Marysią

Marianna i Stanisław Orłowscy 
z dziećmi – Lucyną, Klarą 
i Zdzisławem (w drzwiach 

rodzinnego domu)
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Nowo wybudowana siedziba 
Spółdzielni Wolanka (Pazgórek –

plac po remizie, przeniesionej
na drugą stronę ulicy)

W centrum wsi, przed budynkiem Spółdzielni Wolanka
(w tle remiza strażacka)

Henryka Rogulska
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Anna Bieniek z córkami i wnukiem,
przed rodzinnym domem (ul. Kocka)

Marta i Zdzisław Gomołowie przed swoim
domem (w pobliżu Pazgórka)
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Wicie wianków do przyozdobienia kościoła z okazji
pierwszych po wojnie misji św. (nad stawem w parku)

Niedzielne spotkanie towarzyskie w parku
(na fotografi i m.in. Zdzisław Kożuch, Genowefa i Wacław

Tuwalscy, Sabina i Henryk Zającowie)
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Koleżeńska piramida (na szczycie
Hieronim Grzejdak)

Cecylia Masłowska
i Marianna Skowron

Cecylia Masłowska
i Cecylia Zając
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Lata 50-te

Wolacy na wozie – żelaźniaku, 
zaprzężonym w dwa konie

W woleńskich opłotkach. Spotkanie towarzyskie
młodych panien i kawalerów

W woleńskich opłotkach. Od lewej – 
Henryka Skowron, Bożena Skowron, 

Stanisława Strojek
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Koleżanki na spacerze w parku. Od lewej – Barbara Grydek,
Marianna Skowron, Lucyna Misiak

Zofi a Skowron z uczennicami. 
Od lewej – Krystyna Sałata,

Barbara Sokół, Henryka Rogulska

Spotkanie towarzyskie
w miejscowym parku. Od lewej 

stoją – Irena Leszczuk, Jan Bieniek, 
Teodozja Majak, Helena Malesa. 
Siedzą – Leokadia Szydłowska, 

Stanisław Kożuch i Halina Bieniek
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Pamiątka z I Komunii Św, z ks. Stanisławem Jurzystą

Woleńskie dziewczęta ubrane w białe suknie,
do adoracji na Zielone Świątki. Od lewej – Natalia Sokół, Alicja Bober,
Teodozja Malesa, Marianna Sałata, Zofi a Krawczyk, Lucyna Orłowska
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Pamiątka z I Komunii Św. z ks. Edwardem Skolimowskim,
proboszczem w latach 1952–1967

Poczęstunek przed kościołem, przygotowany przez rodziców dla dzieci po 
I Komunii Św. (coroczny rytuał w okresie posługi ks. Edwarda Skolimowskiego)
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Wnuczęta Zofi i 
i Feliksa Gomołów 
(fot. ze spotkania 
rodzinnego przy 
okazji odpustu 
na początku lat 
50-tych)

Zofi a Gomoła 
ż. Feliksa – zbierała 
i sprzedawała 
nasiona roślin 
warzywnych 
(fot. z rodzinnego 
spotkania przy 
okazji odpustu – 
koniec lat 50-tych)

Wnuczęta 
Józefy 
i Aleksandra 
Mateusiaków
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Jan Mateusiak z żoną Walerią (w swoim mieszkaniu,
w tle widoczny gramofon z tubą)

Rodzinne spotkanie – u Józefa i Marii Kożuchów
na Podkocku (obecnie ul. Kocka)
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Zabawa w śnieżki...

Katarzyna Garbacik (druga z lewej) w rodzinno-koleżeńskim gronie
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Młode wolanki – członkinie KGW. Od lewej Maria Grzejdak,  Zofi a Skowron, 
Klara Kożuch, Cecylia Bieniek, Krystyna Banach, Jadwiga Grzejdak

Bogdan Kożuch z synem 
Mirosławem, przed rodzinnym 
domem na Zagumniu (obecnie

ul. Wąska)

Janina Misiak z córką Elżbietą
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Leokadia i Marian Kożuchowie 
z córką Mirosławą

Henryka Skowron oraz Helena
i Tadeusz Strojkowie z dziećmi
(tak wyglądały wózki dziecięce

dla najmłodszych)

Wózek dziecięcy – spacerówka, typowy model z lat 50-tych
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Aleksandra Kuc z d. Gomoła – wolanka, zamieszkała 
po wojnie w Szczecinie, odwiedziła rodzinną chatę, 

a jej mąż utrwalił ten pobyt na fotografi i

Anastazja Skowron z córkami 
– Wandą i Krystyną (na łące podczas 

sianokosów)

„Ciocia ze Szczecina” 
z siostrzenicami 

na spacerze w parku
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Pełnia lata – pora sianokosów, żniw 
(na wozie-żelaźniaku w drabinach 
widoczne podstawowe narzędzia 

do podorywki – pług i brona)

Jedno z podwórek na Żabiej 
Kolonii (obecnie ul. Górna)

Międlenie lnu za pomocą międlarki, wypożyczonej z KGW 
– przy pracy trzy pokolenia z rodziny Mateusiaków
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Skubanie kurczaków na niedzielny obiad. Zofi a Gomoła ż. Feliksa 
z wnukiem Tadeuszem Skowronem (w tle sąsiadka – Sabina Zając)

Stefan Przystupa – miejscowy ogrodnik. Takie ogórki 
kiszono w dużych drewnianych beczkach
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Coniedzielne mecze na boisku za parkiem gromadziły licznych kibiców

Coniedzielne towarzyskie mecze 
siatkówki na boisku w parku
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Spotkanie towarzyskie młodzieży w miejscowym parku

Park przyciągał młodzież nawet podczas śnieżnej zimy. Od prawej – 
Michał Gomoła, Henryka Banach, Walenty Masłowski, Helena Banach, 

Stanisław Skowron, Janina Banach, Stanisław Jóźwiak
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Stefan Przystupa 
w swoim ogrodzie

Stanisława Przystupa 
w swoim ogrodzie

Stanisława i Stefan Przystupowie w swoim ogrodzie 
warzywnym (plony sprzedawali nie tylko na miejscu, 

ale również na targach w  Kocku i Adamowie)
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Zofi a Gomoła przędzie wełnę 
na kołowrotku (przez prawie trzy 
dekady – do utw. izby porodowej 

w Borkach – była miejscową akuszerką)

Zofi a Gomoła z wnuczętami 
– Januszem i Elżbietą

Mgr Czesław Podsiadłowski 
(pierwszy kierownik apteki) z córką 

Zosią – przed Apteką, 1958 rok

Maria Podsiadłowska na podwórku
z tyłu apteki, rok 1958
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Stanisław Misiak orze pługiem konnym

Stanisław i Krystyna Misiakowie przy żniwach
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Bogdan Misiak kopie ziemniaki motyką

Zboże skoszone, uradowana gospodyni stoi przy tzw. kozie. 
Były to ostatnie kłosy, przybrane przez żniwiarzy polnymi kwiatami
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Chwila odpoczynku po ciężkiej pracy przy kopaniu ziemniaków motyką

Pracownicy gorzelni. Od lewej – Stefan Przystupa, Roman 
Kożuch, Aleksander Parysek, Kazimierz Małaszuk, 

Klemens Łechtański, Władysław Gomoła, Józef Latoch
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Klemens Łechtanski podczas
pracy w gorzelni

Pracownicy gorzelni z kierownikiem 
Wiktorem Denisem

Pracownicy młyna i członkowie ich rodzin
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Chwila przerwy w jakiejś chłopięcej zabawie. Od lewej – Andrzej Kożuch, 
Ryszard Kożuch, Wiesław Majak, Janusz Kożuch, Ryszard Mateusiak

Wędkowanie w Bystrzycy. Od lewej – Marian Gomoła, 
Ryszard Mateusiak, a ostatni Aleksander Tomczak
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Świniobicie na posesji Wandy i Stefana Leszczuków
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Woleński cmentarz pod koniec lat 50-tych

  Pielgrzymka do Częstochowy (z ks. Edwardem Skolimowskim)
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Lata 60-te

Moczenie lnu w rzece Bystrzycy – Krystyna Misiak z pomocnikami

Moczenie lnu – przykrywanie darnią i obijanie palami, 
żeby nie popłynął z nurtem rzeki
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W okresie żniw często na pole 
zabierano również małe dzieci

i przenośną kołyskę tzw. kobyłę

Dzieci – a szczególnie goście z miasta 
– chętnie jeżdziły na pole czy na łąkę, 

mogły nawet dosiąść konia

Wanda i Stefan Leszczukowie przy żniwach
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Po młocce na podwórku u Edwarda Gomoły

Woleńscy gospodarze – Michał Mateusiak i Józef Karpiński
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Aleksander Skowron piłuje drzewo na opał

Rodzinna przysługa – Aleksander 
Skowron strzyże Stanisława Gomołę

Aleksander Skowron strzyże 
wnuka (przed domem na Żabiej 

Kolonii – obecnie ul. Górna)
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Na posesji A. i A. Skowronów – córki 
i wnuczęta przed domem, do którego 

przylegała obora (rozwiązanie 
dawniej często praktykowane)

Aleksander Skowron z wnuczętami

Siostry Gomołówny – Wanda
i mała Izabela (na Pazgórku)

Park w Woli Osowińskiej 
– bliźniaczki Podsiadłowskie: Jolanta 

i Zofi a z mamą, 1961 rok.
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Kapela Mateusiaków (z pewnością prowadzi jakiś orszak weselny)

Kapela Mateusiaków (jej skład osobowy zmieniał się
zależnie od okoliczności, ale na skrzypcach zawsze grał Marian Mateusiak,

a na harmoniach Eugeniusz i Zygmunt Mateusiakowie)
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S. Przystupa przy warszawie Z. Sochy, na Pazgórku. 
Po otwarciu szosy, pojawiają się w Woli samochody

Otwarcie szosy w kierunku Bork – listopad 1964 rok
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Zofi a Gomoła, jedna z woleńskich
akuszerek, robiła również zastrzyki

Siostry Kolasikówny. Od lewej – Stanisława Kolasik, Elżbieta Gomoła,
Janina Wrzosek, Helena Dudkowa, Marianna Orłowska
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Różne pokolenia z rodziny Bącików. Na pierwszym planie 
Józef Bącik i jego bratowa Barbara – żona Tadeusza

Na spacerze w parku. Od lewej – Eugeniusz Malesa, 
Zdzisław Karpiński, Tadeusz Skowron, Rafał Jóźwiak
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Niedzielne spotkanie koleżanek ze szkolnej ławy.
Od lewej – Teresa Gomoła, Wanda Juchna i Maria Olszanowska

Na spacerze w parku – Elżbieta 
Kryjak, Zofi a Skowron, Alina Skowron 

i Helena Strojek nazywana Donią

Na spacerze w parku – Zofi a 
Skowron, Alina Skowron, Janina 

Skowron (to jedno z najczęstszych 
nazwisk w Woli Osowińskiej)
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Pamiątka z I Komunii Św. w 1964 roku, 
z ks. Edwardem Skolimowskim (z powodu licznej grupy,

dziewczęta i chłopców fotografowano oddzielnie)
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Na posesji K. i J. Olszanowskich 
– w wózku wnuczka Agnieszka

Z posesji Katarzyny i Jana 
Olszanowskich za chwilę wyruszy konny 

orszak weselny (wóz już na gumowych 
kołach, w drabinkach paradnych)

Sukienki pierwszokomunijne 
były bardzo różne – jedyny 

wymóg to kolor biały

Jadwiga Gomoła pozuje 
do fotografi i na motocyklu 

kolegi
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Młodzież z kółka artystycznego, prowadzonego przez nauczycielkę
Ninę Oziemczuk. Od lewej – Barbara Kożuch, Wanda Chmielewska, Grażyna 

Czuba, Nina Oziemczuk, Mirosław Zgrajek, Maria Bujak,
Agnieszka Chmielewska, Zofi a Szumiec

Poczęstunek przed kościołem, przygotowany przez rodziców
dla dzieci, które przyjęły I Komunię Św. (coroczny rytuał

w okresie posługi ks. Edwarda Skolimowskiego)
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Wolacy nad morzem – uczestnicy wycieczki, zorganizownej
przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich

Członkinie KGW – uczestniczki zakończonego kursu kulinarnego
(przed siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej i świetlicy wiejskiej)
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Wolacy w Krakowie – uczestnicy wycieczki, zorganizowanej przez KGW

Wolacy w Wieliczce – uczestnicy wycieczki, zorganizowanej przez KGW
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Genowefa Tuwalska w zimowej scenerii

Marianna i Zygmunt Trzecieccy. Zajmowali się ogrodnictwem, 
uprawiali głównie kwiaty (bratki, stokrotki, goździki). Sprzedawali je

na miejscu oraz wywozili na targi do Adamowa, Kocka i Radzynia
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Uczniowie kl. VII kończący Szkołę Podstawową w 1961 roku.
W parku z Wacławem Tuwalskim

Grupa młodzieży na tarasie przed szkołą.
Marianna Gomoła z kolegami (Ignacy Kożuch, Adam Wrzosek,

Ryszard Skowron, Ryszard Mateusiak)
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Uczniowie 
miejscowej Szkoły 

Podstawowej 
podczas prac 
społecznych; 

załadunek 
żwiru,niezbędnego 

do wykonania 
nasypu pod 

budowę szosy 
na odcinku 

obecnej ulicy 
Wesołej

Ryszard Skowron, 
żołnierz zasadniczej 

służby wojskowej, 
przyjechał na urlop. 
Od lewej Agnieszka 

Chmielewska, 
Alina Skowron, 

Marianna Gomoła, 
Czesława Głuszek

Młodzież 
korzysta 

z uroków zimy
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Lata 70-te

Zebranie wiejskie 1970 rok

Przed domem Grzejdaków (Kowalów) na Podkocku – obecnie ul. Kocka. 
Od lewej Jadwiga Grzejdak, Hieronim Grzejdak, Wanda Karpińska, 

Zofi a Skowron, Kazimierz Grzejdak
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W zimowej scenerii rodzinne pogawędki podczas przypadkowego
spotkania na ul. Kockiej (Lucyna Kryjak i Jerzy Gomoła z pociechą)

Wizyta Ks.Biskupa w okresie posługi ks. Stanisława Tkacza,
proboszcza w latach 1967–1988
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Anna i Józef Lisowie cieszą się z odwiedzin wnuczki

Irena i Tadeusz Skowronowie z córką Małgorzatą
oraz Marianna i Ryszard Skowronowie z córką Justyną w wózku
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Koszenie zboża kosiarką, zaprzężoną w dwa konie

Żniwa na polu Janiny i Rafała Zająców
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Żniwa – rodzinna pomoc

Rafał Zając na kosiarce konnej
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Wiązanie snopów

Robienie powróseł
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Zboże skoszono kosiarką konną

Wiązanie snopów. Na pierwszym planie Ryszard Trzeciecki
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Żniwa. Chwila odpoczynku i posiłek po ciężkiej pracy w skwarze słońca

Żniwa. Janina Zając z pakunkami – zapewne posiłkiem dla żniwiarzy
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Żniwa. Zestawianie snopów w kogutki

Żniwa. Chwila odpoczynku po ciężkiej pracy w skwarze lipcowego słońca
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Jan Kożuch z synami, przy swojej syrenie
(jednym z nielicznych wówczas w Woli prywatnych samochodów)

Kąpielisko przy moście na rzece Bystrzycy (za cmentarzem)
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Lata 80-te

Dzieci cieszą się z lata
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Sianokosy. Dorośli pracują, a dzieci bawią się na łące w pachnącym sianie

Sianokosy. Mały pomocnik Sianokosy to niełatwa, ale przyjemna 
praca. Bogusława Karpińska

z cioteczną siostrą z Wrocławia
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Radość małego traktorzysty

Zwózka siana. Na przyczepie Zdzisław Karpiński
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Mali goście z Wrocławia z zainteresowaniem obserwują karmienie drobiu
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Czesława i Ryszard Trzecieccy z pociechą

Dzieci chętnie towarzyszyły dorosłym w różnych pracach
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Wyścig rowerowy podczas Dni Woli Osowińskiej. 
Na Pazgórku kibicują licznie zgromadzeni

mieszkańcy – Tadeusz Skowron zmierza do mety

Pamiątka z I Komunii Św. Mariusz Kolasik z rodzicami,
chrzestnymi oraz dziadkami
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Reprezentacja Woli Osowińskiej w dożynkowym orszaku.
Woleński wieniec dożynkowy, uwity przez członkinie KGW

(Henryka Skowron czyta wiersz okolicznościowy autorstwa Emilii Zgrajek)

Dożynki gminne w miejscowym parku
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Cochranie lnu – widowisko obrzędowe przygotowane
przez GOK. Od lewej – Marianna Kożuch, Zdzisław Skowron,

Wanda Karpińska, Cecylia Bieniek

Lata 90-te

Uroczysta procesja w Boże Ciało
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Jan Skowron na swoim podwórku (ul. 22 Lipca – obecnie Kocka)

Młyn w Woli Osowińskiej (w drzwiach pracownik Stanisław Kępka)
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Aleksander Skowron wyciągnął wodę ze studni (ul. Górna)

Stanisława Kożuch karmi kury (ul. Polna)
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Woleńscy fachowcy
w XX wieku

Krawcy: Teo il Mateusiak, Józef Zgrajek, Stanisław Kożuch, Tade-
usz Mateusiak, Czesław Gomoła, Czesław Bącik, Tadeusz Gajda, Eu-
geniusz Bernat, Jan Cybulski, Marian Gruchoła, 

Krawcowe: Helena Mateusiak (Izydorowa), Anna Zajączkowska, 
Julianna Masłowska z d. Grzejdak, Maria Grzejdak (Kowalka), Elżbie-
ta Kolasik, Zo ia Skowron, Alfreda Kożuch, Monika Lis, Stanisława 
Kożuch, Regina Kochańska, Katarzyna Skowron, Helena Skowron, 
Emilia Skowron ż. Stanisława, Janina Niewęgłowska, Agata Smogo-
rzewska, Jadwiga Deleżuch

Szewcy: Jan Mateusiak, Władysław Kożuch, Franciszek Gomoła, 
Józef Skowron, Eugeniusz Bober, Stanisław Lis, Eugeniusz Mateu-
siak

Stolarze: Jan Grzejdak, Aleksander Skowron, Walenty Masłowski, 
Marian Bujak, Henryk Skowron, Zygmunt Orłowski, Stanisław Kry-
jak, Rafał Kożuch, Rafał Lis, Józef Bącik, Jan Gajda

Cieśle: Jan Malesa, Jan Grzejdak, Antoni Malesa, Kazimierz Majak, 
Jan Gomoła, Aleksander Bieniek, Jan Karpiński, Michał Grydek, Fran-
ciszek Skowron, Aleksander Malesa

Kowale: Kazimierz Grzejdak, Stefan Leszczuk, Franciszek Syg-
nowski, Hieronim Grzejdak, Czesław Zajglic, Kazimierz Gajda

Murarze: Aleksander Parysek, Witold Olszanowski, Ferdynand 
Fatyga, Janusz Bieniek, Marian Krawczyk, Stanisław Parysek, Henryk 
Kokora

Tkaczki: Marianna Kosek, Krystyna Misiak, Leokadia Kożuch, 
Emilia Skowron ż. Franciszka, Zo ia Skowron, Katarzyna Krawczyk, 
Stanisława Gomoła, Róża Lis, Eugenia Kolasik, Monika Lis, Czesława 
Gomoła

Studniarze: Zdzisław Wawerek
Elektrycy: Marian Gomoła, Stanisław Kożuch s. Aleksandra, Józef 

Kopański, Józef Janiszek
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Funkcje społeczne
pełnione w wyniku wyboru

przez ogół mieszkańców

Gajowi (pilnujący lasów chłopskich): Stanisław Stępniewski, 
Aleksander Zając, Piotr Juchna, Stanisław Górecki, Roman Bieniek, 
Eugeniusz Skowron, Rafał Lis

Stróże nocni: Józef Kożuch, Stanisław Górecki
Sołtysi: Jan Gomoła (zastępcy: Michał Grydek, Stanisław Orłow-

ski), Stanisław Orłowski, Jan Kolasik, Zygmunt Mateusiak, Zbigniew 
Kryjak, Franciszek Kożuch, Henryk Deleżuch, Marek Siudaj, Alina 
Kryjak

Woleńscy gospodarze; 
od lewej Michał Grydek (zastępca sołtysa),

Jan Mateusiak, Jan Gomoła (sołtys)
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Z Kroniki rodzinnej
Stanisława Bącika

Pisząc swoje wspomnienie z czasów wojny, pomyślałem, że więk-
szość młodych mieszkańców Woli Osowińskiej i okolic może nie ko-
jarzy mojej osoby, ponieważ od 1950 roku, kiedy zacząłem naukę
w Liceum w Kocku, nie przebywałem na stałe w naszej wsi.

Stąd myśl, aby pokrótce przedstawić swoją rodzinę. Chciałbym
w ten sposób zainicjować tworzenie kronik rodzinnych, które złożą 
się na historię naszej małej “ojczyzny”.

Nasz Tata, Antoni Bącik (ur. 6 VI 1890 r.) został powołany do Armii 
Carskiej, służąc przez całą I wojnę światową jako artylerzysta. Pod 
koniec wojny dostał sie do niewoli niemieckiej i przebywał w okolicy 
Halle do roku 1920-go. Został zwolniony na pogrzeb jednego z ro-
dziców (moich dziadków) i już nie wrócił do Niemiec. Za rok zmarło 
drugie z jego rodziców.

Moi rodzice pobrali się w czerwcu 1922 roku. Mama Julianna
z d. Sokół pochodziła z Osowna. Najstarszy z braci Rafał urodził 
się 15 VI 1923 r. Następny Marian 15 I 1925 r., Edward 7 X 1926 r.,
Czesław 10 I 1929 r., Tadeusz 7 II 1931 r., Cecylia 23 VI 1932 r., Helena
18 IX 1934 r., Stanisław 18 V 1937 r. i najmłodszy Józef 19 IX 1939 
roku.

Tak liczna rodzina wychowała się w dwuizbowej chacie, tak zwa-
nym „podwójniaku” z sienią pośrodku. Po lewej stronie my, po prawej 
Stryj Feliks ze swoją rodziną. Mieliśmy wspólne podwórze i zawsze 
panowała idealna zgoda i wzajemny szacunek.

Naszymi sąsiadami byli od strony południowej Bieńkowie i Mate-
usiakowie, a od północy Malesowie.

Nowy dom przy ul. Filipińskiej rodzice pobudowali w latach
60-tych, kiedy większość rodzeństwa już się usamodzielniła i miesz-
kała poza domem. Z rodzicami pozostał najmłodszy brat Józef, który 
odziedziczył po nich gospodarstwo rolne (...).
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