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„Droga pędzi z nami bez wytchnienia.
Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia.”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Szanowni Państwo,
cieszę się, że powstał ten wspaniały zbiór wspomnień i pragnę podziękować tym
wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zechcieli spisać historie z własnego życia,
a także z życia innych osób mieszkających na warmińsko-mazurskiej wsi w XX wieku. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego są ważnym zadaniem
realizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Olsztynie. Doradcy poświęcają dużo uwagi i starań, aby promować zachowanie
dawnych dóbr, zarówno materialnych, jak i duchowych.
Głównym zadaniem Ośrodka jest szeroko pojęte doradztwo rolnicze, skierowane
do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Dokładamy starań, aby zagwarantować odbiorcom naszych usług najwyższy poziom ich
jakości. Nasza działalność oparta jest przede wszystkim na współpracy, która przybiera różne formy. Realizujemy szkolenia, pokazy, seminaria, konferencje, wyjazdy
studyjne. Poprzez działania o charakterze promocyjnym – konkursy, imprezy plenerowe – ukazujemy walory naszego regionu ugruntowując wiedzę o ich wartości wśród
mieszkańców, a także promując je wśród potencjalnych gości – turystów. Poprzez
różnorodne inicjatywy promujemy i pielęgnujemy rodzime dziedzictwo kulturowe.
Tradycje, zwyczaje, wspomnienia przekazywane kolejnym pokoleniom to wartości,
które powinniśmy chronić przed odejściem w niepamięć.
Zapraszam każdego, komu bliskie są zagadnienia dziedzictwa kulturowego, do
współpracy z Ośrodkiem. Razem możemy ocalić wiele od zapomnienia.

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie

Olsztyn, luty 2022 roku
WMODR, 2022 r.
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Szanowni Państwo,
niniejsza publikacja jest efektem konkursu pn. „W kręgu ogniska domowego na
Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”, przeprowadzonego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w 2021 roku.
Konkurs zainspirowany był codzienną pracą doradców rolniczych. Praca doradcy
to kontakt z ludźmi, z ludźmi, którzy są niepowtarzalni, a ich codzienność, jak i wyjątkowe zdarzenia z ich udziałem, zasługują na upamiętnienie. Warto podkreślić, że
polem działania doradców rolniczych jest wieś, czyli miejsce szczególne pod względem kultywowania zwyczajów i obrzędów, pielęgnowania dialektu i gwary oraz tradycyjnej polskiej gościnności.
Życie każdego z nas osadzone jest pomiędzy przeszłością a przyszłością. Relacja wzajemności pomiędzy tymi płaszczyznami jest uniwersalna – czerpiemy z bogactwa doświadczeń przeszłych pokoleń, by dać bazę odniesienia pokoleniom po nas żyjącym. Bieg
życia człowieka jest jasno określony: rodzimy się, dorastamy, starzejemy się i umieramy.
Te wszystkie fazy zostały opisane przez uczestników konkursu. Niektóre w długim wspomnieniach, inne w zwięzłych humoreskach, jeszcze inne zamknęły się w strofach wierszy.
Każdy z nas posiada wspomnienia osób, przedmiotów, relacji pomiędzy ludźmi,
które warto zapisać i ocalić od zapomnienia. Dwudziestu pięciu uczestników konkursu podjęło się tego zadania, dzięki czemu czytając ich historie, możemy przenieść się
w realia warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Temu też celowi służył konkurs – zachowaniu pamięci i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.
Dziękuję autorom wspomnień za przekazane prace, będąc przekonaną, że dla Was
i Waszych rodzin ten tomik wspomnień będzie szczególnym. Czytelnikom życzę dobrej lektury, zarówno w sferze poznawczej, jak również emocjonalnej – wzruszeń
i radości, w chwilach zapoznawania się z warunkami życia na warmińsko-mazurskiej
wsi ubiegłego wieku, a tym z Państwa, którzy żyli na Warmii i Mazurach w tamtym
czasie, życzę niezapomnianych wrażeń z możliwości porównania swoich wspomnień
z tymi zawartymi w publikacji. Niech to porównanie będzie swoistym dialogiem między ludźmi, których łączy warmińsko-mazurska ziemia.

Olsztyn, luty 2022 roku

I Z-ca Dyrektora
Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Olsztynie
pomysłodawca konkursu i redaktor publikacji
WMODR, 2022 r.
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Ochrońmy przed zapomnieniem ciekawe, ważne
i niezwykle cenne dla młodych pokoleń wspomnienia…
Janina Czubaj
Nazywam się Janina Czubaj, urodziłam się 26.12.1949 roku w Rychnowie (powiat
ostródzki). Urodziłam się w domu, na świat przyjęła mnie akuszerka.
Historia mojej rodziny. Rodziny – największego i najcenniejszego dobra jakim obdarzyło mnie życie.
Krystyna (bo tak zwykli mnie wszyscy nazywać) Czubaj z domu Piasecka. Córka
Ireny i Romana, siostra Stanisławy, Bogusławy, Aliny, Tadeusza, Grażyny (Teresy),
Jana, Ryszarda, Marii, Małgorzaty. Żona Romana. Matka Anny, Bogusława, Jolanty.
Teściowa Magdaleny, Jarosława i Piotra. Babcia Dagmary, Hanny i Juliana.
Jedna z 10 – jestem najstarsza z rodzeństwa, między mną a moją najmłodszą siostrą
jest różnica 17 lat. Ja mam 3 dzieci, jedna z moich sióstr 5, jedna 7 – inne 2, 3… Cała
nasza rodzina liczy 107 osób! Organizacja wesela – to jest wyzwanie.
Jesteśmy bardzo zżytą rodziną. Nie ma tygodnia, w którym ze sobą się nie spotkamy,
a jeśli się nie spotkamy, to już koniecznie musimy się usłyszeć. Nawet najmniejsza okazja do spotkania jest doskonałą okazją do zorganizowania przyjęcia i wspólnej zabawy.
Dziadkowie Kosarzeccy (rodzice mojej Mamy), przybyli do Polski z miejscowości Równe (obecnie Ukraina) z 4 dzieci. Dziadkowie Piaseccy (rodzice mojego Taty)
pochodzili z miejscowości Ciechanów (centralna Polska), mieli 7 dzieci. Osiedlili się
w Kiersztanowie (powiat ostródzki) – tam moi rodzice się poznali.
Wszystko zaczęło się od moich rodziców. Irena i Roman Piaseccy przeżyli razem
61 lat, w trudnych czasach, w dobrych i złych chwilach, byli bardzo kochającym się
małżeństwem, wychowali 10 dzieci, zawsze dbając, by nikt z nas nie chodził głodny.
Mimo tego, że była nas 12-stka, mieszkali z nami jeszcze rodzice mojej Mamy Marceli i Janina Kosarzeccy. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Tata był sołtysem,
Mama pracowała w mleczarni. Stopniowo, jak każdy z nas dorastał, pomagał rodzicom w domu i gospodarstwie.
Rychnowo
Rodzice po wojnie osiedlili się w Rychnowie, z części obory Tata zrobił dom mieszkalny, w części pozostała obora i chlewnia. W domu były 4 pomieszczenia: kuchnia,
salon ze 100-letnimi meblami i 2 sypialnie. Spaliśmy na drewnianych łóżkach, sienniki
(materace) wypychaliśmy słomą owsianą.
WMODR, 2022 r.
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Tata miał zawsze konie, nie było samochodów, ale wszędzie mogliśmy dotrzeć.
Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Mieli: konie, krowy, świnie, 100 owiec,
100 gęsi, kury. Oznaczało to dużo pracy. Pracowaliśmy w polu oraz w gospodarstwie.
Krowy trzeba było wydoić (a Mama miała chore ręce), gęsi trzeba było zagonić i paść.
Trzodę trzeba było wykarmić. Ale głodni nigdy nie byliśmy! Rodzice bili świnie, część
sprzedawali nauczycielom i policjantom, część zostawiali w domu – przerabialiśmy
na salcesony, kaszanki, pasztety, obiady. Z mleka mieliśmy swoje masło i maślanki
i twarogi (kiedy okazało się, że jedna z sióstr ma niżej ramię, lekarka powiedziała, że
samym jedzeniem Mama ją wyleczy. Prawda. Wyrosła na piękną kobietę). Mieliśmy
wielki ogród – dorodne warzywa, piękne kwiaty. Rarytasem do jedzenia były dla
nas makaron ze śmietaną i cukrem, latem zupa wiśniowa. Na zimę kisiliśmy beczkę
ogórków i kapusty. Mięso zasolone w beczce i solona słonina do chleba zawsze stały
w spiżarni. W piątki jedliśmy śledzie z ziemniakami – post to była świętość. W domu
mieliśmy długą 2-metrową ławę, przy niej małe krzesełka, jedliśmy z metalowych
talerzy i kubków. Szklane były przeznaczone dla gości. Nie mieliśmy światła, towarzyszyły nam lampy naftowe i świece, do zaprzęgu koni zawieszaliśmy latarnie (drogi
nie były oświetlone).
Poza pracą w gospodarstwie była jeszcze praca w domu, gotowanie dla 14 osób.
Mama piekła chleby, ciasta (6-8 wielkich blach) – przepyszne makowce, bułki z cynamonem. Mieliśmy kuchnię kaflową opalaną drewnem. Drewniane deski szorowaliśmy na kolanach. Taty spodnie prasowane żelazkiem z duszą zawsze musiały być
wyprasowane na kant! Mimo, że pracował na roli, był też sołtysem, zawsze chodził
w spodniach na kant i eleganckich koszulach. Praliśmy na tarze – zawsze chodziliśmy
czysto ubrani!
Kiedy zbliżał się rok szkolny, kopaliśmy w polu ziemniaki, z ogrodu zbieraliśmy
ogórki i kapustę. Pakowaliśmy to na wóz i jechaliśmy zaprzęgiem na targ/rynek do
Ostródy (18 km). Za zarobione pieniądze Mama kupowała nam wszystko do szkoły
– buty oraz materiały, z których szyła nam ubrania. Mama była bardzo zdolna i pracowita – szyła nam też fartuszki i robiła na drutach. Mama szyła na maszynie ręcznej
na kolbę.
Sąsiadki
Mieszkaliśmy w sąsiedztwie Sióstr Teresanek. Sąsiedzka pomoc nie była nam obca.
Siostry pomagały rodzicom, a rodzice Siostrom. Tata najczęściej pomagał Teresankom
w polu. Siostry opiekowały się dziećmi, również wspierały rodziców finansowo, kiedy
były przednówki.
Tradycja
Każda niedziela to Msza Święta (a w soboty chodziliśmy na zabawy!). Tata wchodził rano do pokoju, budził nas i bez słowa sprzeciwu szykowaliśmy się do kościoła
(chociaż mszę słychać było w domu). Ciuchy mieliśmy – do domu, do szkoły i do ko10
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ścioła, złożone w kosteczkę, przygotowane do użycia. Rosół z koguta, mięso w białym
sosie i ziemniaczki – tradycyjny niedzielny obiad.
Wigilia
Wigilia – rodzice ubierali nas, zabierali prezenty (jabłko, pieczone ciastko), pakowaliśmy się do sań i jechaliśmy do rodziny w Kiersztanowie. Mieszkała tam rodzina Taty
– rodzina Piaseckich. Jak dorośliśmy – Wigilie w naszym domu skupiały 60-70 osób.
Wigilia to dla nas nie tylko choinka i Mikołaj, a przede wszystkim tajemnica narodzin,
czas podniosły, rodzinny. Tę tradycję kultywujemy do dziś.
Babka
W dawnych, powojennych czasach, gospodarze strzegli wsi. Gospodarz pakował
na wóz „babkę” (kij z wystruganą głową), zabierał latarkę i obchodził wioskę, by
alarmować pozostałych mieszańców o potencjalnym niebezpieczeństwie. Po dobie
przekazywał babkę kolejnemu mieszkańcowi. I tak babka codziennie wędrowała
z domu do domu, a jej podróż zataczała koło. Pamiętam jak mój dziadek podróżował
z babką.
Mierki
W 1977 roku przeprowadziliśmy się do Mierek. Tu rodzice nadal prowadzili gospodarstwo. Ale już nowocześniejsze. Mieliśmy nadal konie, świnie, krowy, kury. Ale
w polu pracowały już maszyny. Rodzeństwo już było starsze, część z nas miała małżonków, więc wyręczaliśmy rodziców w pracach.
O sobie
Szkołę podstawową ukończyłam w Rychnowie. Do szkoły chodziłam w fartuszku
szytym przez Mamę, w tornistrze tekturowym za 19 zł, miałam obsadkę ze stalówką
(a kałamarze były w szkole) oraz zeszyty w kratkę i linię.
W Olsztynku skończyłam szkołę handlową. Mieszkałam na stancji. Po ukończeniu
szkoły handlowej wyszłam za mąż. Mieszaliśmy kątem u teściowej w Olsztynku. Mąż
(Roman) pracował w fabryce opon w Olsztynie (40 lat). Otrzymał mieszkanie służbowe i przeprowadziliśmy się do Olsztyna. Ja zajmowałam się domem i wychowaniem
3 dzieci (Anny, Bogusława i Jolanty). Kiedy dzieci podrosły, podjęłam pracę jako konsultant handlowy w jednej z olsztyńskich hurtowni kosmetyczno-chemicznych.
Od młodych lat parałam się handlem – przywoziłam rzeczy z Kaliningradu, Wilna,
Węgier, Niemiec i sprzedawałam w Polsce. Później z całej Polski przywoziłam do
małych miejscowości. To kupiłam, przerobiłam i sprzedałam drożej.
Z zamiłowania jestem krawcową, bardzo lubię szyć, przerabiać, ale również projektować własne stroje. Często szyję dla innych, a siebie zostawiam na koniec. Moje
siostry zawsze się śmieją, że jestem elegancką panią w kreacji i kapeluszu, ale jeszcze
w drodze na imprezę wyciągam fastrygi z sukienek.
WMODR, 2022 r.
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Bardzo lubię organizować różne wydarzenia. Od młodych lat organizowałam zabawy w Rychnowie, w Mierkach. Później wydarzenia rodzinne: wyjazdy na pielgrzymki, zjazdy rodzinne, komunie, wesela, kuligi. Mawiają, że gdzie diabeł nie może tam
Kryśkę pośle!
100 lat
Dużym wydarzeniem w naszej rodzinie były 100, a potem 105, urodziny mojej
Babci Natalii (Babcia przeżyła 106 lat), Mamy mojego Taty. Najmłodszy brat mojego
Taty jest moim rówieśnikiem, ja jestem najstarszą wnuczką. Wspólnie podjęliśmy trud
organizacji wydarzenia na 200 osób! Rodzina bawiła się doborowo. Poznaliśmy nasze
wnuki, niesamowite spotkanie międzypokoleniowe.
KGW Mierki
Dziś jestem członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Mierkach, gdzie mieszkali moi
rodzice, a dziś mieszka większość mojego rodzeństwa. Bardzo lubię czas spędzony
z koleżankami. Czas, który pozwala nam na wymianę doświadczeń i wspólną pracę
i zabawę. Mamy piękne ludowe stroje – wszyscy nas zachwalają, a stroje zaprojektowałam i uszyłam sama!
Rodzina
Dziś jestem Babcią… Moje rodzeństwo jest starsze, odeszli nasi rodzice. Jako najstarsza staram się nas zawsze scalać… chociaż nie przypominam sobie żadnych waśni
w naszej rodzinie. Wspomnienie naszych rodziców jest w nas ciągle żywe… Rodziców nie ma z nami już 10 lat… Tata odszedł 10 miesięcy po Mamie (chociaż sam był
bardziej schorowany, zawsze Mama mawiała: „Co to będzie jak przyjdzie mnie samej
za tym stołem siedzieć” – w Mierkach w domu rodzinnym jest duży stół, za którym
zawsze można było spotkać rodziców). W każdą rocznicę, święta spotykamy się na
Mszy Świętej oraz przy pomniku rodziców. Nikt z nas nie przejeżdża obojętnie obok
cmentarza, zawsze wstępujemy zapalić świeczkę i wymienić myśli. Dumą dla naszej
rodziny są stwierdzenia znajomych, że takich rodzin się już nie spotyka, że w towarzystwie naszej rodziny czują się jak swoi. A naszą przyjemnością jest kultywowanie
rodzinnych tradycji.
Poza dużą rodziną mam wielu przyjaciół. Kocham ludzi i ludzie lubią mnie i szanują. Każdemu zawsze pomogę – nigdy nie odmawiam pomocy. Żyję w myśl „czynisz
dobro – otrzymujesz dobro”.
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Dziadkowie – Marceli i Janina Kosarzeccy

Tata Roman z Babcią Natalią Piasecką
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Rodzice – Irena i Roman Piaseccy
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Moje zdjęcia szkolne

Moje zdjęcie klasowe z 1959 roku
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Spotkania rodzinne
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Podwójny ślub – mój i mojej siostry Stanisławy

Mój ślub
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Spotkanie rodzinne
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Konie od zawsze towarzyszą mojej rodzinie
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W podróży z mężem

Córka Jolanta w sukience mojego projektu
i wykonania

Ja i moje córki podczas pracy
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Ja z rodzeństwem w dniu moich 70. urodzin

Moja rodzina – mąż, dzieci, wnuki
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Historia, która zapisała się w pamięci
Witold Danilewicz
Jest rok 1945. W mojej miejscowości, w tym czasie „Grünhagen”, dochodzi do
zderzenia dwóch pociągów. Pociąg jadący z Olsztyna wiezie uciekinierów z miejscowości Sadek koło Nidzicy uciekających przed armią sowiecką. Z przeciwnej strony
pasażerami są młodzi żołnierze w wieku 10, 11, 12 lat, którzy jadą bronić ostatkiem
sił miasto Królewiec „Königsberg”. W wyniku tej katastrofy pasażerowie tych pociągów zostają w „Grünhagen”, dzisiejsza Zielonka Pasłęcka. Po zakończeniu II wojny
światowej w maju 1945 roku moja rodzina podjęła decyzję o wyjeździe z pięknej ziemi
wołyńskiej do wyzwolonej Polski. Nie było innej możliwości – pozostając na miejscu
musieliby przyjąć obywatelstwo radzieckie oraz zapisać się do kołchozu, który został
założony po wkroczeniu wojsk sowieckich na ziemię wołyńską. W czerwcu 1945 roku
podstawiono wagony towarowe na stacji kolejowej w Różyszczach, parę kilometrów
od Ulanik, gdzie mieszkali moi rodzice od kilku pokoleń. Podczas załadunku sprzętu,
mebli, krów oraz podstawowych maszyn rolniczych, żołnierze sowieccy wynosili na
peron załadowane do wagonu sprzęty mówiąc, że tam gdzie jedziemy wszystko jest,
że dostaniemy mieszkania i różnego rodzaju sprzęt rolniczy. „Wsio tam jest” – mówił
żołnierz sowiecki. Pomimo tego zapewnienia moja mama z powrotem załadowała
wszystko do wagonu. Tata w tym czasie był w wojsku. Wszystkich mężczyzn zdolnych do noszenia broni zabrano do miejscowości Sumy, gdzie tworzyło się Wojsko
Polskie imieniem Tadeusza Kościuszki. Po wyszkoleniu wszystkich skierowano na
front, jako żołnierz brał udział w walkach o zdobycie Chełma, Lublina, Majdanka. Po
zdobyciu tych miast brał udział w boju o Pragę i Górę Kalwarię. W walce o Warszawę
tata został ciężko ranny w wyniku czego skierowano go do szpitala w Otwocku. Po
wyjściu ze szpitala, dołączył do swojej jednostki i walczył o Bydgoszcz, Wał Pomorski, Kołobrzeg, Gryfice i Koszalin, aż do Berlina. Po zakończeniu wojny, w wyniku
odniesionych ran, został w Koszalinie podkuwaczem koni w jednostce wojskowej. Po
zwolnieniu do cywila został wraz z kolegami z frontu na gospodarstwie rolnym koło
Koszalina. Moja Mama wraz z czwórką rodzeństwa wyjechała z ziemi wołyńskiej udając się do Polski. Miejscowość „Grünhagen”, gdzie przybyli repatrianci z okolic Łucka,
Kopaczówki, Ulanik, Ozerc, Wólki Sadowskiej, Podgórza, Bejnarówki, Horodyńskich
Budek, otrzymała zwyczajową nazwę Wołyniec. Przybyła ludność zajmowała wolne lub zajęte jeszcze przez Niemców gospodarstwa. Pierwszymi władzami na tym
terenie był wójt Sypszak Michał, który wraz ze swoim bratem Franciszkiem został
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zastrzelony przez sowieckich żołnierzy. Podczas przejazdu przez wieś, nie pozwolił
czerwonoarmistom odebrać repatriantom krowy przywiezionej z Wołynia. Lekarzem
została doktor Kamińska, która była przydzielona do opieki medycznej w transporcie
wiozącym młodych żołnierzy Wehrmachtu do obrony Królewca (Kaliningradu). Zaczęto organizować punkt sprzedaży artykułów spożywczych organizując spółdzielnie
GS Samopomoc Chłopska. Zorganizowano również naukę szkolną. Już 1 września
1945 r. organizowaniem zajęły się nauczycielki z Wołynia Jadwiga Michałowska oraz
Józefa Kwaśniewska, która wróciła z zesłania na Syberię. Piękny wrześniowy dzień
– najstarszy z mojego rodzeństwa Jan Leonard, wraz ze swoim kolegą ze szkoły Celestynem, udali się na przejażdżkę rowerową z wioski do stacji kolejowej Grunwocen.
Zobaczyć chcieli stację oraz rozbite wagony kolejowe stojące obok torów. Po wjeździe
na teren stacyjny w krótkim czasie przyjechał samochód ciężarowy, z którego wysiedli żołnierze sowieccy kierując swoje kroki w stronę 10-letnich chłopców. Z głośnym
akcentem rosyjskim – „dawaj rower” – chłopcy nie chcieli oddać rowerów. Trzymając mocno za kierownicę oraz siodełka, kopali żołnierzy po nogach, bili pięściami.
Agresorzy wyrwali zdobycz ładując do samochodu rowery oraz chłopców, ruszyli
pełnym gazem w kierunku wsi. Będąc już w skrzyni samochodu chłopcy zorientowali się, że samochód wiezie mąkę w małych woreczkach. Zobaczyli, że kończy się
wioska, a tamci nie myślą, aby zwolnić lub zatrzymać samochód. Podjęli decyzję,
aby wyrzucić kilka worków, zaznaczając teren przejazdu samochodu. W tym czasie
samochód zatrzymał się, chłopcy szybko wyskoczyli i biegnąc wężykiem, chowali się
w najbliższych zabudowaniach, słysząc za sobą wystrzały z broni automatycznej. Po
naradzie i stwierdzeniu, że samochód odjechał, postanowili udać się do posterunku
milicji i powiedzieć o tym zdarzeniu. Po zgłoszeniu milicjantom tego zdarzenia zostali zatrzymani w areszcie. Do wyjaśnienia zostali poinformowani, że nie powinni
rozsypywać mąki, bo w kraju jest głód. Zostali odebrani z aresztu milicji przez swoje
mamy i odprowadzeni do swoich domów.
Szybko zaczęły się przekształcać poniemieckie majątki rolne na PGR-y, tak powstał
PGR Drulity, nazwany w tamtym czasie Orlińcem oraz Dargowo i Piniewo, nazwane
Jadłówką. Wczesną wiosną zaszła potrzeba obsiania ziemi zbożem oraz posadzenia
ziemniaków. W tym czasie nie było sprzętu z powodu powstawania takich organów
jak POM-y, tj. Państwowe Ośrodki Maszynowe oraz GOM-y, tj. Gromadzkie Ośrodki
Maszynowe, do których to ośrodków ściągano pozostawione maszyny rolnicze oraz
sprzęt służący do pracy na roli. Moja ciocia Makulińska pełniła obowiązki sklepowej
w sklepie spożywczym w Orlińcu, czyli Drulitach. Jeszcze niedawno była więziona na
Syberii wraz z synem Mieczysławem za to, że jej mąż Michał służył w policji w Ulawikach, powiat łucki. W rozmowie z moim ojcem spytała czy nie pożyczy siewnika
zbożowego, bo zarządzający PGR-em, nie obsiał jeszcze pola z powodu braku siewnika. Pożyczony od mojego taty siewnik konny okazał się bardzo skomplikowany,
posiadał zegary rejestrujące ilość wysianego zboża. Nie było to na rękę robotnikom, bo
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nie zostawało ziarna na swoje potrzeby. Rozbito więc zegary rejestrujące. Po obsianiu
PGR-owskiej ziemi, udał się właściciel siewnika po odbiór, okazało się, że siewnik jest
bardzo zniszczony, ponadto pracownik odpowiadający za sprzęt rolniczy oświadczył,
że nie wyda siewnika z powodu zapisania do rejestru własności PGR-u.
W 1947 r. miały odbyć się wybory powszechne do Sejmu Ustawodawczego. Rok
wcześniej organizowano akcje propagandowe, zebrania i manifestacje poparcia dla
socjalistycznej władzy i dla sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Przez wioskę w tym
czasie przejeżdżał kapelan wojskowy ksiądz Karaś. Udał się do kościoła, pomodlić
się, po podróży jaką odbył jadąc z Gdańska do Przemyśla. Zobaczyli to mieszkańcy
Wołyńca, poprosili księdza o pozostanie w naszym kościele na stałe. Ksiądz Karaś
zgodził się na prośbę mieszkańców. Zostając wprowadził rygor wojskowy. W kościele
kobiety siedziały po prawej stronie, mężczyźni po lewej stronie ławek. Były przypadki, gdy kobieta nie wiedząc usiadła po stronie męskiej. Krzyknął – „Gdzie się pchasz
kobieto, chłopa ci się zachciało”. W tym czasie przysłano z urzędu, jak mówiono w teczce, Aleksandra Chromiaka, który objął stanowisko naczelnika gminy oraz kierownika
szkoły podstawowej w naszej wiosce. Po wojnie przyszedł czas na założenie rodziny. Moja siostrzenica Stanisława, nie była zdecydowana, którego chłopaka wybrać
na męża, czy tego, który mieszka za granicą w Szwajcarii Wacka, czy miejscowego
Władka. Zebrali się całą rodziną, zadając pytanie, którego to chłopaka kocha bardziej.
Odpowiedź padła – „Obu kocham bardzo mocno”. W takiej sytuacji zdecydował najstarszy z rodu Kazimierz, który przed wojną był sołtysem, starostą oraz pełnił inne
obowiązki w administracji państwowej. Kazimierz powiedział – „Wyjdź za tego, który
jest na miejscu” – i tak się stało.
W 1949 r. organizowano wiele zabaw tanecznych w pobliskich wioskach. Taką
zabawę zorganizowano w pobliskiej wsi Sambród. W tym czasie orkiestra z Zamrotu
przygrywała do tańca tango, walca, poloneza, gdy na sali niespodziewanie zjawił
się tak przystojny mężczyzna, brunet o ciemnej karnacji, na widok którego młode
dziewczyny nie mogły oderwać wzroku. Każda dziewczyna chciała z nim zatańczyć
i przejść się na mały spacerek. Nieznany mężczyzna brał wszystkie chętne do tańca
i wychodził z nimi na spacer. Jakie było zdziwienie, gdy po pewnym czasie wszystkie
te panie, spotkały się w jednej sali porodowej rodząc czworo dzieci. Za żonę wziął
ten przystojny kawaler panienkę, która urodziła mu syna. W tym czasie zakładano
energię elektryczną w całym kraju oraz do wszystkich wiosek, zbierając podpisy ilu
będzie chętnych do takiej inwestycji w pobliskiej miejscowości Waklewo, dzisiaj Wakarowo. Mieszkańcy nie chcieli prądu, broniąc się zaciekle mówili, że prąd elektryczny
zabija, że jest za drogi oraz to, że nie będą rodzić się dzieci. Twierdzili, że oświetlenie
naftą jest tańsze i bezpieczniejsze. Z rodzeniem dzieci mieli uzasadnioną rację, w tym
czasie rodziło się mnóstwo dzieci i rodziny były liczące po 16 dzieci w jednej rodzinie.
Kobiety niezamężne rodziły po troje dzieci. Energię elektryczną doprowadzono do
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wioski w latach 70-tych XX wieku. Mężczyźni z tamtego okresu mile wspominają te
czasy, gdy odprowadzając dziewczyny do miejsca zamieszkania, siedząc przy lampie
naftowej można było rozmawiać z przyszłą teściową, trzymając rękę pod spódniczką
narzeczonej jako niewidzialny rozmówca.
29 kwietnia 1947 r. moja rodzina otrzymała list od wujka z Kanady, który był
żołnierzem w armii generała Andersa, walczącego we Francji, Belgii i Włoszech pod
Monte Casino. Pisał w tym liście, że mieszka w Kanadzie, że przypłynął z Italii 12
listopada 1946 r., z portu Neapol do portu Halifax, że jego transportem przypłynęło
2900 żołnierzy razem z oficerami. Drugi transport liczył 1100 żołnierzy tak, że wszystkich będzie 4000, wszyscy kawalerowie.
Na początku 1950 r. organizowano wycieczki szkolne do pobliskich miast: Elbląg,
Gdańsk, Gdynia, Malbork. W tym czasie kierownictwo naszej szkoły obejmuje Józefa
Kwaśniewska, która w krótkim czasie zostaje przeniesiona do miejscowości Lompy oskarżona o to, że śpiewała patriotyczne pieśni i piosenki wiozącym wycieczkę
szkolną w autobusie. Po przeniesieniu nauczycielki Kwaśniewskiej do innej szkoły,
druga nauczycielka, Jadwiga Michałowska, przeszła na emeryturę. Obie nauczycielki
przyjechały jednym transportem razem z ludnością przybyłą z Wołynia. Z braku kadry nauczycielskiej poproszono moją mamę Halinę, by w zastępstwie uczyła dzieci,
był to rok 1952. Wystarano się, by opieką nad jej dziećmi – mną i moim młodszym
o dwa lata bratem Józefem – zajęła się niania o imieniu Gienia. Przypominam, że
kulała na jedną nogę i była średniego wzrostu. Wychowując, mocno nas biła, czym
popadnie – rózgą, paskiem oraz ręką. Ja dostawałem częściej i mocniej, byłem starszym dzieckiem i dlatego, że zadawałem pytania: – „Co szuka w różnych zakamarkach
moich rodziców?”. Po krótkim czasie uciekła pod nieobecność rodziców zabierając ze
sobą wartościowe przedmioty oraz pieniądze ze sprzedanego konia, za które to pieniądze rodzice planowali zapłacić podatek rolny oraz dokupić niezbędne przedmioty
gospodarcze. Po zgłoszeniu ucieczki niani w posterunku milicji obywatelskiej okazało
się, że taka osoba w Polsce nie istnieje, nie jest zameldowana (w tym czasie był obowiązek meldunkowy w całym naszym kraju). W takiej sytuacji rodzice oświadczyli
członkom rodziny, że nasza niania była podstawioną osobą przez Urząd Bezpieczeństwa, w skrócie UB. Moi rodzice, tak jak wszyscy mieszkańcy Zielonki Pasłęckiej, nie
zgadzali się na kolektywizację w naszej wsi. Zmuszani często byli, przetrzymywani
w świetlicy, nieraz aż do świtu, nie chcieli podpisać deklaracji wstąpienia do PGR-u.
W czasie odwilży i zmianie w kierownictwie PZPR, gdy I sekretarzem został Władysław Gomułka, mieszkańcy wioski założyli rodzinne kółko rolnicze składające się
z 7 osób. Kupili następujące maszyny: młocarnię nową prosto z fabryki maszyn
rolniczych w Lublinie, do tego silnik elektryczny o mocy 10 kw, siewnik konny do
wysiewu nasion, pompę wraz z beczką do wywozy gnojowicy oraz jeszcze mniejszą
młocarnię z silnikiem o mocy 0,7 kw.
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W 1957 r. szkoła nasza zorganizowała wycieczkę szkolną za zbieranie ziemniaków
w PGR Dargowo oraz Drulity, pojechaliśmy do Wrocławia, Katowic, Bytomia oraz
Zabrza. Zwiedzaliśmy starówkę Wrocławia oraz ogród zoologiczny. W Katowicach
zwiedzaliśmy stalownię i inne fabryki. Widzieliśmy wytapianie stali w stalowni w Bytomiu, w Katowicach w kilku miejscach była jeszcze nazwa miasta Stalinogród. W połowie lat 50-tych funkcjonował jeszcze posterunek milicji obywatelskiej. Kolega z mojej
klasy Mietek oświadczył, że ojciec ucznia imieniem Wiesiek zamknął swojego syna
w areszcie posterunku, tylko po to, aby nie uczestniczył na lekcjach religii. Po naradzie
ustaliliśmy, że na długiej przerwie lekcyjnej uwolnimy ucznia z aresztu. Wzięliśmy kamienie z cmentarza i udaliśmy się pod okno aresztu. Krzyknęliśmy ,,Wiesiek’’. Wiesiek
usłyszał i otworzył okno. Nie musieliśmy więc rozbijać szyb w areszcie, ale w oknach
były kraty. Nasz krzyk usłyszał funkcjonariusz. Zazgrzytały zamki w drzwiach aresztu, ukazał się ojciec Wieśka w przekrzywionej czapce z paskiem pod brodą, uwolnił
syna z aresztu i wszyscy zadowoleni poszliśmy do szkoły.
W latach 60-tych działał u nas na dobre teatr zwany ludowym, scenariusze do
sztuk teatralnych dostawaliśmy z teatru im. Jaracza w Olsztynie lub teatru w Elblągu.
Graliśmy takie sztuki jak: „Moralność Pani Dulskiej”, „Grube Ryby”, „Pieją koguty”
i inne. Do jednej z tych sztuk niezbędny był kanarek w klatce. Wpadliśmy na pomysł
z bratem, że będziemy kanarki dostarczać. Łapaliśmy wróble, malowaliśmy na kolor
żółty farbkami i kanarek był gotowy do prezentacji. Sztuka polegała na tym, że grający aktor zaczepiał się za klatkę z kanarkiem, otwierały się drzwiczki klatki i kanarek
wyfruwał z klatki. Za kanarka dostawaliśmy 5 złotych. Po cichu myśleliśmy, aby ta
sztuka trwała wiecznie, mieliśmy ciągle przypływ świeżej gotówki.
Na przełomie lat 1945-1946 powstała w Zielonce Pasłęckiej Ochotnicza Straż Pożarna, zwana ogniową, jako pierwsza w powiecie. Komendantem został Józef Brodnicki,
prezesem Kazimierz Suchodolski. Do akcji gaśniczej wyjeżdżali zaprzęgiem konnym
z motopompą ręczną przywiezioną z Dargowa. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej powstała orkiestra dęta założona przez Władysława Sawczuka jeszcze w Ulanikach na
ziemi wołyńskiej w 1926 r. Po powrocie Władysława Sawczuka z wojska orkiestra
ta przygrywała podczas rożnych uroczystości państwowych i kościelnych pod batutą Celestyna Toruckiego. Orkiestra ta nadal funkcjonuje w naszej miejscowości.
W 1987 r. powstała orkiestra dęta przy sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej kierowana przez Andrzeja Krasińskiego, która obchodziła 30-lecie
w 2017 r. W 1970 r. obchodzono bardzo uroczyście rocznicę setnej rocznicy urodzin
Lenina (SRUL). Jednocześnie odbyły się u nas eliminacje do konkursu srebrnego samowara festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. Przyjechało sporo zespołów
muzycznych oraz chórów, poza konkursem wystąpił z naszą orkiestrą Ludgar Wilczewski, który swoim występem zrobił takie wrażenie na gościach oraz miejscowych,
że wszyscy wstali z miejsc siedzących i bardzo głośno zaczęli bić brawa, którym nie
WMODR, 2022 r.
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było końca. Do dzisiaj nie wiem komu dano szansę wystąpienia w Zielonej Górze na
festiwalu piosenki radzieckiej w rocznicę SRUL.
W latach 60-70-tych powstała na naszym terenie rolnicza spółdzielnia produkcyjna
imienia 3. Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Awajkach.
W latach 70-tych spółdzielnia ta odbierała ziemię rolnikom we wsi Wakarowo oraz
ziemię w Zielonce Pasłęckiej, należącą również do mojego ojca Bolesława. Ziemia
oraz budynki zostały nadane mojemu ojcu jako osadnikowi na własność na Ziemiach
Odzyskanych.
Moje budynki wszystkie zostały odremontowane. W 1976 r. moi rodzice przekazali
całe gospodarstwo rolne mojej osobie przez sąd powiatowy w Pasłęku aktem notarialnym umowy darowizny.
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Wydarzenia Romualdy Fiedorowicz
Romualda Fiedorowicz
Cieszę się bardzo, że mogę z Wami podzielić się swoimi wspomnieniami. Tak kiedyś było.
Tak zaczynał pracę nauczyciel. Mam 86 lat – doskonale pamiętam wszystkie wydarzenia.
Z poważaniem – Romualda Fiedorowicz

Minęło już tyle lat, a słowa Pani Dyrektor brzmią jakby były wypowiedziane wczoraj – „Dziewczyny, w Gołdapi są trzy pułki wojska”.
Zachęta niezła. Może z niej skorzystać? Nakaz pracy jest. Dyplom nauczycielski też.
No to w drogę. Dziewczęta na to jak na lato. Gwarnie i wesoło dojechałyśmy do Gołdapi. No i tu zaczęły się schody. Ciemno, szaro i ponuro. Pierwszą noc przesiedziałyśmy na dworcu. Rześkie i wilgotne powietrze nas przywitało. Ruszyliśmy w nieznane.
Nigdzie ludzi. Miasto Gołdap w rozsypce. Wszędzie gruz i cegły. Na środku zburzony
kościół, tylko jedna ściana pozostała cała, na której był krzyż. Znalazłyśmy Wydział
Oświaty. Poupychano nas, gdzie się tylko dało. Każdą do innej miejscowości. Mnie
przypadła Widgóra. Wtedy nazywały się Widryny, a potem Widginy, a pospolicie
Widgóra. To jest około 20 km od Gołdapi.
Autobus przywiózł mnie do Żabina. I tu zaskoczenie. W Żabinie dokładna kontrola dokumentów. Wielkie zaskoczenie – żołnierze sprawdzali dokumenty. Zanim się
obejrzałam – nikogo nie było już na placu. Każdy poszedł w swoją stronę. I tak stoi
„sierotka” na placu. Gdzie iść? W którą stronę mam się udać? Nawet nie ma kogo zapytać się. Z wieży obserwacyjnej żołnierz coś mówił, ale za daleka odległość, żeby coś
usłyszeć. Wieża z ogromnych bali zbudowana. Jest bardzo wysoka. Chcę go zapytać –
w którą stronę do Widgóry – on mnie nie słyszy. Ciemno się robi. Strach mnie ogarnął.
Co mam robić? Boże, dopomóż mi. Chodzę tam i z powrotem. Nigdzie żywej duszy.
W końcu przyszedł żołnierz – starszy pan. Dygnęłam, coś tam mówiłam, a on nic.
Wziął mnie za rękę i gdzieś prowadzi. W dół. Czuję ciarki na plecach. Popatrzyłam
na niego, pomyślałam, człowiek stateczny, krzywdy mi nie zrobi. Minęliśmy kościół,
zaraz w lewo – zapukał do drzwi. Wyszła pani, opatulona, skrzywiona, poburczała
na niego, ale kazała mi wejść do domu. To była szkoła, mała jednoklasówka, a ta pani
– to nauczycielka tej szkółki. No i wtedy wzięłam głęboki oddech. Nakarmiła mnie
i kazała iść spać.
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Początkowo nie mogłam zasnąć, a potem jak zasnęłam, to obudziła mnie ta pani
i kazała zbierać się, bo ten pan już czeka przed domem.
Wychodząc obwieścił mi, że idziemy do Widgóry. No i poszliśmy. Po drodze podziwiałam piękno przyrody. Zieleń przybierała barwę zgaszonej zieleni. Kasztany i buki
– czerwieni. Jarzębina gubiła swoje korale, a brzoza żółto-pomarańczowo złociła świat.
Mój towarzysz mało mówił. Gdy o coś pytałam – to tylko „tak” lub „nie”. Szliśmy
krętymi drogami. Piasek wsypywał się mi do pantofli, więc co raz musiałam przystanąć i wysypać.
No i dotarliśmy do Widgóry. Tam na nas czekały dwie młode nauczycielki. Jaka
radość mnie ogarnęła. One chyba czuły to samo.
No i zaczęłyśmy we trójkę swoją harówkę. Szkoła, jak wiele podobnych, miała dwie
klasy większe i dwie mniejsze, a kancelarię po środku. Na górze trzy pokoje – każdej
po jednym i wspólna kuchnia. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Dzieci miłe,
posłuszne. Nie było z nimi kłopotu. Garnęły się do nauki – tak jak w tym wierszyku.
„Promyczek złoty zajrzał do chaty
Czas wstawać, nie ma co czekać
Nie będzie zapłaty
Kubek mleka i pajda chleba
Tyle wystarczy, więcej nie trzeba
Kaftan wymięty, krótkie porcięta
Na plecach drewniany tornister przypięty
A w tym tornistrze, cuda i dziwy
Trudno wierzyć, ale prawdziwy
Kilka zeszytów z oślimi uszami
Wymięta czytanka z wierszykami
Podręcznik z rachunków
Przez niego tyle frasunków
W drewnianym piórniku, takim z zasuwką
Ołówek, gumka i obsadka ze stalówką
Choć skąpo, boso, ale wesoło
Polną ścieżką idzie pachole
„Dzień dobry” powiedzieć szkole.”
Większość rodziców pracowała w miejscowym PGR, pozostali to rolnicy indywidualni. Współpraca z rodzicami była wspaniała. Troszczyli się o nas jak mogli. Trzy
nauczycielki, wszystkie po liceach pedagogicznych. No i do roboty. Na każdy dzień,
na wszystkie lekcje trzeba było mieć konspekt. To była zmora dla początkujących,
niedoświadczonych.
Nagorzej było z wyżywieniem. Bywało tak, że czasem cały dzień nic nie jadłyśmy.
Kiedyś sąsiadka dała nam czterdzieści jajek. Zjadłyśmy w ciągu jednego dnia. Chleb
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brałyśmy od innej sąsiadki – ale był smaczny. Najgorzej było z oświetleniem. Elektryczności nie było. Po naftę trzeba było jechać pożyczonym rowerem do Bani Mazurskich. A bywało tak, że już koło, albo niedaleko szkoły, butelka pobiła się (plastików
nie było). No i siedziałyśmy po ciemku.
Najprzyjemniej wspomina się choinki szkolne. Zapach świerku czuć było w całej
szkole. Duże drzewko świerkowe przyozdobione własnoręcznie zrobionymi ozdobami, zabawkami, łańcuchami, gołąbkami, koszyczkami, a na czubku pięcioramienną
gwiazdą. Była część artystyczna – wierszyki, piosenki, no i prezenty. Wszystkie takie
same – ciastka, słodycze i pomarańcza. Po imprezie dzieci szły do domów, a rodzice
zostawali. I tu następował jarmark cudów. Spod fartuszka pojawiały się różne smakołyki. A każda pani, chcąc popisać się przed inną, wymyślała co tylko było można.
Były bułeczki nadziewane, biszkopty, karpatki, bigos, kotlety i wędliny w różnych
odmianach.
Mężczyźni oczywiście alkohol.
Najzabawniej było – kiedy już po kilku kieliszkach panowie zaczynali się bawić.
Na środku sali postawiono butelkę, była wędka zrobiona z długiej gałęzi zakończona metalowym kółkiem i uwiązana na grubej nitce. W odległości około 1,5 m trzeba
było założyć kółko na stojącą butelkę. Kółko mało co większe od butelki. Niewielu to
się udało. Ale ile było frajdy, śmiechu, dopingu. Dla zwycięzcy były nagrody – garść
cukierków. Kiedy zbrzydło jedno, zaczynano drugie – była ciuciubabka, jedzie pociąg.
I tak bawiono się aż do rana. Orkiestra składająca się z akordeonu, skrzypek i bębna
grała zawzięcie.
Takie imprezy powtarzały się kilka razy do roku. Rodzice organizowali, a my jako
ciało pedagogiczne tym kierowaliśmy. Ale nie było tak różowo, wpadki też były.
Miałam jako takie zdolności malarskie, a kazano namalować Lenina. Znalazłam
dużą płytę i zabrałam się do malowania. Lenin, jak Lenin, wyszedł dobrze, ale uznałam, żeby był kontrast, dałam mu tło zielone. Donieśli. Na tę wieść – sekretarz KC
PZPR zrugał mnie porządnie – kazał to malowidło zdjąć i namalować drugi, na czerwonym tle. Co pan każe, sługa musi. Zabrałam się do malowania drugiego obrazu.
Opodal, na skraju lasu, na górze mieliśmy Grób Nieznanego Żołnierza. Co roku
chodziliśmy tam, zapalaliśmy świeczkę. Z polnych kwiatów robiliśmy wiązanki. Było
poważnie i smutno. Żeby nam raźniej było, dali nam jednego mężczyznę. No i teraz
nas jest czworo. Młody chłopak, tylko co po wojsku, wysportowany. Lubił wypady do
lasu. Aż pewnego razu, wraca wystraszony i mówi – „Nasi bohaterowie uciekli”. Jak
to uciekli? Tam był krzyż i napis „Russen soldaten”. Nie ma ich. Został po nich dół.
Krzyż leży obok. Jama głęboka w kształcie prostokąta. Nie mogliśmy doczekać końca
lekcji. Idziemy wszyscy. Faktycznie – jest dół, krzyż leży obok, ziemia rozkopana,
podeptana.
Niemiec przechytrzył nas. Jacy my byliśmy naiwni.
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Rękopis autorki
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W weselnym klimacie wsi
Lidia Gołębiewska
Życie na wsi, w wielodzietniej rodzinie, jest o tyle wyzwaniem,
że zobowiązuje do wysiłku nad tradycji kultywowaniem.
Niestety, z biegiem czasu i globalizacji, przychodzi pokusa,
by wartości duchowe i zwyczaje wysłać do lamusa.
Kiedy jednakże na refleksję i zadumę znajdą się chęci,
to choćby na wspomnienie wiejskich wesel, łza się w oku zakręci.
To szczególny fragment kultury w zmieniającej się erze
i warto wspomnienie tej tradycji zostawić na papierze.
Z nadzieją niepohamowaną i ciepłem na sercu,
że kiedyś wzruszą tych, co stawać będą na ślubnym kobiercu.
Może znajdą w sobie tyle społecznej odwagi i zacięcia,
by choć fragment tradycji dopuścić w dniu swojego przyjęcia.
Kiedyś bowiem, nie tylko na naszych obszarach,
nikt nie organizował wesel w diamentowych lokalach.
Nie było też narzuconego winietką miejsca przy stole,
za to trzydniowa zabawa w wysprzątanej stodole.
Nie jest też czymś oczywistym w dzisiejszym spojrzeniu,
by kropić posadzki po długim gości tańczeniu.
Nie ma to nic wspólnego z proboszczowym święceniem,
a minimalizowało przed nadmiernym gości okurzeniem.
Flaki, bimbry, galarety i bigos o smaku niebiańskim,
grały pierwsze skrzypce w menu – niekoniecznie wegańskim.
Nadto jaja w majonezie i wielka micha jarzynowej sałatki,
którą o dziwo, popijając oranżadą, jadły też nastolatki.
WMODR, 2022 r.
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Podkreślenia wymaga ówczesny styl dekoracji,
gdzie bibuła, cerata i balony dodawały gracji.
Nadto ręcznie malowane plakaty od zdolnego sąsiada,
zdobiły ścianę za młodymi, choć dziś inaczej wypada.
Wszystko, co błyszczało nadało się do dekorowania,
jak choćby mleczarskie taśmy od butelek kapslowania.
Nadto nie zorganizowano wesela w styczniu czy w maju,
bo brak „r” w nazwie mógł młodym przynieść klęskę urodzaju.
Ponadto nie ma o tych czasach wiedzy ni grameczka,
ten kto nie zanuci „Szła dzieweczka do laseczka”.
Było wręcz wymogiem wśród ówczesnych chłopów i dziewek,
by potrafić zaśpiewać kilka znanych przyśpiewek.
I tak każde Pary Młodej za stołem zasiadanie,
wiązało się z gości „gorzko” skandowaniem.
Tradycyjny tort, któremu burak czerwony dodawał koloru i mocy,
zostawał standardowo wspólnie krojony o północy.
Pomimo, że fakt ten nie jest godny pochwalenia,
powszechne były bijatyki, z zerwanymi elementami ogrodzenia.
Wyjaśnić to można jednak dość dyplomatycznie:
mocy alkoholu nie prezentowano dość przejrzyście!
Dalej nieodłącznym elementem były oczepiny,
które trwać mogły nawet i dwie godziny.
Był to szereg zabaw, tańców i wygłupów,
zwieńczony zdobyciem alkoholowych łupów.
Potem orkiestra wzywała, by szykować grube pieniądze i drobniaki,
aby Młodzi dla potomka wózek kupili – nie byle jaki.
Do rana samego tak grano i tańczono dla całej rodziny,
a w kuchni już szykowano niedzielne poprawiny.
A jak tylko wystarczająco silny był jaki śmiałek,
mógł i dalej tańczyć, nawet w poniedziałek.
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Wszystko zależne od możliwości lokalowych i finansowych,
a w głównej mierze od wytrwałości gości zabawowych.
Warto też w kilku słowach podsumowania wspomnieć –
o czym w czasie przygotowań nie można było zapomnieć.
Chyba najważniejsze to zmówiny rodziców młodej pary,
gdzie ze swatem mówiono o dzieciach i dzielono hektary.
Długo dwie rodziny szykowały jadło i pędziły trunki,
by potem według zasad podzielić rachunki.
Po Młodego stronie zakup sukni, alkohol i zespoły,
a od Młodej doprawione jedzenie i szykowanie stodoły.
Ta też nie mogła zapomnieć o ważnych dla szczęścia zasadach –
coś pożyczonego, coś niebieskiego – by pracować na wysokich posadach.
Nadto w dniu ślubu obejrzeć się za siebie z wioski wyjeżdżając,
a tym samym panny – koleżanki do małżeństwa pociągając.
Najważniejsze w domu przyszłej żony było błogosławieństwo – już razem,
gdzie swoją zgodę i wsparcie wyrażali rodzice, dziadkowie i kumy zarazem.
Mógł, kto chciał, związany blisko z rodziną w tym momencie,
składać swoje życzenia parze młodej, jakoby w prezencie.
Przez ponad 60 lat w domu naszym przetrwały w głowie fragmenty,
których mamę naszą uczył dziadek – już pewnie święty:
„Pierwsze słowa, które tu donoszę – wszystkich gości o spokój proszę.
Chcę przemówić do tej Młodej Pary, niech posłucha czy młody czy stary.
Szanowni Państwo Młodzi, którzy tu stoicie, w radości czy smutku
spędzać będziecie swe życie.
Nie wiem jak Wam będzie biegło – Bóg zna Wasz los, wiele szczęścia Wam życzę,
Boże usłysz mój głos!(…)”
To poza życzeniem i błogosławieństwem też piękne wiary wyznanie
i niech to właśnie na koniec w głowach nam zostanie.
Bo szkoda to ogromna, że dziś więcej o stylu i, czy wino białe, czy czerwone,
aniżeli jak kiedyś – sakrament, w którym „tak” oznaczało na całe życie mieć żonę.
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Ławeczka wspomnień
Jolanta Hellis

Marcinkowo, nasz dom…, rycina autorstwa dawnego lokalnego artysty, A. Patmowskiego
z 1947 roku wykonana na zamówienie byłej właścicielki domu, Marie Lipka i przesłana w tym
też roku do Niemiec. Rysunek towarzyszył Marie przez całe życie. Miałam okazję osobiście
poznać Marie, zobaczyć i pozyskać kopię ryciny, podczas odwiedzin w kwietniu 1990 roku.
Nasz dom… nie do końca nasz, bo z początku XX wieku, to „naszych” tu jeszcze
nie było. Wybudowany w ówczesnym Martinsdorfie (obecnie Marcinkowo, powiat
mrągowski). Ostatnimi przedwojennymi właścicielami domu byli August (1890-1965)
i Marie (1902-1997) Lipka, którzy w obawie przed zbliżającą się Armią Czerwoną,
w styczniu 1945 roku, wraz z córkami Ilsą (1925-1996) i Evą (1927-2012), opuścili swoje miejsce zamieszkania i wyjechali do Niemiec. Wiem, że podróż na zachód odbyli
konno, w bardzo trudnych warunkach, bo przy trwającej jeszcze zawierusze wojennej
i kilkunastostopniowym mrozie. Nigdy do Marcinkowa nie powrócili. Tam, w Niemczech, rozpoczęli nowe życie.
WMODR, 2022 r.
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Ilsa i Eva, 1932 rok

August Lipka (były właściciel domu w Marcin- Po lewej August, po prawej Marie, Niemcy
kowie) z wnukiem Andreasem, Niemcy 1963 rok 1964 rok
Ich córki, Eva i Ilsa wraz z mężami, przyjeżdżali na Mazury, z sentymentu i tęsknoty za ojczystymi stronami, domem rodzinnym. Po raz pierwszy, od zakończenia
wojny, pojawili się w Marcinkowie w 1983 roku, czyli po 38 latach. Mieliśmy okazję
ich poznać. Zaprzyjaźniliśmy się, połączył nas dom. Odwiedzaliśmy się wzajemnie.
Miałam okazję być gościem u Ilsy i jej męża w 1990 roku. Poznałam wtedy Marie
(matkę Ilsy i Evy), przedwojenną właścicielkę domu. Było to dla mnie niecodzienne
przeżycie. Zaznałam od nich dużo serdeczności i życzliwości.
Niestety, ich już nie ma (Augusta, Marii, Ilsy, Evy i ich mężów) – odeszli…, czas
ucieka. Pozostały tylko wspomnienia.
Ale żyje ich potomek, niedaleko Kilonii, w Niemczech, Andreas (1963) – syn Ilsy,
wraz z żoną i dwiema córkami Jessicą i Jennifer. Andreas odwiedził nas po raz drugi,
w maju 2018 roku, z żoną Brygidą. I tak – przyjaźń trwa dalej, o czym świadczy zdjęcie (na następnej stronie) na „ławeczce wspomnień” oraz wzruszający wpis do naszej
rodzinnej kroniki: „Cieszymy się, że mogliśmy Was odwiedzić i spędzić z Wami wspaniałe
chwile w Marcinkowie. Widząc Was ponownie na żywo – Jolu i poznając Cię, kochany Bartku
(to mój syn) to jest bardzo miłe. Nasza przyjaźń pozostanie na zawsze nawet, jeśli mieszkamy
daleko od siebie. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Jesteście zawsze mile widziani u nas
w Szlezwik-Holsztyn. Andreas i Brygitte”.
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Marcinkowo 1983 rok, pierwsza wizyta Ilsy (z mężem i synem Andreasem), po opuszczeniu
rodzinnego domu w 1945 roku. Widok domu od strony ulicy i podwórka

Rewizyta, 1990 rok, Hamdorf, powiat Rendsburg. U Evy (Eva, ja w środku) i z Ilsą (po prawej)

„Ławeczka wspomnień” – odwiedziny Andreasa z żoną (wnuka byłych właścicieli domu).
Na pierwszym zdjęciu od lewej: sąsiadka Ana Hajdukiewicz, w środku ja, po prawej Andreas
z żoną. Kolejne zdjęcia to rodzinna kronika, 2018 rok
Tuż po wojnie, bo w maju 1945 roku, po przesunięciu granic naszego państwa, w poszukiwaniu lepszego życia, do Marcinkowa, dokładnie z Kurpi, przybyli moi dziadkowie Stanisław (1901-1980) i Teofila (1898-1993) Surawscy, czyli Polacy, wyznania katolickiego. Stali się kolejnymi właścicielami domu, który przed ich przybyciem był pusty.
Dom robił wrażenie: był duży, murowany z cegły, otynkowany, pokryty czerwoną
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dachówką, z piękną kamienną podmurówką, przedogródkiem, ogrodem warzywnym
i sadem oraz pozostałymi sprzętami, m.in.: kieratem, sieczkarnią, kosiarką. Dziadek od
razu zwrócił na niego uwagę. Na Kurpiach, dokładnie w Lipnikach, zostawili przecież
dom drewniany, w dużo gorszym stanie, zniszczony przez Niemców.

Lipniki, 1939 rok, dziadkowie z dziećmi.
Poza tym nowy dom dziadków w Marcinkowie znajdował się w atrakcyjnym miejscu, bo w centralnym punkcie wioski, blisko szkoły, sklepów, restauracji i głównej ulicy,
która wtedy nie była jeszcze tak ruchliwa, jak obecnie. Do domu przynależała obora,
wozownia, spichlerz, stodoła, drwalnia i co najważniejsze – studnia. Po wodę nie trzeba
było daleko chodzić, praktycznie była na miejscu. Dziadkowie przejęli po Lipkach nie
tylko dom, ale całe gospodarstwo, około 7 hektarów użytków rolnych i lasu. O czym
świadczy zamieszczony akt nadania z 1947 roku. Ale nie było nic za darmo. W obowiązkach osadnika, w punkcie drugim aktu, było nadmienione, że „osoba, która otrzymała
akt, winna stosownie do swych możliwości dokładać wszelkich starań, by należycie prowadzić gospodarstwo – rozmyślne obniżanie wartości i zdolności produkcyjnej nadanego gospodarstwa pociąga za sobą karę więzienia do lat dwóch, wyrok zaś skazujący
stanowi podstawę do cofnięcia aktu”.

Akt nadania, 1947 rok
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Dziadkowie przez całe życie, bo aż do emerytury, prowadzili gospodarstwo, uprawiali ziemię, hodowali bydło, trzodę chlewną, sumiennie przestrzegając punktu
drugiego aktu nadania dotyczącego spłaty domu i gospodarstwa w postaci płodów
rolnych na rzecz ówczesnego państwa polskiego, inaczej groziło im więzienie. Do
dziś, już nieliczni, wspominają smaczne babcine obiady, które przynosiła im w czasie
przerwy podczas prac polowych. Obecnie dziadków już nie ma, ale dom dalej należy
do naszej, już kilkupokoleniowej rodziny. Od zawsze bardzo istotnym miejscem przy
domu, od strony podwórka, była i jest ławeczka, o której już nadmieniłam. Mój syn
określił ją „ławeczką wspomnień”.
Na niej siadali i siadają ludzie zwykli i niezwykli, tu zatrzymywali się i odpoczywali wracający z zakupami sąsiedzi z gospodarstw kolonijnych lub sąsiednich wsi
(obecnie to już rzadkość, większość jeździ samochodami). Często zasiada rodzina,
goście, turyści, a także, po dziś dzień, najbliżsi sąsiedzi, autochtoni.
I na nich głównie skupiam się w swoim opowiadaniu. Od dziecka uwielbiałam
przysłuchiwać się wspomnieniom na ławeczce. To między innymi od Mazurki Marii
Kerstan (1899-1991), ewangeliczki (zawsze to podkreślała, swoje wyznanie), najbliższej
sąsiadki mojej babci Teofili (1898-1993), dowiedziałam się, a byłam wtedy dzieckiem,
do kogo należał kiedyś nasz dom, że właściciel August Lipka był wdowcem. Jego
pierwsza żona prawdopodobnie zginęła tragicznie, podczas młócki, a Marie była jego
drugą żoną. Lipka piastował również urząd sołtysa w Martinsdorfie (Marcinkowie).

Dom czynszowy 6-rodzinny Augusta Lipki (po lewej p. Marie Kerstan, 1985 rok), w środku budynki gospodarcze, po prawej p. Ana Hajdukiewicz (w okularach) z mężem i dziećmi (1978 rok).
Kobieta w żółtym swetrze – nieznana
Pani Marie Kerstan pracowała u Lipki. Za pracę otrzymywała niewielkie wynagrodzenie, ale w zamian mieszkała z rodziną w jego domu czynszowym, który istnieje
do dziś, wybudowany w 1911 roku, zamieszkały dawniej przez sześć rodzin. Każdej
rodzinie, często z piątką lub szóstką dzieci, przysługiwał tylko pokój z kuchnią, niewielkie pomieszczenie gospodarcze, kawałek ziemi – ogródka i wspólna ubikacja na
podwórku. Po wodę chodziło się do Lipków.
Z jej opowieści wynikało, że była jedną z nielicznych kobiet, która w wyjątkowy
sposób potrafiła układać podczas sianokosów – siano na wozie. To cenił bardzo pracodawca – Lipka.
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Żniwa w Martinsdorf (Marcinkowie), 1943 rok. Na wozie prawdopodobnie August Lipka.
Powtarzał, że bez niej nie dałby rady, a ja słuchając opowieści, zawsze wyobrażałam sobie tych ludzi, ich zaangażowanie i ceniłam za to, że każda praca jest ważna
i ma sens.
Dzięki wspomnieniom Marii Kerstan oraz innej Mazurki – Margarety Tydyk, dowiedziałam się z ławeczki, że moi dziadkowie, tuż po wojnie pomagali miejscowym.
Jestem z tego bardzo dumna, bo często źle się wypowiadano o Kurpiach.
Marcinkowo tuż po wojnie było zniszczone, po okolicy grasowali szabrownicy, a także żołnierze radzieccy, którzy rabowali co się dało, podpalali, gwałcili. Wieś, głównie
w tym okresie, zamieszkała przez tutejsze kobiety i starców, była narażona na niebezpieczeństwo. Mężowie, albo zginęli na wojnie, albo, jako jeńcy wojenni, trafili do niewoli.
I dlatego do dziadków Mazurki, w obawie przed szabrownikami, przyprowadzały
na noc krowy z gospodarstw kolonijnych i u dziadków je doiły.
Ciekawostką jest, że od każdej wydojonej krowy przysługiwał mojej babci i dziadkowi, za ich odwagę, w tamtych czasach – litr mleka, takie niepisane prawo, ale liczyła
się życzliwość i pomoc sąsiedzka. Dziadek pomagał im również w pracach polowych,
przy zasiewach, sianokosach, wykopkach.
Czasy powojenne, to również czas masowych wyjazdów autochtonów do Niemiec.
Babcia na ławeczce wspominała, jak to szykujący się do podróży przynosili do niej
swoje cenne rzeczy, których nie byli w stanie zabrać ze sobą.
Były to głównie księgi religijne: Biblie, Kancjonały, Postylle, ale także firmowe naczynia, sprzęty znanych marek, meble.
Babcia zawsze podkreślała, że nawet nie śniła, że będzie właścicielką tylu skarbów. Ale tak jak szybko do niej trafiały, to jeszcze szybciej się ulatniały. Dziadek
podobnie, jak miejscowi, obawiał się Sowietów i szabrowników, więc zazwyczaj, za
przysłowiowego kielicha, pozbywał się tych rzeczy. Ale nieliczne skarby pozostały
do dziś i są dla nas cenną pamiątką, po byłych mieszkańcach. Poniżej kilka przykładów.
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Waza firmy Alt Schönwald, zegar, który od zawsze jest sercem naszego domu, biblie, kancjonały…
Ale ten rozdział jest już zamknięty, nie usłyszę już nic od babci, czy pani Marie…
Odeszły i… to dawno. Żałuję, że nie spytałam o więcej… ale cóż.
Ławeczka dalej stoi na swoim miejscu, tak naprawdę zmieniły się tylko osoby na
niej zasiadające. Teraz moją babcię zastąpiła moja mama Stanisława Nasiłowska (1930),
a panią Kerstan, jej córka – Adelheid (imię po wojnie spolszczone na Anna), a dla nas
sąsiadów pozostanie Aną Hajdukiewicz, a na grobie ma być Adelheid, to prośba pani
Any. Pani Ana zawsze powtarza: „Na tej ławeczce siadała moja matka z twoją babką, a teraz
ja z twoją matką”.

„Ławeczka wspomnień”, zdjęcie po lewej: Ana Hajdukiewicz w środku, ja po lewej, po prawej
moja mama (2014 rok), na zdjęciu po prawej: Mazur Horst Granica, Kurpianka – moja mama
i Mazurka – Ana (2014 rok).
Pani Ana, córka Marie i Johana Kerstan, urodziła się w 1936 roku, jako drugie
dziecko w rodzinie, w domu czynszowym, sześciorodzinnym, o którym powyżej pisałam. Dom w jej życiu odgrywa bardzo ważną rolę, od zawsze powtarza: „Ja się tu
urodziłam i tu umrę”. Miała okazję nie raz wyjechać, jak inni miejscowi, za Odrę, ale dla
niej to miejsce jest najważniejsze na świecie. Z tym miejscem wiąże przecież tyle wspomnień. Jej ojciec Johan (1877-?), wdowiec, pochodził z Piecek. Jego pierwszą żonę zabił
piorun. Z tego związku zostało ośmioro dzieci, które w późniejszym terminie prawie
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wszystkie wyjechały, jeszcze przed wojną, do Niemiec, za pracą i lepszym życiem.
W wieku 52 lat, w 1929 roku Johan ożenił się po raz drugi. Poślubił Marie z Karwi
(Karwen). Jak wspomina Ana, rodzice poznali się w okolicach dworca w Mrągowie,
blisko przejazdu, na rozdrożu Marcinkowa i Karwi.
Najczęściej jednak na ławeczce Ana opowiada o tym, co utkwiło w jej pamięci
najbardziej. Wspomina szczególnie styczeń 1945 roku, dokładnie po jej 9 urodzinach
– 11.01.1945 roku.
Tego dnia, po południu, przyszedł do nich Lipka, właściciel ich domu czynszowego, a także ówczesny sołtys i powiedział: „Frau Kerstan, bitte packen Sie Ihre Sachen und
Kinder. Es wird gleich den letzten Transport nach Deutschland geben. Die Sowjets sind ganz
nah” – Pani Kerstan proszę pakować rzeczy i dzieci. Za chwilę będzie ostatni transport do
Niemiec. Sowieci są blisko.
Mama pani Any miała więc niewiele czasu. Wraz z mężem i dziećmi wsiedli z podręcznym bagażem na pakę samochodu wojskowego, który zatrzymał się pod ich domem czynszowym, a był prawie pełen ludzi. Oni i pozostali mieszkańcy domu z trudem
zmieścili się w ciężarówce. Dojechali do Zyndak (Sonntag), do wsi oddalonej zaledwie
o 9 km od Marcinkowa. Niestety dalszy transport był już niemożliwy. Rosyjskie wojska
były tuż-tuż, gdzieś w okolicach Reszla. Kazano im wysiadać i rozlokować się w pobliskiej szkole. Podłoga w jednej z sal szkoły była wyścielona słomą, przygotowana na
nocleg dla uciekinierów. W popłochu miejscowi zdejmowali hitlerowskie obrazy.
Nazajutrz, z samego rana wszyscy wyruszyli w drogę powrotną do domu, do Marcinkowa. Ojciec pani Any zapakował ich bagaże na pożyczone od kogoś sanki. Dotarli
do Mrągowa, do skrzyżowania przy policji i sądzie, ale tam byli już Sowieci, nie
wpuścili ich do miasta. Budynek sądu (ówczesne więzienie) palił się. Zmuszeni byli
wracać drogą polną przez Lasowiec do Marcinkowa. Dołączyła do nich pani Schmidke
(mieszkanka Marcinkowa).
Do wsi przybyli po południu. Rosjanie byli już wszędzie. Kazali im się ustawić
wzdłuż budynku gospodarczego Augusta Lipki, od strony ulicy. Jak wspomina pani
Ana – „Na komendę: »ręce do góry«, wszyscy je podnieśliśmy, a ja już miałam śmierć przed
oczami. Na szczęście spytali: kuda idziecie? Pani Schmidke rozumiała po rosyjsku i odpowiedziała: damoj. Pozwolili nam wrócić. Tego dnia było już spokojnie. Weszliśmy do domu od
strony podwórka, klucz wisiał na swoim miejscu, moja lalka też na mnie czekała. Wszyscy inni
mieszkańcy naszego domu również zaczęli powoli się pojawiać. Augusta Lipki już więcej nie
zobaczyliśmy. Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że żyje. Wraz z rodziną przedostał się do Niemiec. W naszym budynku Rosjanie urządzili lazaret (tymczasowy szpital) i to
nas uratowało, nikt nie robił nam krzywdy. Moja matka im gotowała i muszę powiedzieć, że
wszystkie potrzebne produkty jej dostarczali. Pamiętam, że najbardziej smakowała im Blutsuppe (czernina) i Rote-Bete-Suppe (buraczkowa). Piekła im też Fladen Kuchen (drożdżówkę), bo
była tania, ale za to jaka dobra”.
W Marcinkowie mieszkali też, oprócz mamy pani Any, jej brat, babcia, ciotki. Większość z nich jednak wyjechała w różnych okresach na Zachód, podobnie jak inni
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autochtoni, ponieważ nie wszyscy czuli się dobrze w ówczesnej Polsce. Często, jak
twierdzili, byli szykanowani, ale pani Ana, zawsze powtarza – „Ja nie doznałam żadnych
krzywd, mam dobrych sąsiadów i tu mi jest najlepiej”. Obecnie w Marcinkowie prawie już
nie ma dawnych mieszkańców. Zostali nieliczni. Są dla nas skarbnicą wiedzy na temat
dawnego Marcinkowa.

Marie Kerstan, 1920 r., Marie z mamą i siostrami, 1937 r., Adelheid Kerstan z bratem, 1942 rok

Konfirmacja, Ana, 1944 rok, Lokatorki domu czynszowego, 1956 rok, Ana z dziećmi, 1958 rok
Teraz kolej na moją mamę Stanisławę Nasiłowską (1930) z domu Surawska. Do
Marcinkowa przybyła w 1945 roku, z Kurpi, w wieku 15 lat, ze swoimi rodzicami oraz
trójką rodzeństwa – dwiema siostrami i bratem. Różnie było i jest, jak to w życiu, ale
najchętniej wraca pamięcią do pierwszych lat pobytu w Marcinkowie. Mój tata Marian
Nasiłowski (1922-2003) pochodził z Podlasia, brał udział w II wojnie światowej. Tuż
po wojnie kończył służbę wojskową w Mrągowie, a z racji tego, że w Marcinkowie
znajdowała się strzelnica, kilka razy w tygodniu żołnierze maszerowali przez wieś
w kierunku strzelnicy. Dziewczyny oglądały się za nimi, a tacie udało się pewnego
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dnia wypatrzeć wśród nich – mamę, jak mówił – „Marzyłem o niej dzień i noc”. Traf
chciał, że co tydzień w sobotę, w Marcinkowie odbywały się potańcówki. Na jednej
z nich poznał tę, którą sobie wymarzył i wypatrzył – Stanisławę Surawską, moją
mamę. Przeżyli ze sobą 56 lat. Wychowali czworo dzieci. Doczekali się gromadki
wnuków i prawnuków. Niestety, tata zmarł w 2003 roku. Mama żyje, ma 91 lat i, jak
na swój wiek, czuje się dobrze.

Tu poznali się moi rodzice. Sala już nie
istnieje, zburzona w latach 70. XX wieku

Czas narzeczeństwa moich rodziców, 1946 rok

Często na ławeczce, w towarzystwie sąsiadki pani Any, wspomina swoje wesele.
Okazuje się, że jednym z ważniejszych wydarzeń, szczególnie dla mojego taty było,
jak na miesiąc przed weselem, wracali z kościoła św. Wojciecha po zgłoszeniu zapowiedzi ślubnych. Wtedy mój tata był pewien, że Stasia będzie jego. Ślub odbył się
w 27.10.1947 roku. Mama miała zaledwie 17 lat, a tata 25. Moja mama, jako przyszła
panna młoda, miała problem z suknią. Sklepów było wówczas mało, a na dodatek świeciły pustkami. Miejscowa sąsiadka, już nieco leciwa, zaproponowała mamie
wypożyczenie swojej sukni, pewnie znalezionej głęboko w szafie, bo okazało się, że
suknia jest czarna. Mama przeraziła się, nie wiedziała, że dawniej na Mazurach były
modne czarne suknie ślubne. Na szczęście koleżanka z Lipnik zaproponowała mamie
piękną białą suknię, która pasowała na mamę, jak ulał. Pewnie niejedna jeszcze „młoda” brała w tej sukni ślub. Mama nie znała tutejszych zwyczajów. Zdziwiła się i to
bardzo, kiedy wieczorem przed weselem, ujrzała podwórko pełne potłuczonej porcelany. I to nie koniec. Musiała natychmiast schować się, bo znajomi z wioski dodatkowo
rzucali garnkami oraz szkłem o drzwi domu. Jak później dowiedziała się im więcej
skorup, tym więcej szczęścia doświadczy z mężem w swoim przyszłym życiu. Wesele odbyło się w domu. Poczęstunek przygotowały miejscowa Mazurka oraz babcia
Teofila. Oprócz dań gorących na stole królowała kartoffelsalat (sałatka ziemniaczana),
co wzbudzało zdziwienie wśród przyjezdnych gości z Podlasia i Kurpi. Ponoć, jak
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wspomina mama, plotkowano, że na weselu raczono ich kartoflami. A taka sałatka,
dawniej wśród miejscowych Mazurów, była bardzo ważnym daniem.

Moi rodzice wracają z kościoła św. Wojciecha Moi rodzice w dniu ślubu, 27.10.1947 roku,
w Mrągowie po zgłoszeni zapowiedzi ślub- nad Jeziorem Magistrackim w Mrągowie.
nych, 1947 rok.
I tak moja opowieść powoli dobiega końca, oczywiście w wielkim skrócie, bo nie
sposób opisać w tej pracy wszystkich wspomnień z ławeczki. Jak potoczą się dalsze
losy naszego domu? Kto zasiądzie jeszcze na ławeczce? Co nas jeszcze czeka? Tego nie
wiemy. Najważniejsze jest to, że ludzie zawsze potrafili i potrafią się „dogadać“, mimo
dzielących ich różnic (wyznaniowch, narodowościowych, kulturowych), a sąsiedzka
przyjaźń może trwać i trwać…

Rodzina oraz znajomi na ławeczce wspomnień, 1991 rok
Jolanta Hellis,
wnuczka Stanisława i Teofili Surawskich,
córka Mariana i Stanisławy Nasiłowskich
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Jestem tu
Urszula Kołosowska

Delikatny promień słońca,
wita nowy dzień…
Tak to wiosna!
Patrzę przez okno, widzę wszystko to co kocham…
Soczysta zieleń trawy, na niej rosy kropla,
tam na miedzy fiolet bzu,
moja Warmio jestem tu.
Biorę oddech, zapach życia i nadziei!
W sadzie biel jabłoni od słońca się mieni,
i zamykam swe oczy.
Głos żurawia w dali słychać,
chce mi się znów oddychać.
Bocian gniazdo już szykuje,
ach, jak ja dobrze się tu czuję.
A gdy wieczór już mnie wita,
gdzieś w oddali gra muzyka…
To chrabąszcza leci koncert,
tam w oddali, tam na łące.
Przekomarza się z żabami,
że to lato już, nie wiosna.
Mogę słuchać ich bez końca.
Z ogródka zapach maciejki się wydobywa,
on cały lęk i strach ze mnie zmywa.
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Dlatego czekam lata – jego smaku,
złotego zboża, czerwieni maku.
Ciepłego jeziora, a nad nim mgły,
jakie są wtedy spokojne sny.
Zamykam znów oczy,
mgły powiew – zimny chłód,
gdzie ta zieleń, gdzie letni cud.
Drzewa już smutne, pomarańczowe,
ziemia zaś czarna, na niej bele kolorowe.
Znów słychać w oddali żurawie,
już inaczej składają swe słowa przy stawie.
A gdzie mój bocian, jaskółka i bzy?
Jaki ten świat nagle szary i zły!
I tylko cisza, ziemia śpi,
w swej ciszy o zimie śni.
Ja również pójdę spać i poczekam,
poczekam tak jak ona,
aż zbudzi mnie wiosna rozpromieniona!
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Nostalgiczne wspomnienia z dawnej wsi

Eugeniusz Kowaluk
– wspomnienia spisała Czesława Orłowska-Staniszewska
Nazywam się Eugeniusz Kowaluk, od urodzenia mieszkam w swojej rodzinnej
wiosce Gudniki na Mazurach. Jestem dzieckiem rolników i sam również prowadziłem
gospodarstwo. Obecnie syn gospodarzy na mojej ojcowiźnie.
Życie na wsi bardzo zmieniło się od początku lat 50. XX w. Rozwijająca się technologia spowodowała, że czynności wykonywane przez nas wszystkich, zarówno
w domu, jak i w polu, stały się dla człowieka prostsze, mniej wymagające i wykonywane są szybciej. Jednak wszystkie wiejskie tradycje, obrzędy i obyczaje przekazane
mi przez rodziców, na zawsze pozostaną w mojej pamięci.
Wspomnieniem, które wciąż żyje w mojej pamięci jest mój ojciec klepiący kosę.
Zresztą, nie tylko on, ale cała wioska. Bardzo miło przywołać w głowie przedmioty,
których się już nie używa, a które kiedyś
były niezbędne do pracy na gospodarstwie. Kosę użytkowało się od wczesnej
wiosny do późnej jesieni. Do pomocy służył sierp. Tradycją było na rozpoczęcie
żniw skosić pierwszy snopek zboża właśnie sierpem. Z czasem jednak odchodziło
się od wszystkich manualnych narzędzi,
które teraz są reliktami przeszłości, by
dojść do miejsca, w którym jesteśmy dziś.
Podobnie jak ze żniwami sprawa ma
się z uprawą pól. Pługi, których używaliśmy, gdy byłem mały, bardzo różniły się
od używanych teraz. Jednoskibowy pług
był ciągnięty przez konie, trzeba było na
nim zachować równowagę.
Później były dostępne pługi dwuskibowe, gdzie rolnik był zajęty ciągnięciem za
lejce, a pługiem już nie kierował. Tutaj na
podwórku mam pługi.
Pług jednoskibowy
WMODR, 2022 r.
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Mieliśmy dwa takie pługi. 1 hektar orało się jednoskibowym pługiem około jeden
dzień. Po zaoraniu ziemi trzeba było siać. Do siewu służyła płachta przerzucona przez
ramię, wschody takiego zasiewu były różne, ponieważ ziemia była nieuprawiona.

Pługi jedno- i dwuskibowe
Jeśli chodzi o karmienie bydła to pasza była pozyskiwana przez sieczkarnię, którą
ciągnął koń. Natomiast po wymłóceniu młocarnią zboża, słomę składało się na robienie paszy dla bydła i trzody. Gdy przyszła jesień, zwoziło się snopki zboża z pól.
Rolnicy robili tzw. młócki. Po skończonej młócce na rolników zawsze czekała obfita
kolacja, oczywiście zakrapiana domowymi trunkami. Pamiętam jak ojciec przed żniwami zawsze szykował w specjalnych butelkach trunek na kolację na zakończenie
młócki. I tak było w każdym gospodarstwie, chłopi zbierali się razem i młócili w każdym gospodarstwie po kolei. Młocarnie nie były napędzane na prąd, tylko były takie
specjalne motory spalinowe, tzw. esy (na ropę). Był to spadek po mieszkańcach zamieszkujących dawne tereny Mazur.
W pamięci utkwił mi moment, gdy w naszym domu pojawiła się pierwsza pralka
„Frania”. Moja mama wciąż narzekała na tę „nowoczesność”. Wciąż powtarzała, że za
długo pierze, i że sama ręcznie szybciej zrobiłaby pranie.
W przypadku jedzenia, nie zdziwię chyba nikogo, jak powiem, że wszystko również wyglądało inaczej niż dzisiaj. Moja mama zawsze sama ubijała świeże masło.
Śmietanę i mleko mieliśmy swoje – od krowy. Z nostalgią wspominam smaki, któ60
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rych dzisiaj próżno szukać – swojski chleb z domowym masłem. Już nieliczni mają
w pamięci ten zapach pieczonego chleba roznoszący się po całym domu. Na stole co
niedzielę królował rosół z makaronem własnej roboty oraz ciasto. Święta natomiast
zawsze były wielkim wydarzeniem w moim domu. Wszyscy razem chodziliśmy do
kościoła. Nawet odświętnie ubrani mieszkańcy z dalszych miejscowości przyjeżdżali
furmankami.
W mojej rodzinnej miejscowości jest kościół, jednak do 1951 roku był nieużytkowany. Po II wojnie światowej z kościoła zrobiono stajnię i magazyn. Jednak w 1951
roku nastąpiła jego konsekracja – poświęcono kościół i od tamtego czasu jest on
pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Te wspomnienia zostały spisane tydzień przed
świętem 70. rocznicy konsekracji kościoła. W swoim archiwum znalazłem dwa zdjęcia, jedno jak cała wieś stawiała przy kościele krzyż przyozdabiając go i drugie z uroczystości konsekracji.

Stawianie krzyża

Uroczystość konsekracji

Z nostalgią i radością wspominam stare czasy. Masa przeżyć, które odcisnęły swoje
piętno nie tylko na mnie, ale na wszystkich, którzy żyli w tych (wydaje mi się) niedawnych czasach. Jednak zdaję sobie sprawę, że niedawne dla mnie czasy, dla innych
mogą być bardzo odległe, a dla młodszych pokoleń moje wspomnienia mogą brzmieć
jak stara bajka. Na pewno jednak wszystko przez co przeszedłem i czego nauczyli
mnie rodzice na gospodarstwie, w pewnym stopniu ukształtowało mnie jako człowieka, którym jestem dzisiaj. Każdemu życzę tak pięknych wspomnień.
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Dwa światy
Magdalena Lewkowicz
Opowiem nietypową bajkę o moich dziadkach i rodzicach. Zaczyna się pięknie,
kończy się nadzieją. Żeby przedstawić bohaterów tej opowieści, muszę powiedzieć coś
ważnego o odległych początkach. W okresie międzywojennym, na dawnych odwiecznych terenach Polski, między Wilnem a Połockiem, w małym miasteczku Mikołajewo
mieszkała ludność różnej narodowości. Oprócz Polaków mieszkali tam Białorusini,
Ukraińcy, Żydzi, Ormianie. Wszyscy żyli w wielkiej przyjaźni i zgodzie, wykonując
swoje prace związane z wyuczonym zawodem, bądź umiejętnościami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Ludzie szanowali się nawzajem, współpracowali ze sobą
i tworzyli wyjątkową społeczność. W tym miasteczku wyodrębniła się automatycznie i zwyczajowo elitarna grupa, do której należeli: wójt, kierownik straży pożarnej,
komendant policji, ksiądz, rabin. Mieszkańcy Mikołajewa widywali się ze sobą na
spotkaniach towarzyskich, rautach i uroczystościach patriotycznych. Przed II wojną
światową na tamtych terenach, nie tylko w owym miasteczku, ale i w innych miastach
Polski, było wiele stowarzyszeń patriotycznych.
Ale wróćmy do opowieści. W gronie tej elitarnej grupy znajdowało się dwoje
młodych, zakochanych w sobie ludzi – Józef i Regina. Józef otrzymał swoje imię na
cześć Piłsudskiego, który w tamtym okresie był wielką postacią. Pochodzili z rodzin
ziemiańskich, choć ziemią nie zajmowali się nigdy. Rodzice obojga zadbali o wykształcenie swoich dzieci. Józef został szanowanym organistą w kościele, prowadzącym chór, wybitnym historykiem – nie z wykształcenia, a z pasji, pisał wiersze
patriotyczne. Regina była damą i panią domu u boku ukochanego. Gdy się pobrali,
ich życie przez 10 lat upływało sielankowo. Aż do 1939 roku. Ziemie spokojnego
miasteczka przechodziły z rąk do rąk. Najpierw zawłaszczyli je Niemcy, później
wkroczyli Rosjanie. Gdy przyszła okupacja rosyjska, przez jakiś czas mieszkali tam
dalej, bez większych represji. Ale pewnej nocy życzliwy Rosjanin funkcyjny zjawił
się w ich domu i powiedział: „Uciekajcie, bo młodych Polaków, duchownych i obsługę kościelną wywożą na Syberię. Macie do wyboru – ucieczka i życie albo Syberia”.
Wtedy oboje, z dwoma kuferkami, ruszyli przed siebie, nie mając nawet świadomości, jak i gdzie uciekać…
Po kilku latach w 1945 roku pociągiem przyjechali do obcego kraju – do Polski, na tzw. Ziemie Odzyskane, tj. Warmię i Mazury. Zostali przez władzę osiedleni
w Giżycku. Tam urodziła się im dziewczynka, której dali na imię Teresa. Po jakimś
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czasie na Mazury zjechała dalsza rodzina Józefa i Reginy i osiedliła się na wsiach.
Krewni zaczęli namawiać tych dwoje zdezorientowanych, osamotnionych ludzi, żeby
przeprowadzili się na wieś, do Zalesia (obecnie Zalec). Tam zostało im przydzielone
poniemieckie gospodarstwo, ogromne jak na owe czasy, bo miało 8 hektarów i wielki
dom. Ci młodzi ludzie z malutkim dzieckiem nawet nie wiedzieli, jak się nazywają
maszyny rolnicze, a musieli zacząć gospodarować, aby utrzymać się przy życiu. Było
im bardzo ciężko. Wszystkiego musieli uczyć się na nowo, prosić o wsparcie i rady
sąsiadów. Z czasem z darów amerykańskich dostali konia, który służył do pracy
w polu.

Rodzina Czerniawskich (na górze Józef i Regina, na dole Teresa)
W tym czasie, tj. około 1947 roku, rząd nakładał na rolników obowiązek dostarczania żywności. W związku z tym, że nie byli w stanie gospodarować tak intensywnie
i sprawnie jak inni, którzy już przed wojną uprawiali ziemię, Józef został skazany na
dwa lata więzienia. Kara za to, że dostarczył za mało żywności! Ostatecznie zamieniono mu ją na pracę w kopalni. Nie było go w domu przez dwa lata.
Regina została sama z gospodarstwem i malutką Teresą. Musiała sobie radzić –
a jeszcze niedawno była damą… Miała jednak wrodzone talenty, które z czasem pozwoliły jej nauczyć się wszystkiego i wykonywać prace potrzebne w gospodarstwie.
Cieszyła się też wsparciem i życzliwością ludzi z sąsiedztwa. Współpraca była możliwa dzięki temu, że wszyscy przybyli zza Niemna, więc wszyscy przywieźli ze sobą na
te tereny życzliwość, prostą szlachetność i prawość. Innym transportem dojechały też
babcia Teresy i dwie ciotki, dzięki czemu Reginie było trochę łatwiej. Zabrały ze sobą
maszynę do szycia i Regina nauczyła się szyć. W ten sposób mogła zarobić jakieś pieniądze, bo gospodarstwo przynosiło niewielki zysk, a i tak to, co udało się wypracować, trzeba było oddać dla państwa. Brak mężczyzny powodował, że musiała znaleźć
inne sposoby zarobkowania niż do tej pory. Regina korzystała z pojawiających się już
gazet, gdzie znajdowała wykroje do ubrań. Z biegiem czasu nauczyła się krawiectwa
lekkiego i ciężkiego.

Regina z Tereską w Zalesiu
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Wreszcie minęły dwa ciężkie, samotne lata. Były to czasy, kiedy zaczęła kształtować się władza lokalna, samorządowa, a że nie było inteligencji, po powrocie
z kopali Józef jako osoba wykształcona, umiejąca czytać i pisać, otrzymał pracę
w gminie, w miasteczku Ryn. Wtedy wszelkie sprawy urzędowe załatwiało się
bimbrem. To spowodowało, że Józef się rozpił i został alkoholikiem. Miało to fatalny skutek dla rodziny. Ponownie los nałożył na Reginę wszelkie gospodarskie
obowiązki w Zalesiu. Musiała tak zahartować swój organizm, żeby wszystkiemu
dać radę. Józef pomagał w pracach, prowadził stolarkę i hodował pszczoły. Potrafił
robić drewniane meble, stołki, na których zapisywał datę wykonania. Założył też
za stodołą sporą pasiekę. Swoją pasję do pszczół zawarł w dzienniku, w którym
opisywał cykl życia pszczół, konstruował schematy budowy uli, podając wszystkie
wymiary. Jednak ciągle musiał zaspokajać swoją chorobę, czyli pić alkohol. Żeby
go zdobyć, zatrudniał się do prac polowych u sąsiadów, gdzie pracował nawet za
ćwiartkę bimbru.
W tej atmosferze dorastała mało świadoma całej sytuacji Tereska. Jako małe dziecko
bawiła się z rówieśnikami w sąsiednim domu, gdzie w stodole stała autentyczna karoca z lampami, zasuwanym dachem, drewnianymi kołami. Poza tym przy szosie, którą
jeździł jeden autobus z Giżycka do Mrągowa, był piaszczysty rów. W nim dzieci znajdowały skorupy z poniemieckich naczyń, bardzo atrakcyjne, bo kolorowe, firmowe,
we wzorki. Często w zabawach rów grał rolę domu. Tereska z koleżankami sprawdzała też pochyłość asfaltu, polewając ocet zakupiony w wiejskim sklepie umiejscowionym w prywatnym domu. Dzieci w Zalesiu miały jeszcze jedno wspaniałe miejsce do
zabawy. Poniemieckie, kopane w ziemi piwnice, które zastępowały lodówki, bardzo
zimne. Gdy ktoś z grupy bawiących się coś przeskrobał, to się go za karę zamykało
w tej piwnicy, a on wrzeszczał na połowę wsi, aż został litościwie uwolniony. Zabawy
na wsi nie były bezpieczne. Tereska, bawiąc się w stodole z kuzynem sieczkarnią do
pokrzyw, podcięła sobie dwa palce i wtedy po raz pierwszy rodzice zawieźli ją do
szpitala w Mrągowie.
W domu najczęściej jadło się to, co było wyprodukowane na roli, a więc piło się
mleko, kawę zbożową z mlekiem, mięso, twaróg własnej roboty. Regina woziła z małą
Teresą do Mrągowa wyroby mleczne na tak zwany mały ryneczek, który znajdował
się przy obecnym ratuszu. Tam rozstawiały się kobiety ze wsi, oferując jaja, twaróg,
sery. Tam zawierały znajomości z mieszczankami. Był jeszcze jeden rynek, tak zwany
rynek koński, który znajdował się na obecnym osiedlu Parkowym w Mrągowie. Tu
przyjeżdżali rolnicy, żeby handlować bydłem, trzodą, końmi. Odbywało się targowanie o cenę, ukazywanie zalet swoich zwierząt. Później już dokonywano transakcji,
poklepując się po plecach, wypijając wódeczkę na zakończenie. Wszędzie jeździło
się wozami zaprzęgniętymi w konie, więc jeżeli rodzice Teresy jechali do Rynu załatwić jakieś sprawy w gminie, to ona niecierpliwie oczekiwała na ich powrót. Wtedy
przywozili coś, czego nie było w domu, np. żółty szwajcarski ser z dziurami, który
pachniał i był bardzo smaczny. Słodycze Regina robiła sama z podpalonego cukru,
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albo czasami przywoziła coś słodkiego z miasta. Wielką atrakcję stanowiły wyjazdy
na odpust do Świętej Lipki. To wyprawa kilku rodzin ze wsi, na wozach drabiniastych wykładanych deskami i kocami. Dla maluchów świętem była nie tylko modlitwa
w pięknym kościele, ale zakup bombek na gumce, słodyczy, wiatraczków. Dzieci były
zadowolone ze swojego życia, bo innego nie znały. Do kościoła w Mrągowie jeździło
się też wozem raz w miesiącu. Wtedy szacunek do kościoła i wiary cechowała autentyczność, zwłaszcza w domu Czerniawskich.
W tamtych czasach w świadomości ludzi istniał podział Polski na Prusy i Centralę.
Życie na mazurskiej wsi toczyło się normalnym trybem. W międzyczasie do wielkiego domu Czerniawskich dokooptowano rodzinę wielodzietną z tak zwanej Centrali.
Rodzina babci osiedlona w Zalesiu była bardzo zdziwiona, że przyjechała rodzina
z Centrali, zwłaszcza rodzina wielodzietna, której członkowie mieli ciemną karnację.
Tak „nowi” zamieszkali w tym samym domu z rodziną Józefa i Reginy. Tereska wtedy
pierwszy raz widziała, jak babcia z tej rodziny nalewa do pustej szklanki przegotowaną wodę i ta woda robi się raptem bura. To była herbata. Jednak ciężko było funkcjonować razem, więc Czerniawscy przeprowadzili się do małego domku z niewielką
ilością ziemi.
Regina z czasem hodowała krowy, owce, później przeróżny drób: kaczki, kury, gęsi,
indyki. Indyki Reginy były tak ogromne, że kiedy nastała pora samochodów, to ludzie
bali się przyjeżdżać na podwórko, bo indory wskakiwały na samochody i zdrapywały lakier. Regina musiała wykonywać prace, które rozdzierały jej serce i duszę, typu
zabijanie zwierząt, ale przecież trzeba było czymś się żywić. Musiała to robić sama,
przy większych akcjach, typu zabicie świni, pomagali sąsiedzi. Rolnicy zaczęli się
cieszyć pewnymi ulgami ze strony rządu, pojawiła się w Mrągowie mleczarnia, więc
Regina przestawiła się na hodowlę krów. Wtedy krowy stały się podstawą uzyskania
dochodów. Regina doiła krowy, mleko w kankach odwoziła na rowerze do zlewni
mleka w Zalesiu. Krowy wyprowadzało się na dalekie pola, gdzie palowało się je na
łańcuchy. Tereska pomagała rodzicom w zbieraniu ziemniaków i buraków. Często
Józef i Regina szli do pracy do innych gospodarzy, aby pomagać na przykład przy
sianokosach, czy przy żniwach i wtedy w zamian dostawali na wynajem konia. Uciążliwą pracą były też sianokosy. Koszenie trawy, zbieranie, układanie w kopy, które
niekoniecznie zaraz wysychały i zwożenie ich do stodoły. Zwierzęta miały najprostszą,
prymitywną pomoc weterynaryjną, były leczone przez weterynarza przyjeżdżającego
z Mrągowa. Józef, z czasem popadając we frustrację i alkohol, często przeklinał, że
zabrano im żyzną ziemię, majątek na Wschodzie i jest na tych przeklętych Prusach.
Przyszedł czas, kiedy Tereska musiała iść do szkoły. Nauczycieli, tak jak i całej inteligencji, nie było. Regina nieopatrznie wysłała swoje małe dziecko do szkoły od 6 lat
(były to klasy 1-3). Szkoła mieściła się w poniemieckim budynku z czerwonej cegły.
W szkole funkcję nauczyciela pełnił pan, który ukończył dwumiesięczny kurs, więc
poziom był katastrofalny. Do klasy czwartej i następnych trzeba było chodzić piechotą,
przez pola, do sąsiedniej wsi Użranki. Teresa do domu wracała dość późno, ale poziom
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był tam już wyższy. Tak czy inaczej, do szkoły średniej, jako dziecko powojenne, poszła zupełnie nieprzygotowana. Terenia wyszła z domu mając 13 lat. Była jedynaczką,
a Regina chciała, aby otrzymała jak najlepsze wykształcenie. Wysłała ją najpierw do
szkoły średniej, do Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli w Szczytnie, skąd Tereska wróciła do domu nocą, na piechotę i w samych kapciach, mówiąc rodzicom, że będzie roztrząsać gnój na polu, tylko żeby jej z powrotem tam nie odsyłali.
Wtedy Regina przeniosła ją do Liceum Pedagogicznego w Mrągowie, gdzie mieszkała
w internacie, choć było ciężko ze zdobyciem pieniędzy na opłaty. Córka wracała w rodzinne strony raz na miesiąc, na święta i wakacje. Pomagała wtedy w polu ile mogła.

Szkoła wiejska w Urżankach (trzecia od lewej Teresa na koniu w Zalesiu
na górze – Teresa)
Regina, mimo ciężaru prowadzenia domu i gospodarki, potrafiła jeszcze zająć się
pracą społeczną. Zorganizowała w Zalcu koło gospodyń, za co była przez kobiety wiejskie krytykowana. Uważały, że do takich kół przynależą kobiety, które źle się prowadzą. Regina, nie zważając na komentarze, w ramach koła organizowała półkolonie dla
dzieci, pozyskiwała z gminy pieniądze na naczynia, aby dzieci miały pełne wyżywienie. Organizowała wycieczki w kraju i wyjazdy za granicę (do NRD). Przygotowywała
kurs za kursem: gotowania, szydełkowania, pieczenia, zabawy wiejskie – wszystko, co
mogłoby się przydać ludziom na wsi. Z czasem okazało się, że większość kobiet się
przekonała i korzystała z oferty koła gospodyń wiejskich.
W związku z tym, że rodzice Teresy pochodzili z rodziny inteligenckiej i patriotycznej, była wychowywana na pieśniach patriotycznych, utworach Konopnickiej,
Brzechwy. Gdy się znalazła w innym środowisku w Mrągowie, była zdziwiona, że
koleżanki i koledzy nie znają polskich piosenek patriotycznych. Często pochodzili
z innych środowisk, poniemieckich, mazurskich. Będąc w liceum pedagogicznym,
Teresa – młoda, piękna, inteligentna dziewczyna poznała Armina. Syn Grety i Ottona,
Mazur mówiący biegle po niemiecku i po polsku, dorastający bez ojca, który zginął na
wojnie, służąc w Wehrmachcie. Wychowany na prostego piekarza, ewangelik. To była
wielka miłość, jednak nietolerowana przez jej rodziców. Dużo czasu i wiele upokorzeń
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Armin w piekarni w Mrągowie
musieli znieść, szczególnie wrażliwa jedynaczka, aby się pobrać. Armin przeszedł
na katolicyzm, by móc poślubić ukochaną. Ich małżeństwo nie było bajką. Terenia
wyprowadziła się z Zalca, urodziła dwie Teresa, Armin i Ewelina w Zalesiu
córki, została nauczycielką, później dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zalcu. Całe
życie jeździła do rodziców ze swoimi córkami, Eweliną i Magdą. Józef zmarł szybko,
Regina dożyła 94 lat. Teresa jest silną kobietą po swojej mamie Reginie. Niestety, historia się powtórzyła. Armin wpadł w alkoholizm, nikt nie był w stanie mu pomóc,
nie wiedział jak. Zmarł wcześniej od swojej mamy Grety, jednak do ostatnich dni się
nią opiekował. Był wrażliwym Mazurem, który
się pogubił.
Ja, Magda opisująca tę historię, wspominam
swoje dzieciństwo, wieś mazurską, moich dziadków, gołębie włosy dziadka Józefa i ojca Armina. Patrzę, jak bardzo jestem podobna do babci
Reginy i mojej 74-letniej mamy Teresy…
Jestem nauczycielem historii i robię to z pasją,
bo wiem, po kim to mam.

Fragmenty dziennika pszczelarskiego
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Wiersz Józefa
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Świętość wpisana w warmiński krajobraz
Teresa Lipska

Mieszkam w cudnej krainie
Która z przydrożnych kapliczek słynie
Na ziemi żyznej, urokliwej
Tak postrzega moje serce tkliwe
Jest tu pięknie latem, zimą, jesienią
Kiedy liście żółkną, w słońcu się mieniąc
Wiosną wszystko po warmińsku tu rozkwita
Świergot ptaków, ta przyroda
Sprawia, że się czuję, jak w ogrodach
Kwiatami usłana
Jeziorami utkana
Pośród rozdroży pól i lasów
Pięknieje z biegiem czasu
Warmiński krajobraz
Maluje się niczym obraz
Tu wietrzyk zapachem wionie
W donicach królują pelargonie
Barwne są ogrody
Pełne wdzięku malwy upiększają zagrody
Rzędem rosną przy płocie
I powoje pną się w słońca pieszczocie
Przez sztachety wychylają się astry w jesiennej słocie
Jakże piękne warmińskie są pola
Łany zbóż, w nich chabry, maki i kąkole
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Na miedzach rosną dziewanny
Strojne niczym panny
Słowem – zapach otulony latem
Wysypany polnym kwiatem
Warmiński krajobraz zdobią przydrożne kapliczki
Ukwiecone pośród pól i łąk
Są zasługą czyichś rąk
Krajobraz Warmii tym się właśnie różni
Stwierdzają chyląc czoła podróżni
Jedną z takich kapliczek
Moi rodzice się opiekowali
Matce Bożej Szkaplerznej pieśni śpiewali
Po ich śmierci brat z żoną pieczę sprawowali
Pamiętam… razem z innymi dziećmi
Brałam dzwonek do ręki
Który wydawał głośne dźwięki
Ogłaszając czas modlitwy majowej
Na cześć Matki Bożej Królowej
Wszystkie składały się dłonie
Każdy, kto wierzył przychodził do Niej
Wierni klękali prosząc
„Święta Maryjo módl się za nami…
Królowo Polski módl się za nami”
Śpiewali: „Chwalcie łąki umajone….”
A wokół kapliczki wspinały się pagórki ukwiecone
Ołtarz pięknie przystrojony
Liliowym bzem, czasem polnym kwieciem
Jako że „majowe” było w lecie
Mateńka wszystkich przygarniała
Patrząc z obrazu na duchu podtrzymywała
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Codziennie odmawiano modlitwy majowe i czerwcowe
W październiku różańcowe
Co drugą niedzielę kapelan odprawiał mszę świętą
Składając modły dziękczynne
Trwało tak przez wiele lat
Dziś pandemia odmieniła świat
Wszystko wokół się zmieniło
I nie wróci, tak jak było
Nikt nie zmienił wart
Posmutniała święta Panienka
Dzisiaj kapliczka stoi zamknięta
Już nie słychać modlitewnych słów
Czasem przechodzień pozdrowi Mateńkę
Gdy go coś trapi, ma jakąś udrękę
Bo Maryja zawsze weźmie dzieci swe w porękę!
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Jagodowa wyprawa
Bogusław Łukwiński
Było to w czasach, kiedy liczbę telewizorów na warmińsko-mazurskiej wsi można
było policzyć na palcach jednej ręki, a polna droga z Koszelew do Płośnicy wiła się
wąską wstęgą wśród łanów zbóż i rzadko można było spotkać na niej rowerzystę, który mozolnie forsował zwały mielącego się pod kołami piasku lub też konny zaprzęg
udającego się na swe pole rolnika. Dziś droga, a jakże, dalej łączy obydwie wyżej
wspomniane wsie, ale pędzący w szczelnie zamkniętych, klimatyzowanych autach
kierowcy są pozbawieni przyjemności odurzania się zapachem zbóż, siana, kwiatów,
ziół i starego sosnowego boru – tego, którego mieszkańcy Koszelew zwą i dzisiaj
„płośnickim”.
To spory kompleks leśny mający swoje tajemnice związane z grobami wojennymi
z 1914 roku i legendami o błąkających się potępionych duszach żołnierzy, lecz w mojej pamięci pozostanie jako miejsce niesamowitej wycieczki – wyprawy jakiej nigdy
więcej nie doświadczyłem i którą pamiętam, jakby była ona wczoraj, mimo że minęło
już pół wieku.
Pomimo obowiązków domowych, zwłaszcza kiedy nie było intensywnych prac
polowych, koszelewskie gospodynie spotykały się na przedpołudniową „kolejkową”
kawę i nie chodziło tu bynajmniej o napar pity w kolejce przed GS-owskim sklepem, a „kolejkową”, bo spożywaną każdego dnia w innym domu uczestniczki owego
miłego skądinąd zwyczaju. Podczas takich „kawowych party” rodziły się niekiedy
ciekawe pomysły, a to organizacji sąsiedzkiego wieczorku tanecznego, który dzisiaj
nosiłby nazwę „domówki” lub też wspólnej produkcji wieńców nagrobnych z gałązek
świerkowych zwanych „jegliją” do udekorowania grobów na przykład na Wszystkich
Świętych, czy też organizacji owej niebywałej wyprawy do „płośnickiego” lasu – na
jagody.
Chętnych rodzin na wyjazd po zbiór czarnego, leśnego runa, jak się okazało nazbierało się wiele. Największym logistycznym problemem było znalezienie podwody.
Większość mężczyzn i starszych dzieci zajęta była pracami w polu, no i wolnego
zaprzęgu trudno było poszukać. Ostatecznie udało się – wolny pojazd w komplecie
z koniem i woźnicą – okazał się być własnością mojego wuja Józefa, na którego niewielkim kilkumorgowym gospodarstwie poważniejszych prac akurat nie było. Była
jednak pewna niedogodność. Wóz z zaprzęgu wujka, jako jeden z nielicznych już we
wsi, był jeszcze na drewnianych kołach, kowalskiej roboty, okutych stalową obręczą.
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Być może taki egzemplarz mógłby być dzisiaj ozdobą niejednego szanującego się
skansenu, ale wtedy oględnie mówiąc nie zachwycał i każdy z pasażerów wolałby
zapewne jechać szybszym, wygodniejszym i lepiej prezentującym się „gumiakiem”.
Swoją drogą wujek Józek mógłby z powodzeniem mieć nowocześniejszy pojazd, bo
jego syn mechanik chciał mu taki zbudować, lecz przy każdej próbie imputowania
wymiany „na lepszy model”, poczciwy wujek stanowczo odmawiał, bo przecież jego
wóz jest dobry i na pewno nie złapie w nim gumy. Do wozu zaprzęgnięta była niewielka siwa klaczka – koński fenomen Koszelew, ponieważ podobnych koników było
we wsi kilka. Stanowiły one efekt wielu lat „kooperacji” jasnego ogierka z gospodarstwa pana Faralisza z siwą klaczą od Mondrocha. Całe ich końskie potomstwo oprócz
podobnej maści odziedziczyło po swych przodkach spokój i dobre ułożenie, ale nie
oszukujmy się – demonami mocy i prędkości nie było. No, ale jak mówi przysłowie
darowanemu koniowi, a w tym przypadku nawet z wozem i woźnicą, w zęby się nie
zagląda, czyli nie marudzi i nie wybrzydza. Wczesnym rankiem pięknie zapowiadającego się lipcowego dnia cały drabiniasty wóz zapełnił się po brzegi matkami i ich
dziećmi, i wio na spotkanie leśnej przygody!
Ja też – zadowolony zasiadłem obok mojej mamy mieszcząc się swobodnie pomiędzy szczeblami drabiny wozu. Moje szczęście okazało się być wielkie, bo obok mnie
usadowił się Marek – mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa, niesamowity znawca
wiejskiej fauny i flory, którego praktycznej wiedzy mógłby mu z pewnością pozazdrościć sam David Attenborough. Dla mnie Marek też był autorytetem, zazdrościłem mu
wiedzy oraz tego, że w gospodarstwie jego rodziców był sad – a w nim między innymi, pachnące, jak żadne znane dziś jabłka – papierówki. Na niedojrzałe jeszcze egzemplarze tego owocu mój przyjaciel odziedziczył po przodkach sposób na wcześniejsze
ich dojrzewanie. Marek zagrzebywał je w sianie w stodole i tym samym dodawał im
zapachu pogodnie wysuszonej trawy. Okazało się, że jak przystało na prawdziwego
przyjaciela, zabrał kilka tak wspaniale uszlachetnionych owoców i podzielił się nimi
ze mną.
– „No uważajta narody, ino się trzymajta mocno, co nie wypadnieta” – zaordynował woźnica, wyraźnie czując się odpowiedzialnym za część dziecięcego i niesfornego
przecież ładunku.
Ruszyliśmy. Koń ciągnął wóz z wielkim mozołem postępując noga za nogą, a odległość około pięciu kilometrów dzieląca start od celu zdawała się nie mieć końca. Na
szczęście dorosła część pasażerów, w sposób zupełnie spontaniczny, zadbała o program artystyczny na czas podróży. Były to głównie wesołe piosenki wykonywane
a capella, których kanwa zadziwiająco korespondowała z mijanymi krajobrazami. Gdy
wyjechaliśmy ze wsi na pobliskie łąki, zabrzmiał szlagier o Kaśce, która siedziała na
łące, na zielonej i czekała na swego kochanego Jasia. Natomiast przy zjeździe z małej
górki, kiedy klaczka po raz pierwszy i jedyny tego dnia pchnięta siłą grawitacji ciągniętego za sobą ładunku przeszła do leciutkiego kłusa, zaintonowano „Hej z góry,
z góry jadą Mazury…”. Wydaje mi się, że tylko jedna z piosenek nie pasowała do
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przyjętego schematu. Być może ten fakt lub też ciekawa warstwa tekstowa wryły się
w moją pamięć. Jej bohaterką była niejaka Maryna widziana we młynie na drabinie.
Podmiot liryczny wypominał dziewczynie drobny mankament jej urody – „grube
uda”, ale wspominał też o dziewczęcych „samych cudach”. No cóż, po latach muszę
obiektywnie stwierdzić, że lista prezentowanych utworów do bardzo pruderyjnych
raczej nie należała, ale nikogo to nie gorszyło, a raczej wywoływało dobry humor,
okraszony szerokim uśmiechem tej sunącej wśród szumiących łanów pól gawiedzi.
Najważniejsze było jednak to, że czas zleciał znacznie szybciej, a całkiem już blisko
można było zobaczyć ciemnozieloną ścianę upragnionego celu podróży. Podróżni zaczęli sprawdzać, czy las ich już słyszy krzycząc: „hop, hop, echo”, a gaj odpowiadał im
tymi samymi słowami zapraszając do siebie. Ja również pozwoliłem sobie pokrzyczeć,
bo zawsze tak bawiliśmy się echem: z moim dziadkiem – gajowym, z rodzicami, czy
też z innymi dziećmi.
Po przybyciu na miejsce, całe wesołe towarzystwo dostarczone przez wuja Józka
rozpierzchło się po lesie. Wszyscy jednak przestrzegali ustalonych norm i prawideł –
dzieci zawsze pozostawały w pobliżu swoich mam i nakazane miały, by nie oddalać
się. A skoro była ustalona taka reguła żadnemu nawet na myśl nie przychodziło, by ją
złamać. Przecież raz wypowiedziane słowo dorosłego stawało się prawem i nie było
z tym dyskusji. Poza tym rodzinne grupy zbieraczy leśnego runa związane były oryginalną siecią kontroli i współpracy. Każde dziecko miało do zbierania kubeczek, który
po napełnieniu owocami wysypywało do wiadra stojącego przy mamie. W ten sposób,
co jakiś czas kontakt z rodzicem obowiązkowo był zapewniony. Ja także kilkakrotnie
pojawiałem się, by zsypać swój urobek do naczynia zbiorczego i za każdym razem
moja mama dziwiła się, że tak dobrze mi idzie. Uskrzydlało mnie to i motywowało do
dalszego zbierania. Miałem zresztą wypróbowany sposób na sukces w jagodobraniu.
Pod żadnym pozorem nie można było zrywanego urobku podjadać. Tę przyjemność
zostawiałem sobie zawsze na koniec, bo wiedziałem, że jak jagódki zasmakują, to ręce
same wrzucać je będą do ust zamiast do kubeczka.
Jak przy każdej solidnej robocie był czas na przerwę śniadaniową, na którą składała się kanapka swojskiego chleba, który piekła nam babcia, gdyż w żaden sposób nie
chciała przekonać się do kształtu, wyglądu i smaku pieczywa z geesowskiego sklepu
oraz słodkiej kawy zbożowej z mlekiem w szklanej butelce po oranżadzie.
Zadziwiająco szybko nasze wiadro zapełniło się po brzegi jagodami. Inni także
mogli poszczycić się podobnym sukcesem. Czas było więc wracać do domu. Droga
powrotna jak zwykle zdawała się być znacznie krótsza od tej do celu. Dziesięć litrów
jagód niczym wielkie trofeum świetnie prezentowało się na kuchennym stole i jeszcze
przed szesnastą, czyli godziną przyjazdu z pracy mojego taty, zostało przerobione na
trzy kulinarne specjały. Pierwszym z nich była zupa jagodowa z zacierkami. Znam
doskonale jej smak. Nikt nie robi tak pysznej jagodowej jak moja mama, która jak się
okazuje jest jedną z nielicznych gospodyń trudniących się wykonaniem tej rzadko spotykanej kompozycji. Moja żona słucha ze zdumieniem mężowskich wywodów o owej
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zupie i nie może uwierzyć, że zacierki plus jagody mogą dobrze smakować. A ja mam
już przepis od mojej mamy i następnego lata spróbuję wykonać to danie – a co, niech
żona zobaczy, że chłop też potrafi.
Drugim daniem wystawnego jagodowego obiadu, którym wspólnie z mamą podjęliśmy głowę rodziny były pierogi – oczywiście z jagodami, które ma się rozumieć
pomagałem lepić. Tata był zachwycony niespodzianką, gdyż wiedział o wyprawie
i myślał, że nikogo jeszcze nie zastanie w domu. A tu proszę – rodzinka w komplecie,
jak co dzień wspólnie zasiadła do obiadu. Nie muszę dodawać, że jagodowe dania
bardzo nam wszystkim smakowały. Co się stało z resztą zbiorów? Zostały zamknięte
i zaklęte w słoiczkach, by zimowymi wieczorami, czarować domowników wspaniałym smakiem i zapachem lata.
Od wielu lat nie mieszkam już w Koszelewach, ale często odwiedzam „płośnicki”
las. Wydaje mi się, że staruszek nic się nie zmienił. Jest prawie taki sam jak wtedy,
gdy po raz pierwszy spotkaliśmy się owego letniego poranka. Kiedy byłem starszy
zaprzyjaźniłem się z nim, a on odkrył przede mną swoje skarby ukryte w leśnym runie. Potem pokazałem go swojej żonie, a później córce. Często razem wyprawiamy się
na jagody, poziomki i podgrzybki, które nigdzie indziej tak pięknie i licznie nie rosną.

Wizja „Jagodowej wyprawy” autorstwa Michała Kowalkowskiego

78

WMODR, 2022 r.

Powojenny świat na mazurskiej wsi
Teresa i Jan Mackiewicz
– wspomnienia spisała Kinga Latosińska
1946 rok. Mała mazurska wieś.
Dom, stodoła kryta słomą, obora z czerwonej cegły kryta dachówką i jeden koń. Tu
zaczyna się nasza opowieść. Po długiej drodze, po kilkudziesięciu kilometrach ze stacji
w Giżycku 59-letni Dionizy Mackiewicz z żoną, bratem i 3 synami, w tym z 12-letnim
Janem, a także skromnym dobytkiem i jedną krową dotarł do Pawłowa. Do domu,
który miał stać się tym jedynym po wysiedleniu z Wileńszczyzny.

Mama Teresy
Emilia Kryłowicz

Dionizy Mackiewicz z synami Janem, Tadeuszem, Wacławem

Nieopodal do pobliskich domów przybywali kolejni gospodarze, w tym państwo
Kryłowicz (52 lata i 35 lat) z córkami, w tym z 5-letnią Teresą.
Dom w pośpiechu opuszczony przez Niemców, brudny, nieuporządkowany, ale
z podstawowymi meblami, stał się domem Mackiewiczów. Wokół domu rosły chwasty, zarastały chaszcze na 2 metry wysokości, trzeba było zrobić porządek pod grządki. Własne warzywa były błogosławieństwem. Jadło się to, co było.
Przydział żywności wydawany w pobliskim Powszechna Spółdzielnia Spożywców
był skromny. Krowa żywicielka dawała mleko, które przerabiane na masło i twaróg wiozło się na rynek, by sprzedać. Za pozyskane pieniążki można było kupić to co przyjeżdżało. Transport kolejowy był wyczekiwany i wypatrywany. Przyjeżdżały wagony z kaszą, ryżem, produktami sypkimi. Zwierzęta w gospodarstwie pojawiały się stopniowo.
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Czas żniw rok 1959

Pierwszy ciągnik we wsi rok 1967, na ciągniku Dionizy z wnukami Witkiem i Basią
Oprócz przywiezionej krowy i otrzymanego konia, żona pana Dionizego przemyciła do domu prosiaka, którego przebrała w czepek i ubranko! Z czasem pojawiły się
pierwsze kury i gęsi. Prowadzono własny wylęg, nie było możliwości kupienia pisklaków. Każde zwierzę w gospodarstwie było cenne. Co ciekawe w tamtych czasach
w ogóle nie było kotów, myszy miały raj! Psy widywano sporadycznie.
W latach 1947-1948 powoli zaczęto zbierać pierwsze zboża – sprzedawane było
do Suwałk. W 1949 roku na polach było dużo lnu. Materiałem gospodarze płacili
krawcowej, która szyła pościele, bieliznę. Ubrania, które noszono w tamtych czasach
były przeszywane. Nie było luksusu kupowania. Przeszywano, skracano, wydłużano,
przerabiano do potrzeb osoby, która nosiła.
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Mazurskie początki w powojennej rzeczywistości były trudne. Brakowało wielu
rzeczy, żyło się tym co było. Kosmetyki? Higiena? Przez domy przewinęła się inwazja
pcheł (zespół do dezynfekcji pojawiał się w każdym domu).
Wyrabiano własne mydło, w skład którego wchodziła śmietana, popiół, masło.
Gotowano i wylewano do formy, krojono. Pierwsze prawdziwe mydełka dostawały
dopiero dzieci w szkole – okrągłe, pachnące, a do tego przydział proszku do mycia
zębów. Nie było pasty, tylko właśnie proszek, który z wodą tworzył papkę do czyszczenia. Za łazienkę w gospodarstwach służył pokoik w oborze (łaźnia), miał wymurowaną krusznie, palenisko (w nim kamienie były rozgrzewane), beczkę z wodą, do
której wrzucało się nagrzane kamienie.
Jak wyglądało życie dzieci w tamtych czasach?
Otóż dzieci chodziły do ochronki (odpowiednik szkoły). Nie było podziału na klasy, dzieci chodziły w różnym wieku i głównie latem. Było to wielkie wsparcie, gdyż
dzieci otrzymywały środki higieny, o których pisaliśmy, a także były dożywiane – mogły liczyć na codzienny kubek kakao, czy wyczekiwane cukierki. Do tego uczyły się
podstaw. Korzystały z książeczek do nabożeństwa.
Jak wyglądało życie dzieci poza ochronką? Pomoc i praca w gospodarstwie. O 6 rano
była pobudka i szły pilnować zwierząt – głównie gęsi, by nie weszły w cenne zboże.
Przebierały zboża, sprzątały, zbierały chwasty na pokarm dla świnek, pilnowały pasących się krów. Wykonywały wszelką pracę w gospodarstwie.
Oczywiście były chwile na zabawy, ale opierały się one na tym co było pod ręką.
Dzieci budowały domki z licznych cegieł, zbierały szkiełka z pobitych butelek, budowano wręcz miasta z poburzonych niemieckich domów. Latem zbierały poziomki,
jeżyny, maliny i wszelkie dary lasu. Pomagały dziadkowi pleść koszyki, uprzęże dla
koni, a także prząść wełnę (własną) na kołowrotkach. Każdy pracował na swój chleb
i swoje gospodarstwo.
Jedzenie było skromne i własne. Mleko z wieczornego udoju było przechowywane w studniach. Mięso się soliło, by dłużej wytrzymało, suszyło się kości, które
potem wykorzystywało się do zup i wywarów. Chleb wypiekano raz w tygodniu.
Wożono żyto do młyna na mąkę. We wsi była jedna jedyna pasieka, raz na rok kupowano 2 słoiki miodu. Był uważany za lekarstwo. Nie było wielu leków. Gdy coś
się komuś działo, zamawiano leczenie u szeptuchy. Wierzono w jej leczenie. Ciekawostką jest wyleczenie ran na stopie posypywanych mąką żytnią i wykonywaniem
odpowiednich ruchów dłonią.
Odpoczynkiem w pracy i życiu była niedziela. W tym dniu nie pracowało się. Paszę
dla zwierząt szykowano w sobotę, by tylko zadać. Obowiązkowo szło się do kościoła
– oddalony był 7 km. W niedzielę pozwalano sobie na bardziej treściwy obiad, np.
baraninę lub kurę w śmietanie z marchewką.
Święta także były wielkim wydarzeniem. Były skromne i szanowane. Boże Narodzenie było ważne pod kątem tradycji. Nie było na początku choinek. Pojawiły się
po kilku latach. Ozdabiano je w Wigilię pozostałymi ozdobami po Niemcach, bibułą,
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łańcuszkami ze słomy. Wieszano owoce i ciastka. Rozbierano w święto Trzech Króli.
Obowiązkowa była Pasterka.
Równie tradycyjna była Wielkanoc. Dzieci szły do kościoła ze święconką. Szykowano kolorowe jajka, głównie farbowano w łupinach cebuli. Zielone jajka powstawały po
gotowaniu w młodym życie. Na stole pojawiała się kiełbasa, chrzan, galareta wieprzowa, sernik drożdżowy. Obowiązkową zabawą było bicie jajek (należało puknąć swoim
jajem w jajko przeciwnika, wygrywał ten, któremu nie pękła skorupka). Robiono także
wyścigi jajek w rynienkach z kory drewna. Ciekawa była zasada podarunku. Idąc
w gości należało podarować 2 jajka. Nie było innych prezentów. Obowiązkowa była
tradycja lania wodą.
Ówczesnym środkiem lokomocji był wóz (na początku na żelaznych kołach) ciągniony przez konia. Dopiero w 1963 roku pojawił się Garbus napędzany benzyną.

Bryczka weselna Teresy i Jana rok 1959
Pięknym wspomnieniem państwa Mackiewiczów jest wesele z 1959 roku. Panna
młoda miała kupioną w sklepie sukienkę, uszykowany był piękny tort śmietankowy,
który mało nie popłynął od temperatur. Było piwo w beczkach dębowych, spirytus
mieszany, na stołach pieczone mięsa i wędliny, ser, masło, chleb i ciasta: sernik, makowiec, tort, faworki, pączki i ciasteczka. Prezent dawała tylko drużbantka – pani
Mackiewicz otrzymała sukienkę i ręcznik. Każdy z gości musiał przynieść ze sobą
0,5 l wódki. Wesele odbywało się na dwa domy. Jeden dzień w domu Panny Młodej,
drugi u Pana Młodego. Goście spali na sianie w oborze. Było swojsko i szczęśliwie.
Z uśmiechem wspominają nieudaną ślubną sesję zdjęciową. Fotograf zapomniał włożyć kliszy do aparatu, o czym dowiedziano się po weselu.
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Jedyne zachowane zdjęcia weselne
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Państwa Mackiewiczów połączyła ojczyzna. Polska wieś, biedna, osamotniona po
wojnie, obdarta z godności polskiej krwi. Własnymi rękoma zaszczepiali w niej swoje
korzenie, swoją miłość i wiarę, że tu będzie ich dom. I jest do dziś, pośród dzieci,
wnuków i prawnuków. Niech ich wspomnienia pozostaną dla innych pamiątką i siłą,
że nigdy nie wolno się poddawać. Trzeba wierzyć i walczyć.

Dom państwa Mackiewiczów

Dawniej kurnik, obecnie domek ogrodnika. Budynek zachowany w wersji pierwotnej.
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Wspomnienie dziecięcych lat
Izabela Makarewicz

Wspominając ten czasu czar, aż się łezka w oku kręci,
że tak pięknie kiedyś się działo, a i czas tak nie pędził.
Jak to drzewiej w Odojach u Babci i Dziadka bywało,
jak się cudnie na sianku noce spędzało.
Cudownej urody zapach ziół wdychając,
rumianku, maruny, kupkówki zapachem odurzając.
Jak to cudnie dawniej bywało, jak się krowy na pastwiska ganiało.
Kury, kaczki i gęsi wolno chadzały,
te ostatnie zaś podszczypywały, żeby się ich ludziska bały.
Jak to niegdyś było uroczo, gdy dzieci beztrosko ganiały,
a dorośli niespiesznie życia zażywali.
Jakież to bajeczne czasy były, gdy się po łąkach umajonych boso biegało,
w porannej rosie nóżki maczało,
i z samego ranka, na kubeczek mleka z pianką, do obory wbiegało.

Ledwie zdążył Dziadek na przednówku z płachty zboża jare zasiać,
już się bujne traw łany kołysały a zaraz potem ich zbiory odbywały.
Już rano Dziadek kosę wyklepawszy, wyruszał na pokosy,
nim jeszcze słoneczko zdążyło osuszyć z traw rosy.
Z czapeczką na głowie, kosę dzierżąc w dłoniach,
z osełką w kieszeni by brusić w potrzebie,
stawał Dziadek ochoczo i wprawnymi ruchy,
źdźbła trawy kładąc, zaczynał koszenie.
Dni parę potem trwało pokosów suszenie, w czym już Babcia prym wieść chciała,
dokładnie, równiutko, grabkami każdej trawki źdźbełko na bok odkładała.
Gdy już trawy oschły, kładli na rogale kopki,
by za dni parę suchutkie, aromatem swym upajające sianko, zwozić do szopki.
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Łany zbóż tymczasem, niespiesznie dojrzewały, kłosy z zielonych złote się stawały
i nim sierpień nastał już był ożynek, już łany zboża w pas się kłaniały
złotymi kłosy żniwiarzy zapraszały.
I znowu Dziadek z Babcią nie narzekając przy tym,
cichutko, z pokorą do zbioru zboża się biorą.
Żniwa Babcia zaczynając w krzyż pierwsze kłosy układając,
dawała znak, że zaczynać można.
Więc Dziadek kosiareczką ciągnioną przez konie, spokojnie pole objeżdżając,
ścinał zboża łany, odkład zostawiając.
Reszta domowników z Babcią mą na czele, a i sąsiadów liczne grono,
w rzędzie stawali,
urobek dziadkowy odebrawszy w snopy powrósłami wiązali.
A na ziemi nigdy nie pozostał ni jeden kłosek,
bo czego Babcia nie pobrała nie związawszy w snopek,
wnet dzieci zagony przemierzały, żeby żadne kłoski nie ucierpiały.
Na koniec, wszystkie snopki po dziesięć w stogi ustawiano, by przez dni parę,
smagane leciutko wiatrem i słonka promykami, ziarnko odparowało.
I gdy już ostatni został ustawiony, Babcia żwawo na posiłek woła,
by ugościć wszystkich dookoła.
Gdzieś za dwie niedziele może, znów Dziadek zaprzęga,
już się wnuki cieszą radośnie przejęte,
bo oto na powrót przygoda na horyzoncie się pojawia.
Jechać będą wozem, by zwozić snopy ze zbożem.
Ledwie się snopkami drabiniasty wóz zapełnił,
już siedzą dzieci na górze ogromnie przejęte.
Za około dni dziesięć największa, jak dla mnie, się frajda zaczęła,
gdy w ruch poszła młockarnia co ziarnko od kłosów i plew oddziela.
A potem znów, wialnia szła w ruch
i już worki zboża na strych Dziadek niósł.
I tak człek patrzył na te odojskich pól ścierniska,
że jeszcze niedawno zielone były wszystkie
a tu już znowu Dziadek koniem orze, by zaraz po tym,
na powrót płachtą przewiązany bieżąc, ozime zasiać zboże.

A żeby nikt nie myślał, że już po robotach, bo przecież i zwierząt było mrowie.
Gdy w polu prace trwały na tym co się w obejściu działo też Dziadkowie czuwali.
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Ledwie świt nastawał, już Dziadki w oborze, już krówki swoje doją,
do każdej po imieniu wołając,
tym samym, te co bardziej nerwowe nieco uspokajając.
A i z chlewika już świnki gromko znać dają,
że przyszła pora śniadać, a gospodarze się ociągają.
Więc Babcia szybko parnik już odmyka, by kartofelków uparowanych dodać do
zbożowej śruty ze śrutownika.
I tylko konik dziadkowy, służący lat mu wiele,
cierpliwie w stajni stoi, aż przyjdzie jego kolej.
W międzyczasie Babcia ptasią trzódkę swą karmiła.
Sierpem pokrzywy kosząc, przysmaki kurkom niosąc.
Bo wprzódy o zwierzęta się dbało, potem dopiero posiłek samemu zjadało.

Były to wówczas czasy takie, że w stajniach,
oborach jaskółki swe gniazda u powały miały
i wszystkim zwierzętom pobyt umilały.
Ileż było uciechy, gdy co nie daj Boże, dziwnym trafem,
część trzódki chlewik opuściwszy, zażyć wolności zachciała.
Ileż było ganiania i śmiechu co niemiara,
by znowu ta chmara do chlewa zapędzić się dała.

Babcia moja – mała, drobna, bardzo energiczna,
siedmioro wnucząt bacznie doglądając
przy obowiązkach tak licznych ze wszystkim się na czas wyrabiając,
jeszcze wiele prac domowych na czas ogarniała.
Bo i z domu babcinego jakież zapachy się rozchodziły,
że największemu niejadkowi w brzuchu kiszki marsza tańczyły.
Chlebek na przykład w dębowej dzieży Babcia wprzódy wyrabiała,
sól, zakwas żytni, do mąki swej roboty,
własnymi rękoma przez Dziadka zmielonej, dodawała.
Potem noc całą się wszystko przegryzało, rosło, pęczniało,
by rano Babcia mogła świtem bladym, piec krąglutkie bochny,
w pieca chlebowego żarze.
I potem gdy wnuczęta już wszystkie powstawały, każdemu pajdę chleba kraje,
pierwej krzyżem bochen znacząc jak prazwyczaj każe.
Wieczorami zaś wszyscy, a było nas wielu,
przy kuchennym stole zasiadali i opowieści z lat młodości Dziadka i Babci słuchali.
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Przed snem zaś dziadkowie klękali
i wnuki wszystkie do wspólnego pacierza zapraszali.
Młodsze znaku krzyża ucząc, starszych zaś cierpliwie słuchając
czy dobrze słowa modlitwy powtarzają.

I żal tylko, że czas ten tak szybko upłynął, bo zdawać by się mogło,
że byłam tam przed chwilą.
Cieszę się, że przeżyć to wszystko było mi dane,
że tam byłam, w tych pracach uczestniczyłam,
bo są to dla mnie chwile niezapomniane.

Orka

Wykopki. Lata 60-te
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Ja. Początek lat 80-tych

Kur ganianie. Początek lat 80-tych

Moja Prababcia Maria. Początek lat 80-tych
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Drobiowo; ciocia drób karmiąca

Moja Babcia Ania, lata 80-te
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Te drzewa rosły razem z nami
Grzegorz Maleszewski
– wspomnienia spisała Edyta Truszczyńska
Początek – „Dziękuję za to, że mam dziś co wspominać”
Wspominając dzieciństwo, uśmiecham się, a jednocześnie czasem popadam w zadumę. Wspominam to, co było i to, co już nigdy nie wróci. Myślę o wydarzeniach
i ludziach, których już nie ma i przypominam sobie sytuacje, które być może już tylko
ja pamiętam. Zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo świat się zmienił i jak zmieniło się
nasze życie. Dziękuję za to, że mam dziś co wspominać. A jest tego niemało.
Jaśki, rodzinna miejscowość – „Stopniowo miasto zaczęło przenosić się na wieś”
Wychowałem się w Jaśkach – niewielkiej wsi mazurskiej, położonej obecnie w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim. Moi rodzice – Kazimierz
i Stanisława – kupili tu gospodarstwo rolne w 1964 roku. Miałem wtedy 6 lat.

Rodzinny dom
Przeprowadziliśmy się z miejscowości Menżyki w gminie Lelkowo, obecnie jest
to powiat braniewski. Miałem dwie starsze siostry, Irenę i Bogusławę. Mieszkała też
z nami babcia Anna. W latach mego dzieciństwa w Jaśkach było około trzydziestu
trzech domostw. Wszyscy byli rolnikami i utrzymywali się z pracy na roli. Każdy
miał ziemię – średnio od 8 do 12 hektarów, krowy (4-5 sztuk), cielaki, konia, parę kur
i kaczek, wszystkiego miało się po trochu.
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Wieś jednak stopniowo zmieniała swe oblicze. Młodzi wyjeżdżali do miasta, nie
chcieli przejmować gospodarstw po rodzicach. Praktycznie do 1987 roku starsi, nie
mając następców, pooddawali swoją ziemię na rzecz Skarbu Państwa w zamian za
emeryturę. I już w latach dziewięćdziesiątych nie było w Jaśkach rolników. Stopniowo
miasto zaczęło przenosić się na wieś, wybudowano w Jaśkach wiele nowych domów.
Nowi mieszkańcy pracują w mieście. Dziś w mojej wsi jest około trzydziestu pięciu
domostw i tylko jeden rolnik. Prowadzi on ponad pięćdziesięciohektarowe gospodarstwo rolne i zajmuje się hodowlą bydła mięsnego.
Szkoła – „Miałem wspaniałego nauczyciela”
W 1965 roku, czyli rok po przeprowadzce, poszedłem do szkoły. W mojej wsi była
szkoła ośmioklasowa. Pracowało w niej 6 nauczycieli, w tym kierownik. Klasy były
łączone. Liczyły około 12-14 uczniów. Lekcje w szkole odbywały się sześć dni w tygodniu, uczyliśmy się także w soboty. Do dziś wspominam z wielkim sentymentem moją
edukację w szkole podstawowej. Miałem wspaniałego nauczyciela. Nazywał się Jan
Więcki i pochodził z Wileńszczyzny. Uczył języka rosyjskiego. Miał około 50 lat, ale
wtedy wydawało mi się, że to taki starszy człowiek. To był prawdziwy przedwojenny
nauczyciel. Mieszkał w Olecku i codziennie dojeżdżał do pracy rowerem. Pamiętam,
że w okresie zimowym przywoził nam z miasta świeże, jeszcze ciepłe, bułeczki.
Pan Jan Więcki co roku, w wakacje organizował nam piesze wycieczki po Suwalszczyźnie. Grupa liczyła około 20 uczniów i wędrowaliśmy od wsi do wsi, od szkoły do
szkoły. Opiekę nad nami sprawował jeden nauczyciel i ktoś do pomocy. Nocowaliśmy
w szkołach, w dużych salach. Rozsuwaliśmy ławki, robiliśmy miejsce, układaliśmy
materace, koce – co kto miał. Czasem nocowaliśmy u księdza na plebanii. Kto miał,
to brał na wycieczkę rower – zawsze były dwa lub trzy i służyły nam do przewożenia żywności, materacy, koców. Zabieraliśmy suchy prowiant z domów, przygotowywaliśmy sobie sami posiłki. Dziewczyny gotowały. Chodziliśmy też do gospodarzy
z prośbą o ziemniaki, jajka, jakieś mięsko. Ludzie chętnie dawali nam jedzenie. Była
to też okazja do rozmów i żartów. Pan Jan Więcki miał w sobie ogromną ciekawość
świata, tego obecnego, a także tego z przeszłości. Zaszczepiał w nas, swoich uczniach,
zainteresowanie historią i turystyką.
Zimą również nie brakowało nam wrażeń. Co roku przy szkole zalewane było lodowisko, wypożyczaliśmy łyżwy, a na WF-ie jeździliśmy na łyżwach, albo chodziliśmy
zjeżdżać na górki. Zjeżdżało się najlepiej na foliowych workach wypchanych sianem.
W klasach były piece kaflowe. Zimą, rano woźna paliła tam w piecu. Na przerwach lubiliśmy wygrzewać się przy ciepłych kaflach pieca. Woda do picia stała w metalowym
wiadrze, przy nim znajdował się metalowy kubek, z którego wszyscy piliśmy tę wodę.
Od piątej klasy podstawówki chodziliśmy pieszo na wykopki do PGR-u w Zielonówku. Zbieraliśmy ziemniaki z pola średnio 2 dni w tygodniu przez okres około 2-4
tygodni. Jechało się tam dla rozrywki, to była przerwa od nauki. Wspominam smak
czarnej kawy, którą dostawaliśmy do picia na polu. Zawsze były kanapki. Od schyla92
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nia się bolały plecy, ale było wesoło. Niejednokrotnie też miałem siniaki, bo rzucaliśmy
się ziemniakami. Pieniądze uzyskane za naszą pracę przeznaczaliśmy na wycieczkę
klasową, organizowaną na koniec roku szkolnego.
Wspominam też sadzenie lasu na wiosnę. Pracowaliśmy 2-3 dni. Jechaliśmy do
nadleśnictwa tzw. budą doczepioną do traktora. Tam dostawaliśmy szpadel i koszyczek z drzewkami. Leśnik ustawiał nas w rzędzie, instruował i sadziliśmy las. Te
drzewa rosły razem z nami.
W Jaśkach od wielu już lat nie ma szkoły podstawowej. Dzieci dojeżdżają do szkoły
do pobliskiego Olecka. Klasy są liczne, uczniowie integrują się już w zupełnie inny
sposób.
Nowości techniczne w życiu wsi – „Telewizor był czarno-biały z jednym kanałem Telewizji Polskiej”
Wielkim wydarzeniem w mojej wsi było pojawienie się pierwszego telewizora, który kupił nasz sąsiad, inwalida wojenny. Telewizor był czarno-biały z jednym kanałem
Telewizji Polskiej. To był 1968 rok. Pamiętam tę datę doskonale, bo oglądaliśmy wtedy
u sąsiada całą wsią, całymi rodzinami, Letnie Igrzyska Olimpijskie w Meksyku. Wszyscy schodziliśmy się do nich na telewizję, szczególnie popularny był kryminalny Teatr
Kobra. Zimą często brak było prądu, ale nikt się
temu nie dziwił. Na przełomie lat 60/70 pojawiły się też inne nowości. Wraz z elektrycznością
pojawiło się żelazko na prąd, które zastąpiło żelazko ,,z duszą”. Stare żelazko było bardzo ciężkie, a do jego ogrzania używano rozżarzonych
kawałków węgla.
Zanim pojawiła się pralka „Frania”, kobieŻelazko z „duszą”
ty prały w metalowej balii na metalowej tarze.
Wodę do prania grzały w kotłach na płycie kuchennej. Potem uprane rzeczy płukały w jeziorze. Pranie zajmowało kobietom wiele godzin.
Do dziś taka tara wisi w moim domu na ścianie
jako element wspomnień z dzieciństwa, a jednocześnie już zabytek.
Nim zaczęto korzystać z elektrycznego prodziża, ciasta piekło się w piecu. Ciekawa histoMetalowa tara
ria dotyczy również telefonu – dziś każdy korzysta z telefonu komórkowego. W jednej rodzinie jest ich często kilka. W czasach
mego dzieciństwa we wsi był jeden telefon stacjonarny. Znajdował się w szkole. Wiele
lat później telefon stacjonarny miał w domu także sołtys. Rzadko się jednak z niego
korzystało. Najczęściej w sytuacjach kryzysowych, gdy trzeba było wezwać straż pożarną, albo karetkę pogotowia.
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Praca na wsi – „Można powiedzieć, że mieszkańcy wsi byli samowystarczalni”
W okresie letnim podczas żniw nie było czasu na telewizję. Pamiętam, że sąsiedzi
wspólnie po 2-3 rodziny kosili zboża i razem mielili. Potem robiło się wspólnie omłoty.
Młockarnia kółkowa była jedna we wsi, ,,szła’’ od gospodarza do gospodarza. Pszenica i żyto były ręcznie wiązane w snopki i ustawiane w mętle. Z kolei jęczmień i mieszanki koszono snopowiązałką, albo kosiarką, a owies oraz jęczmień kosiło się luzem
bez wiązania, była to tzw. targanka. Skoszone zboże ładowało się na furę – drabiniasty
wóz, który ciągnął koń. W stodole było tzw. klepisko, specjalnie miejsce, żeby wjechać
wozem. Z kolei pomieszczenie do składowania omłóconego zboża to sąsiek.
Wiele innych prac związanych z gospodarstwem sąsiedzi też robili wspólnie, np.
mleko do mleczarni wozili po kolei wg ustalonej listy. Jeden zbierał mleko z całej wsi
i wiózł do mleczarni. Mleko trzymało się w metalowych kanach. Jeden z sąsiadów
lubił wypić alkohol i zawsze wracał z mleczarni po godzinie 22.00 i wtedy trzeba było
kany parzyć, bo się pokwasiły resztki mleka.

Metalowe kanki

Produkcja masła

Z kolei jesienią pamiętam wożenie zboża do młyna. A następnie pytlowanie mąki,
czyli przesiewanie jej przez sito. Ta mąka na pewno była zdrowa i ekologiczna. Potem mama samodzielnie z tej mąki przygotowywała ciasto na zakwasie i piekła raz
w tygodniu chleb. Bochenek chleba mama i babcia przed krojeniem znaczyły zawsze
znakiem krzyża. Mnie najbardziej smakował taki świeżo wypieczony, jeszcze ciepły
i posmarowany masłem. A masło ubijałem samodzielnie z mleka od naszej krowy,
w butelce, albo w ubijaku. Butelkę potrząsało się tak długo, aż zrobiły się grudki masła. Potem z tych grudek formowało się osełkę masła.
Zanim w 1975 roku pojawiła się lodówka, mięso trzymano na wsi w solance. Świniobicie odbywało się na wiosnę lub jesienią. Mięso zasypywane było w soli i przechowywane w piwnicy w ciemnościach, żeby muchy tam się nie dostały i nie składały larw.
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Innym sposobem stosowanym do konserwacji mięsa było zamaczanie go w kamionkowych naczyniach w głębokim tłuszczu. W każdym domu na strychu była wędzarnia.
Po uwędzeniu tam właśnie trzymało się wędzonki, ponieważ dym odstraszał muchy.
Krowy doiło się ręcznie. Siadało się na stołku przy krowie i doiło mleko prosto do
wiadra. Mleko odstawiało się na noc, a rano zbierało się z niego śmietanę.
Można powiedzieć, że mieszkańcy wsi byli samowystarczalni, jeśli chodzi o wyżywienie swoich rodzin. Było swoje mięso, mąka, jajka, mleko, śmietana, przetwory
mleczne – twarogi, sery. Swoje ziemniaki, warzywa. W lesie zbierano grzyby, maliny,
jagody. Każda gospodyni miała w chłodnej piwnicy wielką beczkę kiszonej kapusty,
przygotowanej późną jesienią. Deptało się ją, żeby dobrze ubić w beczce – to czynność
niezbędna w prawidłowym przygotowaniu do kiszenia. W dużej drewnianej beczce
także przechowywano kiszone ogórki.

Szatkownica do kapusty

Drewniane beczki do kiszenia

Wieczorami mężczyźni rżnęli sieczkę dla zwierząt, a kobiety działy skarpety, czapki, szaliki, swetry.
Ważnym wydarzeniem we wsi zawsze były odwiedziny „szmaciarza”. Przyjeżdżał
wozem zaprzęgniętym w konia. Skupował stare ubrania, butelki, drobny złom. Nie
płacił pieniędzmi, lecz różnymi rzeczami, jak talerze, miski, kubki, patelnie. Skupował
także jajka. Dzieci dostawały cukierki.
We wsi mieszkał także krawiec, taki co szył jeszcze przed wojną mundury żołnierskie. Szył garderobę dla całej wsi, dorosłych i dzieci, nawet futra.
Mieszkańcy Jasiek razem, w czynie społecznym, własnymi rękoma wybudowali
drogę brukowaną we wsi. Ta droga jest do dzisiejszego dnia użytkowana.
Pierwsza praca – „Całe Giżycko zostało z nich wybudowane”
Po szkole podstawowej uczyłem się w Olecku w zawodowej szkole zasadniczej,
zdobyłem zawód tokarza. Nigdy jednak nie pracowałem jako tokarz. Po szkole odbyWMODR, 2022 r.
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łem zasadniczą służbę wojskową przez dwa lata. Wojsko wtedy było obowiązkowe.
Wróciłem do swojej rodzinnej wsi i zacząłem pracę w Fabryce Domów. Pracowało się
w tamtych latach sześć dni w tygodniu, tylko niedziela była wolnym dniem od pracy.
W moim zakładzie produkowaliśmy wielkie betonowe płyty do budowy bloków
mieszkalnych. Całe Giżycko zostało z nich wybudowane, a także wiele okolicznych
osiedli w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
Obieg wiadomości – „Taki dzisiejszy e-mail, tylko nie tak szybki”
Wszystkie informacje z gminy, ogłoszenia o opłatach, składkach finansowych oraz
popularnych wtedy czynach społecznych przekazywał mieszkańcom wsi sołtys. Treść
wiadomości pisał na kartce zwanej potocznie we wsi ,,cech’’ albo ,,kartka’’. Po kolei
,,cech’’ wędrował od sąsiada do sąsiada, każdy kto przeczytał ,,kartkę’’ odnosił ją
do kolejnego sąsiada – taki dzisiejszy e-mail, tylko nie tak szybki. Sołtys ogłoszenie
o czynie społecznym przekazywał przed sianokosami, jak było więcej czasu wolnego
w gospodarstwie.
Religia, święta religijne – „Na tę uroczystość schodziła się cała wieś”
W maju odprawiano nabożeństwa majowe przy krzyżu, który znajdował się
w środku wsi. Jest tam do dzisiaj. Kobiety brały ze sobą dzieci. Mamy się modliły,
a my bawiliśmy się na całego. Po „majowym” kobiety jeszcze jakiś czas stały pod
krzyżem i opowiadały sobie nawzajem, co u kogo we wsi słychać.
Co roku, na początku czerwca ksiądz święcił pola. Odbywało się to też przy krzyżu. Na tę uroczystość schodziła się cała wieś.
Ksiądz po kolędzie jeździł saniami. Ludzie dawali księdzu zboże, ziemniaki, jajka,
inną żywność. Raczej nie dawało się pieniędzy. W okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy tradycyjnie, wraz z innymi dziećmi, chodziłem „po kolędzie” po sąsiadach.
Przebieraliśmy się za kolędników. Śpiewaliśmy, pamiętam: „Panie Ojcze! Pani Matko!
Czy można zaśpiewać Alleluja!”. Dorośli dawali nam słodycze, ciasto, czasem drobne
sumy pieniędzy. W czasie postu obowiązywała w domach powaga i cisza, nie słuchało
się nawet radia.
Zabawy i sport – „Obowiązkowy był czekoladowy walczyk”
W soboty młodzież jechała na potańcówki do Kazduba albo Kukowa. Na zabawie grała orkiestra. Obowiązkowy był czekoladowy walczyk. Polegało to na tym, że
chłopak prosząc dziewczynę do tańca, dawał jej czekoladę. Był to bardzo popularny
zwyczaj. W tygodniu wieczorami chodziło się do sąsiadów pograć w karty w tzw.
,,tysiąca’’, ale nie na pieniądze. Na zapusty młodzi chłopcy robili sąsiadom „psikusy”
– w nocy malowali emalią szyby w oknach i sypali popiołem klamki.
Razem z chłopakami z okolicy założyliśmy drużynę piłkarską. W 1975 roku byliśmy nawet w najniższej Lidze Powiatowej. Jeździliśmy na różne zawody, rywalizowaliśmy z innymi drużynami. Wtedy każdy załatwiał transport – rower albo motor.
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Moje refleksje – „Jest po prostu inaczej”
Dziś życie na wsi wygląda inaczej niż kiedyś. Nie umiem powiedzieć, czy lepiej,
czy gorzej, jest po prostu inaczej. Jest bieżąca woda, kanalizacja, prąd, drogi są utwardzone, gospodarstwa rolne ustrzeżone. Wszyscy korzystają z Internetu, co pozwala
na bardzo szybki dostęp do wiadomości z kraju i ze świata. Jednak, moim zdaniem,
kiedyś więzi społeczne były silniejsze, ludzie częściej i chętniej ze sobą przebywali.
Na wsi nie było anonimowości, wszyscy się znali i interesowali sobą nawzajem. Wiem
jednak, że przemijanie jest nieuchronne i tamte czasy pozostaną już jedynie w pamięci
tych, którzy je przeżyli.
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Owady w sianie i zjeżdżalnia z Vistuli
Czesława Orłowska-Staniszewska
Jestem dzieckiem rolników, mieszkam w swoim rodzinnym domu na Mazurach.
Życie tak się potoczyło, że mimo wykształcenia rolniczego nie przejęłam po rodzicach gospodarstwa. Jednak rolnictwo zawsze było i jest mi bardzo bliskie. Od kilku
lat pracuję w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
w Zespole Doradców w Bartoszycach.
Pamiętam z domu rodzinnego wyraźny podział obowiązków pomiędzy rodzicami.
Mama zajmowała się trzodą i drobiem oraz ogrodem, zaś tata bydłem, końmi, owcami i pracami polowymi. Pamiętam jak owce kociły się zimą i często zdarzało się, iż
matka odrzucała młode jagnię i trzeba było takiego malucha przetrzymać przez kilka
dni w domu, w kartonie, karmiąc je mlekiem z butelki. We wsi nie było wodociągu,
wodę czerpało się wiadrami z przydomowej studni. Mama targała wodę wiadrami do
chlewni – na starość niestety odbiło się to na jej zdrowiu.
Obowiązków zawsze było dużo. Nasz dzień zaczynał się ze wschodem słońca, tato
rozpalał w kaflowej kuchni, następnie szedł do obrządków. Nasz dom znajduje się na
górce i pamiętam jak zimą tata mówił: „Spójrz na komin tamtego domu”. Tata zawsze
powtarzał, że jeśli rano z komina leciał dym oznaczało to, że gospodarz już wstał. Były
takie domy, gdzie dym można było zauważyć dopiero o 9 rano. Zimy były mroźne,
w domu w każdym pomieszczeniu trzeba było palić w piecu. Jednak z rana to zawsze
kuchnia, czyli serce domu była najcieplejszym miejscem.
W wieku 15 lat umiałam już układać wóz z sianem. Byłam z tego bardzo dumna,
niejedną osobę mogłam zawstydzić ułożeniem wozu. Oczywiście siano było zgrabiane
grabiarką, a następnie składane w kopy (luzem) i tak wrzucane na wóz, gdzie jedna
osoba układała, a druga podawała. Gdy już załadowało się wóz z sianem, kolejnym
wyzwaniem było dowiezienie siana na wozie do stodoły. Siano było śliskie i często
zdarzało się, że na zakręcie zsunął się cały załadunek.
Największą frajdą po rozładunku był nocleg na świeżym, pachnącym sianie… pełnym
gryzących owadów. Tato zawsze powtarzał, aby spać na sianie dopiero po kilku dniach,
gdy owady pouciekają z siana… Żadne z nas go jednak nie słuchało. Po takiej nocce na
sianie, cali pogryzieni, z kocem pod ręką i dumą rozpierającą pierś wracaliśmy do domu.
Ze względu na to, że w domu miałam dwoje młodszego rodzeństwa, większość
prac polowych spoczywała na moim tacie i na mnie. W tamtych czasach nikt nie patrzył na to, że jestem nastolatką – dziewczyną, liczyły się ręce do pracy i umiejętności.
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Mój tato jako jedyny we wsi posiadał kombajn Vistula z workownicą. Do jej obsługi służył tylny podest, za kombajnistą. Podczas żniw tato kosił kombajnem zboże,
a druga osoba pilnowała na kombajnie zboża, które sypało się do worków. Zmieniało
się pełne worki, związywało i spuszczało na specjalnej ślizgawce z kombajnu. Co kilka
metrów na polu leżało po parę worków ze zbożem. Bardzo lubiłam zjeżdżać po tej
zjeżdżalni razem z workami. Po skoszeniu całego pola tato jechał ciągnikiem z wozem
i zbierał worki z ziarnem.

Rys. Czesława
Orłowska-Staniszewska
Tata po każdym koszeniu robił codzienną kontrolę, polegającą na kontroli luzu
napędów łańcuchowych, kontroli naciągu pasków klinowych, sprawdzeniu stanu
technicznego, nasmarowaniu pokaźnej liczby elementów. Wszystko to trzeba było
zrobić zaraz po zakończeniu dnia pracy, aby kombajn mógł niezawodnie pracować
już następnego dnia. W praktyce wszystkie czynności obsługowe robiło się późnym
wieczorem, gdy na polu była już rosa i nie można było młócić. W czasie żniw nikt nie
zazdrościł kombajniście. Vistula kabiny nie posiadała, tata był cały w kurzu, a wieczorem w smarach. Gdy skończyły się żniwa, kombajn stał przy budynkach gospodarczych. Pamiętam jak razem z rówieśnikami bawiliśmy się na zjeżdżalni kombajnu.
Vistula to nie tylko kombajn, taką samą nazwę posiadała wódka produkowana
przez polski Polmos. Pamiętam jak tato mówił, że to jest napój dla kombajnisty. Po
latach rozumiem znaczenie tych słów.
Kiedyś dzieci na wsi bardzo dużo pracowały, jednak był również czas na zabawę.
Nie pamiętam, by ktoś narzekał na nudę lub brak zajęcia. To były piękne czasy, nieporównywalne do dzisiejszych. Wspominam je z nostalgią, gdy o nich myślę maluje się
na mojej twarzy uśmiech. Jestem też wdzięczna za ten czas. Dzieciństwo bardzo wiele
mnie nauczyło. Przede wszystkim pracy i pokory oraz tego, że nieważna jest płeć ani
wiek. Liczy się to, co mamy w głowie oraz nasze chęci do pracy. Wyłącznie od nas
zależy jak je wykorzystamy.
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Żniwa
Andrzej Pikulski
– wspomnienia spisała Czesława Orłowska-Staniszewska
Nazywam się Andrzej Pikulski, mieszkam na Warmii w miejscowości Mnichowo
w gminie Reszel. Jestem synem rolników. Obecnie prowadzę gospodarstwo rolne
wspólnie z małżonką Elżbietą.
Dawna wieś i żniwa kojarzą mi się ze żniwiarką i końmi. Żniwiarka była maszyną
do koszenia zboża, którą ciągnął koń. Kosząc odkładała koszone rośliny w porcje
gotowe do wiązania w snopy. Układała je tak, by umożliwić następnie dalszą pracę
maszyny, bez wymogu przejazdu po skoszonych już roślinach. Kobiety szły za żniwiarką i wiązały zboże w snopki, zaś mężczyźni stawiali snopki w tzw. kopy (po 4-5
snopków pszenicy, 5-7 żyta, 4-5 owsa i jęczmienia).

Zdjęcie wykonała córka Agata Pikulska na polu rodziców,
gdzie na potrzeby artykułu skoszono zboże sierpem
Kopy ustawiano rzędami, górną część układano na kształt daszku. Miał on za zadanie chronić przed deszczem, jak również przed wydziobywaniem ziarna przez ptaki.
Zboże w snopkach stało na polu 1-2 tygodnie. Dlaczego tak długo? Dlatego, że ludzie,
którzy pomagali przy żniwach u mojego ojca, szli dalej do następnego gospodarza
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(ojciec razem z nimi) i tak zbierali zboże w całej wsi u każdego gospodarza. Zbieranie
zboża na polu trwało 2-3 tygodnie. Gdy całe zboże zostało zebrane z pola zaczynały
się młócki młocarnią, u każdego gospodarza po kolei. Młocarnia to maszyna rolnicza
służąca do omłotu zbóż, napędzana była silnikiem eS.
Zboże było zwożone z pola i układane w stogi. Snopki podawano ze stogów do
młocarni, snopki były rozrywane i wrzucane do młocarni. Nie można było za dużo
podać snopka ze zbożem, gdyż dochodziło do zapychania się maszyny. Zboże sypało się z maszyny w worki. Używaliśmy tzw. worków kubańskich, które pomieściły
nawet 80 kg. Żartobliwie najcięższe worki dawano największym „twardzielom”, aby
sprawdzić ich wytrzymałość. Mimo, że kolana pod chłopami się uginały, nosili worek
za workiem na piętro, do spichlerza. Pamiętam, że przy żniwach było zawsze dużo
śmiechu.
Z tyłu maszyny odbierane były plewy i słoma. Przy młocarni musiało pracować kilka osób, jedna osoba podawała snopki, druga rozcinała, trzecia wkładała do maszyny,
czwarta pilnowała worków ze zbożem i plew, piąta odgarniała słomę, następne osoby
były do noszenia worków ze zbożem… Krótko mówiąc, do pracy potrzebna była cała
wioska. Zwieńczeniem ciężkiej pracy zawsze była obfita kolacja przygotowana przez
gospodarza. Pamiętam, że w tamtych czasach mieszkańcy byli ze sobą niesamowicie
zintegrowani. Teraz, wspominając tamte czasy, wprawia mnie to w zdumienie, ponieważ byli zdani tylko na siebie.
Jedna młocarnia przypadała wtedy na jedną lub dwie wioski. Z czasem rozwinęła
się technologia, nastały snopowiązałki i było potrzeba do pracy coraz mniej ludzi. Snopowiązałka sama kosiła i wiązała zboże w snopki. Z czasem jak technologia szła do
przodu, snopowiązałki zostały zastąpione kombajnem Vistula, który w 80% zastąpił
pracę człowieka.
Każdy gospodarz miał bydło, konie, trzodę, owce i drób. Siało się po dwa hektary
buraków cukrowych i pastewnych, kobiety je ręcznie pieliły. Zanim skończyły całe
pole, początek pola był już zarośnięty. Pastewne buraki zbierało się z pola dla bydła,
zaś cukrowe oddawało się do skupu w Reszlu i Kętrzynie. Za buraki cukrowe dostawało się wysłodki i pieniądze.
Mimo tego, że praca na roli była ciężka, wspominam ją z niesamowitą radością.
Cieszę się, że przyszło mi uczestniczyć w takich zbiorach, żniwach i że dane było mi
zobaczyć jak bardzo technologia i maszyny zmieniły pracę rolników – naszą. Choć
jako dziecko w czasie żniw wstawałem skoro świt, a chodziłem spać długo po zachodzie słońca z chęcią wróciłbym do tych czasów, żeby jeszcze raz uczestniczyć w tej
tradycyjnej „młocce” i nie tylko…
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Swaty
Marianna Przybyszewska
Tak to już bywa, że im jesteśmy starsi, tym częściej cofamy się w odległy czas dzieciństwa i wczesnej młodości, aby wywołać obrazy i zjawiska, które ze względu na ich
charakter najbardziej utrwaliły się w naszej pamięci. Tytułem mojego opowiadania są
,,Swaty’’ praktykowane na obszarze Mazur.
Po każdym lecie nadchodzi jesień, a wraz z nią nadchodzi czas chłodów, krótszych
dni i dłuższych nocy. Życie codzienne na wsi przenosiło się pod dach. Dlatego jesień
to najczęściej czas hucznych wesel i spotkań towarzyskich. Niedawne zakończenie
prac polowych dawało więcej czasu na organizację swatów, zaręczyn, a zebrane plony
umożliwiały przygotowanie wystawnej uczty weselnej.
Kiedyś o ożenku córki czy syna decydowali rodzice. I tak przykładowo ojciec mówił
do syna: „Masz swoje lata i czas poszukać także dziewczyny. Dobrze by było, żeby jej ojce dali
dobry posag, bo gołego gnata to i pies nie chce ogryzać, podumaj sobie, synku”.
Czasami ojciec jeździł z synem po swatowaniu, ale najczęściej szedł do chłopa żonatego, takiego do tańca i do różańca, i coby miał dobrą gadkę. Prosił takiego pana, aby
dla jego syna poszukał żony. Do obowiązków swata należało doprowadzić chłopaka
do stanu małżeńskiego, wytargować dobry posag od rodziców panny młodej i być
gospodarzem w domu pana młodego podczas wesela.
Jeżeli ten pan zgodził się być tym dziewosłębem (swatem) to wtedy robił rozeznanie wśród dziewcząt. Pytał rodziców tych panien czy są gotowi, aby córkę wydać za
mąż. Kiedy już coś wybrał to szedł do chłopaka i pytał: „Jest fajna, sprytna jak zegawka,
ale jej ojcy biedne. Jest też nie za fajna, ale jej ojcy to bogacze może by dali dobry posag. Wybieraj, ale jak nie, to poszukamy innych. Podumaj”.
Po decyzji kawalera, do której jechać pierwszej, zakładali koniom dobrą uprząż,
żeby było na bogato, latem bryczkę elegancką, a zimą do wasąga brali pół litra
wódki i jechali do panienki. Jak nie podobała się to trochę posiedzieli, pogadali
i wychodzili. Jeździli od jednej do drugiej i wybierali. A jak podobała się dziewczyna to kawaler śturchał swata w bok i ten mówił: „My tu przyjechali w konkury,
bo nam podoba się wasza córka” i stawiał butelkę wódki na stół. Jak rodzicom panny
podobał się chłopak to stawiali zakąskę. A bywało i tak, że rodzicom dziewczyny
nie podobał się chłopak to zakąski nie dali. Wtedy swat zabierał tę wódkę i wychodzili. Chłopak ze złości wylewał ją w bramie i zaklinał: „Żeby ty starą panną do
śmierci została.”
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Jak konkury były przyjęte to swat zaczyna zachwalać kawalera: „Chłop młody, zdrowy i piękny jak laleczka zdatny do roboty i do łóżeczka”.
Ojciec zaprasza do stołu. Wypijają po jednym kieliszku. Chłopak zerka na dziewczynę, która z ciotką siedzi przy piecu i zajęte są wyszywaniem ręczników. Ona też
coraz obróci głowę w ich stronę. Widać, że ich oboje ciągnie do siebie.
Swat pyta rodziców panny, czy są gotowi do wydania córki za mąż i po twierdzącej
odpowiedzi od razu przechodzi do tematu posagu jaki mogą dać pannie.
Ojciec najpierw chce wiedzieć co on ma, bo córka ma dobre wiano.
Swat: – Nie biedny i on, bo jedynak. Siostra wydana i spłacona. Sam ostał na dwóch
włokach. Ma parę koni, widzieliście, cztery krowy i gadziny nie mało. No powiem
wam – dom stary, chciałby nowy postawić, oto i wszystko. A co wy dacie swojej córce?
Po krótkiej naradzie ojciec z matką po cichu na uboczu wracają i ojciec mówi: „Córka moja dostanie te trzy dziesięciny pola na Ełku, źrobkę dwulatkę, krowę czerwoną z cielakiem,
a i kuferek niepusty”.
Swat: – Trochę za mało. Dajcie jeszcze te pół włóki pola, co leży blisko jego granicy.
Matka: – O nie, trzeba to synowi naszemu zostawić, żeby nie był dziadem.
Swat: – Macie las, to by ze dwa staje dali.
Ojciec zdenerwowany już krzyczy: – Lasu nie dam.
Matka: – Siadaj ojciec, toć stara chałupa u niego.
Ojciec: – Jak będzie stawiał chałupe, to parę choiki dam.
Kawaler śturcha swata w bok i ciągnie na stronę i mówi: „Nie targujcie się tak.
Dziewczyna sprytna, zgrabna. Oj widzi mi się”.
Matka w tym czasie poszeptała z córką. Wracają wszyscy do stołu. Wypijają po
jednym za pomyślność i zapraszają chłopaka, żeby przyjechał drugi raz, ale sam bez
swata, żeby młodzi mogli lepiej zapoznać się.
A bywało i tak, że po wyjściu od panny kawaler zmienił zdanie co do wybranki
wówczas łamał gałązkę na krzaku lub drzewie, które rosło w rogu chałupy co znaczyło, że ślubu nie będzie.
Gdy chłopak zdania nie zmienił, przy drugim spotkaniu z dziewczyną i jej rodzicami razem ustalali datę opatrów.
Panna z rodzicami jechali do jego ojców, żeby ona poznała ich i całe domostwo
do jakiego przyjdzie. Na tych oględzinach rodzice jeszcze raz rozmawiali o posagu
i pełnym kufrze panny młodej, bo to świadczyło o tym czy ta dziewczyna jest dobrą
i pracowitą.
Zadaniem każdej matki, która miała córkę, a ona stawała się nastolatką i wchodziła
w okres panieństwa, nauczyć ją tkać płótno cienkie, zgrzebinę, sukno, obrusy, ręczniki
lniane. Uszyć, uprząść, wyszywać – każda panna musiała to umieć.
Matka u lokalnej mistrzyni tkackiej zamawiała dywan dwuosnowowy. W tym posagowym kufrze panny młodej znajdowały się także prezenty dla rodziców i rodziny
przyszłego męża: ojcu – koszulę, matce – materiał na sukienkę, pozostałym serwety,
ręczniki tkane na krosnach.
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Każda matka chciała, aby jej córka miała pełny kufer, bo „goła kostka nikomu
niemiła”.
Na koniec ustalali datę zapowiedzi i ślubu.
Choć drugi raz już nie przeżyjemy tych lat to serce tęskni, dusza płacze, że minął
czas młodości. Pięknej młodości z tradycjami, cennym elementem kultury ludowej, ale
można wciąż szczęśliwym być i cieszyć się każdym kolejnym dniem.
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Piękna wieś, bogata wieś – moje dziecięce lata
Teresa Przyczyna
Lubię dzieciństwo moje, zapach lasu i świeżych prosto z krzaczka zerwanych poziomek oraz jagód. Pachnące jak nigdzie jezioro i te cudne ramiona słońca w nim
chłodzące się.
Urodziłam się w Olsztynie w 1960 roku, jestem olsztynianką, ale moje serce jest
i było związane z klimatem wiejskim, czyli z polską wsią. Blisko dwadzieścia lat temu
zamieszkałam ponownie na wsi, lecz nie są to już wiejskie kochane z tamtych lat
pejzaże, ani zapachy. Szkoda. Mój tata i jego rodzeństwo przez różne koleje wojenne
i powojenne zamieszkali w różnych miastach w Polsce. Moja mama urodziła się na
wsi, jej rodzeństwo pozostało w większości na wsi i w małych miasteczkach. Rejony
ich zamieszkania były w bliskim kręgu, np. Pisz, Ruciane-Nida oraz wioseczki Uściany, Wejsuny, Onufryjewo, Popielno, Turowo i Łosewo. Rodzice moi pochodzili z wielodzietnych rodzin, mieli po ośmioro rodzeństwa. Moje opowiadanie będzie związane
z rejonami mojej mamy, gdzie od mojego urodzenia, z rodzicami i rodzeństwem, spędzaliśmy święta, całe wakacje i uczestniczyliśmy w różnych wydarzeniach np. wesela,
sianokosy lub wykopki. Wspominając te czasy najbardziej przypominają mi się lata
od 1967 do 1972 roku.
Łosewo to miejscowość, w której urodziła się moja mama, dosłownie urodziła się
w swoim domu rodzinnym. Początek marca 1932 roku, wszędzie zawiało, śniegu po
pas, brak jakiegokolwiek połączenia komunikacyjnego. Nigdy ze szczegółami nie dowiedziałam się jak to wszystko odbywało się, ale wiem, że od babci poród odbierały
sąsiadki. Mama urodziła się cała i zdrowa. Chata na obrzeżach wsi pod lasem, dojazd
kiepski, nawet saniami ciężko dojechać. Jak pamiętam, to byłam tam tylko parę razy
między 1967 a 1969 rokiem. Dach pokryty strzechą, cała chata zbudowana z grubych
belek drewnianych, a podłoga w kuchni to klepisko. Jedynie w dwóch pokojach położone były na ziemi grube dechy. Ściany od środka domu ocieplone gliną i słomą
i wybielone kredą, a wszędzie na ścianach powieszono bardzo dużo dużych obrazów.
Przedstawiały najczęściej różnych świętych, ale były też portrety członków rodziny.
Były one w ten sposób powieszone, że góra obrazu odchylona była od ściany. Jak
już byłam starszą dziewczyną to dowiedziałam się, że za obraz były wkładane jakieś
kosztowności, aby nikt ich nie skradł, a dla złodzieja byłaby „kara Boża”. W domu
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tym mieszkał mojej mamy rodzony brat z żoną i kilkorgiem dzieci, dziadek już nie
żył, a babcię wzięła do swojego domu do Pisza najmłodsza siostra mojej mamy. Ciocia
Gienia, czyli Eugenia, była pielęgniarką w szpitalu w Piszu przez prawie 50 lat, jedyna
z rodzeństwa, która żyje do dziś.
Dom moich dziadków stoi w tym samym miejscu do czasów obecnych, jest to mały
skansen. Przedsionek, trzy izby, jedna to kuchnia, w której stół na środku królował,
a przy ścianie bardzo duża kuchnia kaflowa z żeliwnymi fajerkami. Kuchnia służyła
do pieczenia chleba, ciast drożdżowych, gotowania wszelkiego jadła oraz do grzania wody i ogrzewania pomieszczeń, drewka paliły się w niej od rana do wieczora.
W dwóch pokojach większość powierzchni zajmowały łóżka do spania, duża toaleta
z lustrem i ogromna trzydrzwiowa szafa. W szafie, poza ubraniami do noszenia na co
dzień, były również te odświętne. Zawsze bardzo mocno mój węch przykuwał zapach
wykrochmalonych i sztywno wyprasowanych obrusów, poszew, serwetek i koszul.
Wszystko równiutko ułożone jedno na drugie, w każdej chwili wyjęte, można było
bezpośrednio położyć na stół, kołdry i poduszki lub założyć na siebie. Jeszcze w tamtym czasie do prasowania używano żelazko na duszę, wkładano do środka gorący żar
z pieca. Na szczytach półek były przybite gwoździkami piękne ręcznie wyhaftowane
tasiemki. W przedsionku było zawsze dużo butów, rano każdy swoich poszukiwał, ale
najczęściej dzieciaki w porach letnich wybiegały na dwór na boso. Nikt nie zwracał
uwagi na to, czy się kurzyło, czy deszcz padał i było błoto. W kałużach brodziliśmy,
a potem w trawie, w ogrodzie nogi czyściliśmy. W sadzie nikt trawy nie kosił, zawsze
była soczysta, wysoka i gęsta. Rano do dużej miski lub aluminiowej wanienki wlewaliśmy wodę ze studni, która do wieczora słońcem się nagrzała. To była nasza toaleta,
przed wejściem do domu myliśmy tylko twarz, ręce i nogi. W każdym pomieszczeniu
stały łóżka do spania, a kilka z nich stanowiło ławy do siedzenia. Na noc wyciągało się
skrzynię spod siedzenia, układało się siennik. Trzeba było długo się kręcić i układać,
aby słoma nie koliła w nogi, pośladki i plecki. Kładliśmy się spać jak tylko robiło się
szarawo, w pomieszczeniach było ciemno, jedynie w kuchni paliły się świeczki, elektryfikacja dotarła tam w połowie lat siedemdziesiątych. Bardzo mocno było przestrzegane, aby była modlitwa przed spaniem, jak to mawialiśmy, była to rzecz „święta”.
W każdym pokoju przy łóżku rodzice lub ktoś z dorosłych klęczał z dziećmi i głośno mówił pacierz. Musieliśmy powtarzać za nim wszystko bardzo dokładnie, a jeśli
dziecko umiało pacierz, to mówiło równolegle. W kuchni przesiadywali wieczorami
dorośli, grali w karty, palili papierosy i często śpiewali piosenki ludowe.
Po całym, nieraz pracowitym, dniu szybko zasypialiśmy, bo poza zabawami na
dworze każdy z nas, bez względu na wiek, miał swoje obowiązki. Najczęściej obieraliśmy ziemniaki, musiało być ich zawsze dużo obranych, bo nas wszystkich było wiele
osób. Wielokrotnie na drugi dzień robiło się z nich kopytka lub odsmażało do zsiadłego mleka. Po posiłkach do dużej miski z ciepłą wodą były wkładane naczynia, każde
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z nas miało swój dyżur, nikt nikomu nie przypominał o tym, że na wieczór naczynia
mają być umyte. Najgorsza robota to było zamiatanie wszystkich izb. Podłogę trzeba
było polać wodą, wszystkie okna pootwierać na oścież i firaneczki tak ścisnąć, aby się
nie okurzyły i nie pogniotły. Wszyscy wychodziliśmy na zewnątrz, jedna osoba zamiatała podłogi miotłą zrobioną z witek wierzby. Tę czynność wykonywali starsi, ale
zawsze w słoneczny, cieplutki dzień. Większość naszych codziennych posiłków było
bezmięsnych, najczęściej mącznych lub ziemniaczanych. Pierogi leniwe lub z jagodami, kopytka i różne ziemniaczano-mączne kluski. Najczęściej były okraszane smażonymi skwarkami z drobno pokrojonych kawałków słoniny i cebuli. Często również
jedliśmy makaron własnej roboty z truskawkami, wiśniami lub poziomkami wymieszane ze śmietaną. Wszystkie owoce zbierały najczęściej najmłodsze dzieci, a makaron
robiło starsze rodzeństwo. Dorośli mieli swoje obowiązki w polu, oborze, przy rąbaniu
drewna i inne. Śmietana, mleko i zsiadłe mleko było swojskie, bo wujostwo miało
kilka krów. Tylko w niedzielę były obiady z mięsem, a najczęściej rosół z kury, którą
gotowało się kilka godzin. Ciocia mówiła, że musi pykać na ogniu wolniutko. Wszystkie warzywa rosły w ogrodzie, wielkie soczyste marchwie, pietruszka, seler i cebula,
która była obowiązkowo opiekana na ogniu przed włożeniem do rosołu.
Jednak większość lat dziecięcych przebywaliśmy w Uścianach, od 1967 do 1972
roku u najlepszej cioci na świecie, cioci Marysi, najstarszej siostry mojej mamy. Do
Uścian jechaliśmy kilka razy w roku, wsiadaliśmy do pociągu w Olsztynie a wysiadaliśmy w Piszu. Sto kilometrów pociąg jechał około trzech godzin. Wielka lokomotywa
wypuszczała z komina i spod kół ogrom pary, siedzenia były drewniane a do każdego
przedziału wchodziło się z peronu osobnymi drzwiami. Na dworcu w Piszu czekaliśmy na autobus tak zwany „ogórek”. Latem w nim było piekielnie gorąco, nawet
otwarte okienka nie dawały ochłodzenia, natomiast zimą było tak w nim zimno, że
wszystkie okna były oszronione. Będąc już w domu cioci pamiętam, że cioci słowa
były „święte”, wystarczyły wypowiedziane raz, stonowanym głosem i na komendę
zapadała cisza. Zawsze była „dyscyplina” nikt na nikogo nie krzyczał, nie wyzywał
i nawet żadnych szturchańców nie było. Wszyscy do niej się garnęli, na święta Wielkanocne lub Boże Narodzenie potrafiło zwalić się kilka jej sióstr i braci z rodzinami. Każdy – starszy, młodszy, czy dziecko – miał swoje „miejsce”, wiedzieli co mają robić. Jak
na tamte lata dom cioci i wujka był większy i bardziej „nowoczesny” niż w Łosewie.
Cały murowany, wybudowany w końcu lat pięćdziesiątych. Izby były duże i w całości podpiwniczone. W kuchni w drewnianej podłodze była klapa, którą unosiło się
i schodziło do ciemnej chłodnej piwnicy. Wcześniej braliśmy drewniany świecznik
z uchwytem, w którym tkwiła świeca zawsze już bardzo nadpalona. Kawałkiem drewka odpalało się żar w kuchni, zapalało świeczkę i schodziło do piwnicy po stromych
drewnianych schodach. Najczęściej schodziło się tyłem, aby uniknąć zsunięcia się po
wytartych drewnianych stopniach. Zanim zeszliśmy na dół to starsze rodzeństwo
straszyło młodszych duchami lub trupami, że są na dole. Było mnóstwo pisku i często
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młodsi uciekali. W piwnicy były przechowywane wszelakiego rodzaju smakołyki, np.
kiełbasy, salcesony i kaszanki, peklowane mięsa i grube na 10-12 cm solone słoniny.
Mnóstwo ziemniaków, buraków, cebuli i marchwi, wszystko przegrodzone od siebie
drewnianymi dechami. Największy zapach dawała zakiszona w wielkiej drewnianej
beczce kapusta z solą, marchwią i kminkiem. Było tam mnóstwo półek, na których
stały słoiki z kompotami, powidłami z wszelakich owoców oraz marynowane grzyby,
a najwięcej na klepisku stało drewnianych skrzyń, w których wstawione były butelki
z podpiwkiem. To był taki napój bezalkoholowy robiony na razowym chlebie. W gorące letnie dni był to najsmaczniejszy chłodny napój, który miał gaz. W domu tym były
trzy pokoje, a w każdym z nich ogromne drewniane z bardzo wysokim zagłówkiem
łóżko, a nad nim obrazy z wizerunkami świętych. Stały w pokojach również skrzynie
z drewna malowane w różne wzory, toalety z dużym lustrem i szafy, a na nich kilka
kartonowych mocno startych walizek z metalową rączką. Toaletka z dużym lustrem
pośrodku i dwoma bocznymi skrzydłami na zawiasach były ulubionym moim meblem. Można było w nim przeglądać się od góry do dołu i wyginać ciało, popisywać
się przy wszystkich. Wieczorem przed spaniem lustro było zasłaniane prześcieradłem,
aby „coś” złego w nim w nocy nie ukazało się. Nad oknami zamocowane były pręty
z kółkami metalowymi, do których uczepiono bardzo gęsto bialutkie kwiaciaste firany
długie aż do podłogi. Na parapetach stały kwiaty w glinianych donicach, najczęściej
aloes i geranium tzw. anginka, które służyły do leczenia katarów, otartych kolan i innych chorób. A nade wszystko miały ten cudowny zapach wydobywający się z nich,
który dawał świeżość pomieszczeniom. Łóżka były tak duże, że spała w jednym cała
rodzina. Od tak zwanej głowy spali rodzice a w nogach spałyśmy we trzy siostry.
Jak już urodził się brat, to spał między rodzicami lub w kołysce przy łóżku. Wszyscy
wysypialiśmy się i wstawaliśmy bez siniaków. W wakacyjne dni poranek zaczynał
się najczęściej tak samo. Dzieci po śniadaniu zbierały jajka w kurniku lub za stodołą,
gdzie były wypuszczane kury. Jeśli jajek było zbyt mało do potraw lub do ciasta trzeba
było „zorganizować” łapanie kur. Byłam w tym specjalistką, łapałam kurę, ugniatałam
ją po brzuchu i jajko zawsze „wydusiłam”.
Wiele czynności, które wykonywaliśmy zależały od pory roku lub miesiąca w porze wakacji. W miesiącu lipcu w sadzie dojrzały czereśnie, wiśnie i przepyszne pachnące jabłka papierówki. Teraz jak wspominam tamte lata, to przypominają mi się
chwile kiedy bardzo często w owocach tych były małe pełzające robaczki. Było zawsze
przy tym wiele krzyku, a najczęściej owoc lądował na kimś lub w trawie. W lesie na
krzaczkach dojrzewało mnóstwo jagód i poziomek oraz grzyby kurki. Las był tuż za
domem, dzieci nie obawiały się tam chodzić, szło nas kilkoro i zawsze szliśmy przy
drodze i po obrzeżach lasu, zawsze na widoku mieliśmy dom. Owoce w sadzie lub
w lesie trzeba było zbierać nie tylko do codziennych potraw, ale również na zimę
do słoików. W czasie zbierania owoców było zawsze mnóstwo uciechy, dziewczynki
zaczepiały sobie na uszy czereśnie i popisywały się jakie są ładne. Natomiast w lesie
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czasami więcej jagód zjedliśmy niż nazbieraliśmy. Z bardzo umorusanymi, granatowymi buziami i zębami wracaliśmy do domu. Zbieraliśmy również szczaw na polu
do zupy, którą gotowała moja mama. Było w niej zawsze dużo jajek ugotowanych na
twardo i do tego osobno ugotowane ziemniaki okraszone słoniną. W ogrodzie rosło
mnóstwo szczypioru i czosnku oraz kopru. Wysuszony koper to ziarna kminku, które
dodawało się do kiszenia kapusty. Kto był odważniejszy zrywał i zajadał łodygi czosnku. Najbardziej szczypior smakował ze świeżo upieczonym chlebem z masłem i solą.
Jedliśmy również kromkę chleba zamaczaną w czarnej kawie i posypanej cukrem lub
chleb posmarowany masłem i musztardą. Pyszne czasy, pyszne lata. Wypieki chleba
i ciast drożdżowych oraz ich zapach pamiętam do dziś. Przygotowaniem zaczynu do
chleba w bardzo dużej dzieży (wielka drewniana micha) oraz wyrabianiem wypieków
zajmowała się ciocia Marysia. Wyrabiała w dzieży tyle ciasta na chleb lub ciasto drożdżowe, że upiekła z tego po cztery blachy. Nie pamiętam jej, aby była kiedykolwiek zła
lub zmęczona. Teraz jak sobie pomyślę to z pewnością była bardzo, bardzo zmęczona.
Pamiętam ją, że zawsze coś robiła, to doiła krowy, wyrabiała ciasto, krzątała się po
kuchni, poszła do ogrodu popielić i tak od rana do wieczora. W domu był przedsionek, w którym stał drewniany regał z półkami. Wypieczone bochenki chleba i ciasta
drożdżowe były na nim wykładane i przykrywane ścierkami lnianymi. Moja mama
lub starsze siostry w tym czasie pilnowały młodsze dzieciaki, albo prały w dużych
wanienkach ubrania i pościel. Najczęściej tarły kawałkiem mydła szarego po ubraniu
i szorowały materiał po metalowej tarze.
W sadzie, gdzie było najbezpieczniej, między drzewami rozwieszonych było mnóstwo sznurów i tam wieszało się wyprane rzeczy. Napisałam, że w sadzie było najbezpieczniej, bo po całym gospodarstwie łaził różny drób. Wielokrotnie nie dało się
rady dopilnować w zagrodzie indorów i gęsi, które były wredne i ciągle nas szczypały po łydkach oraz dziobały poszwy. Starsze rodzeństwo bardzo często wyganiało
je z podwórka machając do nich dużymi witkami z drzew. Podwórko, to dopiero
był jeden wielki plac zabaw. Wychodząc z domu mieliśmy przed sobą dużą głęboką studnię i wielką stodołę, po lewej sad, ogród i kurnik, a po prawej obora i WC.
Tradycyjnie jak w tamtych latach, zbita z desek budka z wyciętym serduszkiem na
drzwiach, a w środku siedzenie z dużym otworem. Jak sobie przypomnę tamten czas,
to popadam w podziw, że żadne dziecko tam nigdy nie wpadło. Czasami po kilka
razy w ciągu dnia trzeba było z tego pomieszczenia skorzystać, a najgorzej było zimą
w siarczysty mróz. Myśląc o oborze to najczęściej przypomina mi się jak wujek gotował
w wielkim parowniku ziemniaki dla świń. Przy oborze było utworzone ognisko, obłożone dużymi kamieniami, a w nich rozżarzone drewka i na to stawiany był parownik.
Do ugotowanych ziemniaków wsypywano jakieś proso lub otręby, nie pamiętam co to
było, ale najbardziej utrwaliłam sobie moment jak podkradaliśmy z kotła ugotowane
ziemniaki. Trzeba było dopilnować tego momentu jak wuj szedł po proso, aby do parownika dosypać, ktoś stał na czatach, a reszta wyciągała ziemniaki tak szybko, aby się
WMODR, 2022 r.

111

W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach

nie poparzyć. Zajadaliśmy się nimi prawie całe wakacje, lecz któregoś razu spotkało
nas zdziwienie, gdy otwierając pokrywę w środku były ziemniaki utłuczone. Wujek
widział zawsze to co my robimy i w końcu sam zrobił dla nas kawał.
Troszkę inne były klimaty w miesiącu sierpniu. Zbieraliśmy grzyby w lesie, a mój
tata był specjalistą w dziedzinie ich przebierania. W lesie, gdzie wcześniej zbieraliśmy
owoce leśne, teraz rosły grzyby, np. maślaki, podgrzybki i borowiki, tam chodziliśmy
z dorosłymi. Trochę z wysuszonych grzybów na blaszce lub na sznurkach nad kuchnią kaflową zabieraliśmy do Olsztyna. Pyszny dodatek do bigosu lub innych potraw
na święta Bożego Narodzenia były dobrym wspomnieniem wakacji. Pod koniec miesiąca sierpnia poza wszystkimi czynnościami wyżej wymienionymi, braliśmy udział
w sianokosach. Jechaliśmy na pole wozem drabiniastym. Dla naszego bezpieczeństwa
najczęściej najmłodsi siedzieli na podłodze wozu. Wujostwo miało sześcioro dzieci po
kilka lat od nas starsze. Mój najstarszy stryjeczny brat był ode mnie starszy 15 lat. Jak
miałam 8 lat to on już był żonaty. Jadąc na sianokosy wiele razy on powoził, robił to
umiejętnie i często popisywał się jak to koń jego słucha. Nie musiał „strzelać” z bata,
aby koń trafił do celu, a prawda była taka, że koń tak często przemierzał trasy, że
wiedział gdzie iść. W żniwach najczęściej pomagaliśmy zbierać kłosy, przenosząc na
gromadę, z której zwijano snopek. Wszędzie w polu była ręczna robota, czyli ścinanie
zboża kosą, czy związywanie przez dorosłych snopków, czy wrzucanie siana na wóz.
Cieszyliśmy się wszyscy jak po zebraniu zbóż lub siana nie spadł deszcz. Ułożona
sterta siana na wóz była bardzo, bardzo kopiasta. Wspinając się po wozie lub podrzuceni przez dorosłych wracaliśmy na całej kopie do domu. Jadąc polnymi drogami najlepszą uciechą było łapanie gałęzi drzew. Siano było zwożone kilka razy w tygodniu
do stodoły aż po sam dach. Nad wielkimi drzwiami stodoły było okienko, do którego
była podstawiona drabina. W tym czasie zawsze nocowaliśmy na sianie, było nas
wielokrotnie dziesięcioro dzieci starszych i młodszych. Spaliśmy na sianie, przykrywając się różnymi kapami. Często bardzo wczesnym rankiem uciekaliśmy ze stodoły,
bo, albo pod dachem robiło się bardzo duszno, albo oblazły nas pchły. Druga część
stodoły była założona zbożem, maszyną do młócenia i innym sprzętem, tam dzieciaki
miały zakaz wstępu. Wielokrotnie wypędzaliśmy krowy na pastwisko, przechodząc
przez drogę trzeba było pilnować, aby na boki drogi nie rozlazły się. Każda krowa na
łące była na łańcuchu i opalikowana. Po kilku godzinach szliśmy zazwyczaj z ciocią
na pastwisko, aby przepalikować je w inne miejsce, żeby miały świeżą trawę do żarcia. Ciocia zazwyczaj w tym czasie doiła krowy, a następnie mleko przecedzała przez
lnianą szmatkę. Ustawialiśmy się wszyscy z metalowymi kubkami, aby jak najszybciej
napić się ciepłego mleka. Wiele razy do tego pysznego mleka kruszyliśmy lekko już
zeschłe ciasto drożdżowe, robiliśmy sobie zupę mleczną. Za stodołą była bardzo, bardzo duża łąka, na której pasły się na wybiegu konie. Konie były spokojne, a więc bez
obawy można było po łące biegać. Często rano wybiegając zza stodoły oczom naszym
ukazywały się na tej łące białe plamy. Rosły tam pieczarki, w ilościach nie mieszczą112
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cych się w naszych dziecięcych główkach. Były one dla całej rodziny dodatkowym
smakołykiem do obiadów lub na śniadanie do jajecznicy.
Bardzo ważna była niedziela, w którą nie można było „nic” robić. Najważniejszy
był tylko poranny i wieczorny obrządek przy zwierzakach, czyli przy stworzeniach
„bożych”, jak to starsi mówili. Nie można było ubrań prasować lub sprzątać, a ważne
było, aby pojechać do kościoła na mszę poranną. Wszyscy wystrojeni w czyste sukieneczki, koszule i odświętne spodnie siadaliśmy do drewnianego wozu. Wóz był
na gumowych kołach, boki z mocnych drewnianych desek, a w poprzek przełożone
dechy przykryte „derką”, na którą siadaliśmy.
Zimowa pora utrwaliła mi się najbardziej jednym wydarzeniem, a mianowicie świniobiciem. Jak wcześniej wspominałam dojazd do Uścian letnią porą to był luksus,
lecz zima dała nam się we znaki. W Uścianach wysiadaliśmy przy sklepie GS-u,
oddalony ok. 2 km od domu cioci, bo dalej autokar nie jechał. Ażeby jak najszybciej
dojść szliśmy przez pola na tak zwane skróty. Zimową porą trzeba było przedrzeć się
przez zaspy nawianego śniegu po kolana. Najgorsza była kładeczka przełożona przez
strumyk, zazwyczaj bardzo oblodzona. U cioci w kuchni czekała na nas ciepła herbata
nalana z dużego imbryka i zalana wrzątkiem z wielkiego czajnika. Czajnik był jedynym elementem, który zawsze stał na ogniu przez cały rok. Świniobiciem zajmował
się mój tata, oprawiał zwierzę bardzo dokładnie, a na koniec była uczta. Kawałki mięsa to były ścinki oddzielone od schabów, karkówek lub żeberek, lądowały na ogromną
patelnię połączone z wielką ilością cebuli z dodatkiem soli, pieprzu i liścia laurowego.
Smażona potrawa nazwana była świeżonką. Wszyscy to zajadali z wielką pajdą chleba, było to wielkie święto. Większość mięsa była peklowana, a potem mielona lub krojona zależy, które części nadawały się do zrobienia salcesonu, kiełbasy lub kaszanki.
Duże części takie jak schab, karczek były wędzone. Żywa choinka była przynoszona
z lasu przez wujka, a dzieciaki zajmowały się jej strojeniem. Robiłyśmy mnóstwo
kolorowych łańcuchów i ozdób z różnych papierowych gazet lub bibuły. Zawsze na
łodygach były uczepione metalowe uchwyty, w które były wciśnięte świece, paliły się
cały wieczór przy śpiewaniu kolęd. Myśląc o tamtym okresie skojarzyły mi się imiona,
które były nadawane dzieciom. Moje kuzynki i kuzyni od wujków lub ciotek, czyli
stryjeczne lub cioteczne jak to się kiedyś mawiało, na chrzcie miały nadawane imiona:
dziewczynki Maria, Honorata, Celina, Wiesława, Elżbieta, Lucyna, Kazimiera, a chłopcy Stanisław, Wacław, Mieczysław, Jan, Eugeniusz i Benedykt. W obecnych czasach
bardzo rzadko nadawane są takie imiona. Pamiętam wesele mojej kuzynki Honoratki,
natomiast ślubu nie, bo rodzice nie zabrali mnie na tą uroczystość. W dużym gospodarczym budynku u sąsiada zza płotu były ustawione stoły i ławy drewniane, pewnie
przed ucztą zbite. Gości było co najmniej 200 osób, poza wszystkimi członkami rodzin
od młodej i młodego byli również zapraszani wszyscy mieszkańcy wioski. Stoły zastawione były bigosami, sałatkami warzywnymi, galaretkami z nóżek wieprzowych,
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upieczonym drobiem i wędlinami swojskiej roboty, mnóstwo tortów i kremowych
ciast, wielkie pajdy pachnącego świeżutkiego chleba oraz ogrom butelek podpiwku.
Mnóstwo tych potraw pomagali przygotować sąsiedzi. Weselnicy bawili się do białego
rana, a potem jeszcze dwa dni były poprawiny. Zespół, który przygrywał miał pięciu
członków, którzy grali na skrzypcach, perkusji i gitarze. Wszystkie ciocie, moja mama
i wiele sąsiadek śpiewały różne śmieszne i sprośne przyśpiewki dla młodych. Podwórko i wszystkie pomieszczenia gospodarcze były ustrojone kwiatami z ogrodu i pola
oraz przyozdobione łańcuchami i cienkimi paseczkami z kolorowej bibuły. Pamiętam
bardzo dokładnie jak po nocy poślubnej dwie druhny prowadziły pod rękę do gości
Honoratę. Miały wszystkie białe dopasowane do ciała przed kolanko sukieneczki. Jak
ja im wtedy tego zazdrościłam, miałam tylko 12 lat. Wielu spraw w tamtym okresie
nie rozumiałam, że tyle rzeczy trzeba było robić na wsi, ale obecnie wspominam to
z najmilszą przyjemnością. Jedno wiem, że w dziecięcych i młodzieńczych latach nauczyłam się życia. Nauki, które przeszłam w praktyce, pomogły mi żyć w różnych
kolejach życia. Pół mojego życia przeżyłam w PRL-u, gdzie trzeba było z „byle czego”
zrobić jedzonko, a także zadbać jak miał pachnieć i wyglądać mój dom.

114

WMODR, 2022 r.

Od jesieni do wiosny w dawnym Jabłonowie
Teresa Romańska
– Wnuczusiu kochana, oczka wypatrzysz. Albo komputer, albo komórka. I tak
w kółko.
– Babciu, co mam więc robić.
– Znajdź sobie inne zajęcie. Masz przecież koleżanki.
– Moje koleżanki podobnie spędzają czas.
– Nie rozumiem, ja bym tak nie mogła.
– To co robiłaś babciu w długie wieczory, gdy byłaś w moim wieku?
– Co? Kiedyś spędzało się czas wolny zupełnie inaczej. Ciekawiej.
– Ciekawiej, to znaczy jak?
– Z koleżankami i kolegami. Wszyscy bardzo czekali na niedzielę. Chłopcy zawsze
wystarali się o większą izbę i w niej robiliśmy potańcówki.
– Potańcówki? Opowiedz o nich.
– Zaraz po obiedzie zaczynałyśmy się stroić. Najważniejsze były włosy. Nagrzewałyśmy karbownicę w kuchennym żarze i najpierw wypróbowywałyśmy na papierze.
Papier musiał się troszkę pokarbować, ale nie zbrązowieć. To znaczyło, że można było
włożyć w przyrząd pasmo włosów. Wychodziły bardzo ładne fale.
– A jakie fryzury były wtedy modne?
– Przeważnie długie włosy zaplatane w warkocz lub dwa warkocze, albo spięte
w koński ogon. Dziewczęta, które skończyły osiemnaście lat najczęściej robiły trwałe
ondulacje. Krótko, tak na zapałkę, nikt nie ścinał włosów. Byłby wyśmiany.
– A jak ubierały się nastolatki na tańce?
– Zazwyczaj w plisowane, bądź układane spódniczki oraz białe czy kolorowe bluzeczki z popeliny, albo stylonu. Do ozdoby korale gniotkowe lub drewniane i broszki.
– Ale opowiedz babciu coś więcej o tych potańcówkach.
– Ano, chłopcy przyprowadzali grajka, zazwyczaj harmonistę. Czasem wystarczyły
same organki, a nawet grzebień i bibułka. Stół, krzesła i stołki wędrowały na bok, żeby
został wolny środek i zabawa się zaczynała. Chłopcy porywali upatrzone dziewczęta
do tańca. Tańczono walczyki, tango, polki, oberki, aż podłoga drżała od przytupów.
Czasem nawet deska pękła. Bywało też, że potrącili wiadro z wodą, albo wywrócili
piecyk żelazny. Węgielki posypały się na podłogę i wypaliły brązowe plamki. Po zakończonych tańcach kolejno odprowadzaliśmy się do domów całą grupą. Gdy chłopcy
rozprowadzili już wszystkie dziewczyny, rozchodzili się też sami.
WMODR, 2022 r.

115

W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach

– A jak nie było potańcówki, to co robiliście?
– W soboty siedziało się w domu. Nikt do nikogo nie chodził, bo to był dzień mycia
się i sprzątania. W niedziele natomiast urządzaliśmy kolejki.
– Cóż to takiego było?
– Kolejki, bo co niedziela schodziłyśmy się w domu innej koleżanki i wymyślałyśmy różne zabawy.
– A chłopcy też przychodzili?
– A jakże. Najpierw to udawałyśmy, że ich nie chcemy. Zasłaniałyśmy okna kocami, by nas nie podglądali. Wolałyśmy zawsze starszych kawalerów niż młodszych.
W końcu wpuszczałyśmy ich, gdy obiecali pod drzwiami, że mają dla nas cukierki. Po
poczęstunku proponowali różne zabawy. Tak naprawdę ciągle graliśmy w to samo.
Najpopularniejszą zabawą był „ślepy gac”. Po omacku ktoś miał za zadanie złapać
drugą osobę i rozpoznać po imieniu i nazwisku.
Często też graliśmy w fanty. Chowaliśmy coś i dana osoba musiała tę rzecz znaleźć.
Jeżeli nie znalazła, dawała fanta. Potem fanty trzeba było wykupić. Na wykupienie
były różne sposoby. A to należało zaśpiewać piosenkę, powiedzieć wierszyk, a to zatańczyć z odmienną płcią. Najgorzej bywało, gdy sędzia nakazał pocałować się. Wstydliwsi zazwyczaj nie wykonali zadania i nie mogli odebrać fantu. A fantem nieraz był
but albo czapka.
– I ta osoba szła do domu bez buta?
– Tak, wnusiu. Dopiero na drugi dzień mogła fant odebrać.
– Babciu, to naprawdę ciekawie było. A długo ta kolejka trwała?
– Dokąd rodzice ze wsi nie wrócili. Czasem kończyła się wcześniej, gdy młodsi
chłopcy z zemsty uchylili drzwi i szparą wpuścili wróbla do izby. Ptaszek zaraz podfrunął do naftowej lampy i mokrymi skrzydełkami otarł o cylinder. Ten pękł i w chałupie zrobiło się ciemno.
– A w powszednie dni też schodziliście się na te kolejki?
– Nie, ale w pogodne, księżycowe wieczory graliśmy w chowanego. To była dopiero zabawa. Jedna grupa chowała się po stodołach albo w stogach ze słomy czy
w wozarce. Nieraz do późnego wieczora szukający nie mogli jej znaleźć.
– A w inne wieczory?
– Siedziałam w domu. Przychodziły kobiety, czasem nawet z mężczyznami. Kobiety przędły wełnę na kołowrotkach, albo działy na drutach rękawiczki, skarpety czy
czapki.
– I tak babcia z nimi siedziała? To musiało być nudne.
– Gdzież tam. Opowiadano takie ciekawe historie, że słuchałam ich z rozdziawioną
gębą: o strachach, duchach, zmorach, czarownicach, diabłach, śmierciach.
– Opowiedz babciu chociaż jedną historyjkę.
– Dobrze, ale najkrótszą. No więc tak: Dawno, dawno temu każdy człowiek wiedział kiedy umrze. Aż jednego dnia przechodził przez wieś sam Pan Jezus. Zauważył
chłopa leżącego pod połamanym płotem i zagadnął go: – Dlaczego wylegujesz się,
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zamiast naprawić płot? – A po co mam pracować jak jutro umrę. – Odparł zagadnięty.
Od tej pory Pan Jezus zarządził, że żadne stworzenie nie będzie znało daty swojej
śmierci. Tak to było.
– Opowiedz, babuniu jeszcze jedną.
– Dziecko, wszystkie te powiastki zapisałam, jeśli będziesz miała chęć, sama przeczytasz.
– Z wielką przyjemnością. A co jeszcze w te wieczory ludzie robili?
– Śpiewali piosenki, popisywali się znajomością wierszy, czytali czasem bajki i ciekawe powieści. Oprócz tego plotkowali. Nie przepuścili żadnemu wydarzeniu we wsi,
szczególnie o narzeczeńskich parach. Mężczyźni natomiast zakładali się nieraz o to,
który z nich sam o północy pójdzie na cmentarz.
– I co? Poszedł który?
– Poszedł, poszedł, tylko że potem chorował i nic nikomu na ten temat nie chciał
za nic opowiedzieć.
– Tak zajmująco opowiadasz babciu. Proszę o więcej, o czasach twojego dzieciństwa
i młodości.
– Jeśli jesteś tak bardzo zainteresowana, to w następnej kolejności opowiem ci o czasie świąt Bożego Narodzenia.
– Też były prezenty?
– Poczekaj. Wszystko po kolei. Jak wiesz, przed świętami Bożego Narodzenia jest
Adwent. To czas modlitwy jako przygotowania do narodzenia Syna Bożego, ale i czas
szykowania wystroju nadchodzących świąt. Do dzisiaj mam przed oczami izbę w rodzinnym domu w Jabłonowie. Kilka młodych, a i starszych kobiet, uwijało się przy
szyciu ubiorów dla przestrojeńców. Cała izba wyglądała niezwykle kolorowo: sklejano
skrzydła anielskie, robiono aureole, szyto szaty dla trzech króli i Heroda, całun dla
śmierci. Sporządzano maskę, rogi i ogon dla diabła, a także wielką gwiazdę obrotową
na przetaku.
– A kto się przestrajał?
– Każdy mógł, ale stroje robione przez kobiety miały służyć specjalnej grupie aktorskiej. Ta grupa nie tylko chodziła po wsi. Wyjeżdżała też w karnawale do innych
wiosek. Przeważnie do Przełęka, Gruszki, Gródek.
– A czym jeździła?
– Wozem, saniami zaprzężonymi w koniki.
– Czy babcia też była w tej grupie?
– Tak. Cała nasza kompania brała udział. Było nas sporo, bo wówczas każda rodzina liczyła siedem, osiem i więcej osób.
– To musiało być naprawdę fajnie.
– Tak, tak, ale wybiegłam opowiadaniem poza Boże Narodzenie. A znowu z Bożym
Narodzeniem było tak. My dzieci nie mogliśmy się doczekać Wigilii. Od samego południa rodzina stroiła choinkę. Ubierano ją najpierw w jabłuszka. Potem bombki gniotkowe, świeczki parafinowe, ciastka, cukierki oraz łańcuchy słomkowe i bibułkowe
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własnoręcznie wykonane. Na czubku lśniła gwiazda pazłotkowa. Na koniec jeszcze
wata i włos anielski. Pod choinką pyszniła się bożonarodzeniowa szopka.
– To dopiero we Wigilię ubierano choinkę?
– Tak. Wcześniej nie wypadało. Nawet pierwsza kolęda zabrzmiała dopiero na Pasterce. Po ubraniu choinki czekaliśmy na pierwszą gwiazdkę. Wieczerza wigilijna była
skromna. Ojciec mój przynosił siano i rozkładał na blacie stołu. Mama na to kładła
biały, wykrochmalony obrus. Na początku rodzina odmawiała „Anioł Pański” jako,
że to on obwieścił Pannie Maryi nowinę o poczęciu przez nią syna. Potem wszyscy
dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia. Teraz dopiero można było zasiadać
do skromnego poczęstunku: zupy owocowej lub grzybowej i kartofli ze śledziem. Po
skończonej kolacji tato brał kolorowy opłatek i szedł do szopy, by go dać bydłu.
– A innym zwierzętom, nie?
– Nie. Dlatego, że przy narodzeniu Jezusa były tylko bydlątka. W tym czasie przy
wigilijnym stole zaczynał się rwetes. Wszyscy niecierpliwie grzebali w sianie. Znajdowali tam cukierki, pierniki, orzechy, czasem nawet jakiś grosz. Później dzieci wyczekiwały św. Mikołaja i prezentów, o które wcześniej prosiły w listach.
– Dzieci wierzyły w św. Mikołaja?
– Bardzo wierzyły. Nawet próbowały podpatrzeć jak schodzi z gwiazdki po srebrnej drabinie. Nigdy jednak nie udało się dostąpić nikomu takiego zaszczytu. Niektórzy
tylko fantazjowali. Nadejście św. Mikołaja poprzedzał dźwięk dzwonka na drodze,
a potem w sieni. Wszyscy stali potulnie jak baranki. Wreszcie wchodził z pozdrowieniem na ustach – „Pokój temu domowi” – staruszek w biskupiej czapie i z pastorałem.
Twarz zasłaniała suta, siwa broda, wąsy i gęste brwi. Resztę skrywał barani kożuch.
Na plecach dźwigał worek. Rodzice zapraszali Mikołaja, aby spoczął na najpiękniejszym krześle.
– Jakie prezenty dostałaś, babciu?
– Poczekaj wnusiu, nie tak szybko. Trzeba było zarobić na prezent. Mikołaj wypytywał najpierw rodziców, jak sprawowaliśmy się przez ten cały rok. Potem pytał czy
umiemy pacierz, jakich wierszy i piosenek nauczyliśmy się w szkole, czy umiemy
zaśpiewać kolędę. Dopiero gdy wykazaliśmy się tym wszystkim, zaglądał do worka.
W mojej paczce był zeszyt 16-kartkowy, wycinanka, ołówek, kredki, mikołaj z cukru.
Były też cukierki, orzechy, lukrowane serca w chatce Baby Jagi. Chyba to wszystko.
Moja starsza siostra oprócz słodyczy dostała granatowe wstążki do włosów, blok rysunkowy i farby. Młodsza podobnie, a do tego szmacianą lalkę. Pewnego razu bratu
podarował Mikołaj rózgę. Brat rozpłakał się i solennie przyrzekł poprawę. Wtedy
święty otworzył drzwi do sieni i wprowadził sanki. Jeszcze nigdy nie widziałam brata
tak radosnego jak w tym momencie.
– Ojej. Biedne te prezenty.
– To prawda, ale myśmy bardziej się z nich cieszyli niż wy dzisiaj z o wiele bogatszych. Wszystkie parę razy wyjmowaliśmy z paczek i wkładaliśmy z powrotem
delikatnie jakby były ze szkła.
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– Babciu, czy do wszystkich dzieci w Jabłonowie przychodził Mikołaj?
– Do wszystkich, lecz w niektórych domach zostawiał prezenty pod drzwiami.
U nas był co roku, ale opowiem ci co było dalej. Chcesz posłuchać?
– Jeszcze pytasz, babciu?!
– No więc w następnej kolejności dorośli i starsze dzieci szykowali się na Pasterkę.
W Jabłonowie nie było kościoła. Chodziliśmy zazwyczaj do Dłutowa, bo było bliżej
niż do Sarnowa – naszej parafii. Po drodze chłopaki palili wiązki słomy wyciągnięte
ze stogów. Starsze kobiety corocznie opowiadały o jednym i tym samym.
– O czym, babciu?!
– O tym jak jeden chłop nie poszedł na Pasterkę, tylko popił sobie. Wesolutki poszedł pod szopę podsłuchiwać, czy naprawdę zwierzeta o północy mówią. I usłyszał
tę rozmowę.
– Co powiedziały?
– Że umrze za trzy dni. Chłop się z tego naśmiał i opowiadał o zdarzeniu. A za
trzy dni naprawdę umarł. Od tej pory nikt już nie odważył się podsłuchiwać zwierząt
o północnej porze wigilijnej.
– To straszne i wprost nie do uwierzenia.
– Do uwierzenia, czy nie, to nigdy czegoś takiego nie próbuj i ostrzegnij innych.
Wróćmy jednak do dalszej opowieści. Po powrocie z Pasterki każdy jeszcze coś zjadł.
Swojska kiszka i kiełbasa bardzo smakowały po postnym adwencie. Rano w pierwsze
święto młodsze dzieci miały nową uciechę. Oto na talerzach, które ustawiły na noc
pod choinkę znajdowały się znów słodycze od Matki Boskiej. Od pierwszego święta
zaczynał się okres kolędowania. Matki stroiły swoje dzieci w korony i te chodziły od
domu do domu śpiewać przy choince kolędy. Zazwyczaj pod drzwiami wyśpiewywali:
„Oj dajcie, dajcie, co nam macie dać,
bo nam zimno w nogi nie możem wystać.
Jeden nagi, drugi bosy, a ten trzeci worek nosi i w niego prosi.
A jak nam nie dacie, wielki gniew poznacie,
miski, garnki, potłuczemy co na ławie macie”.
Chodzili też i starsi. Świeczki na choince zapalano tylko na czas śpiewania kolęd
i bardzo uważano, by nie zapaliło się drzewko. To kolędowanie trwało do Trzech
Króli. Młodszych częstowano ciastkami, czasem drobnym groszem. Starszych zaś
kielichem oraz krążkiem kiszki i kiełbasy. W Trzech Króli wspomniana wystrojona
grupa aktorów amatorów odwiedzała domy, w których były większe izby. W nich to
przedstawiali wyuczone scenki. Przeważnie pokazywano jak Trzej Królowie witają
Jezusa w stajence i jak śmierć ścina kosą głowę Heroda. Tej grupie oprócz poczęstunku
wrzucano większy grosz do puszki.
– Babciu, w jakich wesołych czasach ty żyłaś.
– Wesoło było dzięki ludziom. Wszyscy często spotykali się i pogaduszkami umiWMODR, 2022 r.

119

W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach

lali sobie życie. Wiesz przecież, nie było telewizji, Internetu, telefonu. Trzeba było
jechać na pocztę, żeby zadzwonić. Później już był jeden telefon na całą wieś, u sołtysa.
Elektryczność założono dopiero po 1960 roku. Wreszcie można było posłuchać radia.
Największym powodzeniem cieszyły się audycje: „Wędrówki muzyczne po kraju”
i „Wesoły autobus”. W ogóle było ciężko. Wodę czerpaliśmy ze studni wiadrami.
Kobiety musiały przemyślać jak z byle czego coś przyrządzić do jedzenia. Mięso jadło
się tylko w niedziele i święta. Chciałabyś żyć w takich czasach?
– Sama nie wiem. I tak i nie.
– No widzisz. Wróćmy jednak do zimowego czasu świątecznego. Przeskoczyłam
w opowiadaniu Nowy Rok i Sylwester. To była uciecha – mówię o Sylwestrze. Psoty
sylwestrowe stawały się często bardzo dokuczliwe. Malowanie okien popiołem rozrobionym wodą to było jeszcze nic. Wyprowadzano wozy a półwozia, wnoszono na
dachy, bo chaty były niskie. Żartownisie zapychali kominy szmatami. W domu robiło
się ciemno od dymu. Sypali też sieczkę do studni. Nawet wychodki wynosili na drogę.
Na drugi dzień i po Nowym Roku szukali powynoszonych rzeczy. Najwięcej z nich
znajdowano na wsiowych wądołach. Dzisiaj poszkodowani poszliby za to do sądu.
Kiedyś owe żarty przyjmowano z uśmiechem.
– Babciu, teraz jeszcze wynoszą bramki.
– Tak. Jedynie to zostało z dawnych psot.
– Jeszcze o Nowym Roku opowiedz babciu.
– Z chęcią. W tym dniu odwiedzali się przeważnie dorośli. Przychodzili wieczorem
pod drzwi i wyśpiewywali:
„Stary Rok się skończył, Nowy lepszy będzie,
przychodzimy panu śpiewać po kolędzie.
Oj będzie się żyło, stare wino piło,
Hej! Kolęda, kolęda.”
Albo:
„Mości gospodarzu, domowy szafarzu,
nie bądź tak ospały, każ nam dać gorzały”.
I ludzie częstowali tym, co tam w spiżarce mieli. Do wszystkich drzwi pukał karnawał.
– A jak mieszkańcy Jabłonowa bawili się w karnawale?
– Bogatsi gospodarze urządzali bale zakrapiane wódką. Poza tym był to czas pieczenia pączków i chrustów. Niektórzy nawet stawiali pączki w oknie ode drogi, żeby
się pochwalić. Najbardziej jednak oczekiwano zabawy karnawałowej w remizie strażackiej. Na początek wystawiano zazwyczaj „Jasełka”. Od tłoku widzów remiza pękała w szwach. Salę oświetlały lampy gazowe, gdy jeszcze nie było prądu.
– Czy ta zabawa to taka dyskoteka?
– Nic podobnego. Bawili się nie tylko młodzi, ale i starsi. Pod ścianami stały długie ławy drewniane. Zajmowali je kobiety i mężczyźni średniego i starszego wieku.
Obserwowali uważnie tańczących. Oczywiście musieli wiedzieć kto kogo poprosił do
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białego tanga czy, który kawaler zafundował partnerce czekoladę w trakcie walczyka
czekoladowego.
– Ojej, nie chciałabym tak.
– Źle myślisz wnusiu, obecność starszych na sali hamowała często młodych przed
nietaktownym zachowaniem. Nie powiem, alkohol też się trafiał, z czego później wynikały bijatyki zakończone nieraz silnym pobiciem i interwencją milicji. Ucierpiały
przy tym drewniane płoty, gdyż okładano się przeważnie sztachetami. Po bójce zazwyczaj szybko kończyły się tańce. Niektóre kobiety trwały do samego końca. Musiały
przecież sprawdzić kto kogo odprowadził.
– Ale to śmieszne.
– Co śmieszne, wnusiu?
– Ano ciekawość matek i babć.
– Wiesz, tak jak już mówiłam, ludzie szukali rozrywki. Po karnawale przed Środą
Popielcową też urządzali sobie tak zwane ostatki. Ponownie po wsi chodzili przestrojeńce: diabeł, śmierć, koza, niedźwiedź, jeździec na koniu. Całej tej czeredzie przygrywał harmonista. Wpadali na podwórka, strasząc wszelką żywiznę. A w domach urządzali polowanie na panienki. Gdy którąś złapali, smarowali czarną pastą do butów.
Rejwach czynili nie tylko w posesjach, ale i na drogach. A to człowieka z rowerem
przewrócili, a to samochód czy autobus zatrzymali. Smarowali kogo popadło mazidłem i żądali paru groszy jako przepustki. Tak to było.
– Tak żałuję, że nie dane mi było uczestniczyć w tych harcach.
– Wiesz, pod koniec dnia z użebranego jadła i pieniędzy przebierańcy wyprawiali
sobie bal. Tańczyć i cieszyć się można było tylko do dwunastej w nocy. Broń Boże było
przekroczyć północ. Wówczas zjawiał się prawdziwy diabeł i porywał najpiękniejszą
pannę do piekła.
– I to prawda, babciu? Nie wierzę.
– Jak chcesz. Jednak słyszało się o takich przypadkach. Po ostatkach, wiadomo
zaczynał się post. W Środę Popielcową psotnicy uchylali drzwi i wrzucali do izby
torebkę papierową z popiołem wołając przy tym: „Z prochuś się począł, w proch się
obrócisz”. Pył pokrył wszystkie sprzęty.
– Jak tak słucham, coraz bardziej ci babciu zazdroszczę, że żyłaś w takich ciekawych czasach. A co opowiesz mi o Wielkim Poście?
– To był prawdziwie Wielki Post. Wszystkie garnki zostały wyszorowane z każdej kropli tłuszczu zwierzęcego. Oleju można było używać. O mięsie czy słoninie nie było mowy.
– To co ludzie jedli?
– Kapustę, kartofle z wody, śledzie, twaróg, powałki, marchew w popiele piekli.
Oczywiście post był czasem modlitwy różańcowej. W każdym domu odmawiano różaniec. Był to też czas przygotowań do wiosny. Gospodarze naprawiali koszyki wiklinowe, gospodynie cerowały worki i tkały na krosnach chodniki z kolorowych szmat.
W połowie postu znowuż wygłupiano się. Łobuzy wybijali tak zwany olej. Wyglądało
to tak, że pustymi butelkami walili w drzwi domów, czasem kamieniami.
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– Po co to robiono?
– A z takiej okazji, że gospodarze w tym czasie jeździli do olejarni wyciskać olej
z rzepaku. Końcówkę postu obwieszczały wielkie roztopy. Gospodynie zbierały wodę
deszczową do prania. Przed Wielkim Tygodniem bielono wapnem ściany w izbach,
szorowano stołki, ławy, krzesła, polerowano popiołem sztućce. Wietrzono pierzyny,
wymieniano słomę w siennikach, na których spało się w łóżkach. Na koniec szorowano szczotką ryżową drewniane deski podłogi i posypywano, tylko w kuchni, jak
najbielszym piaskiem. W pokoju rozpościerano pasiaste chodniki zrobione na krosnach. Wielki Tydzień był czasem religijnego przygotowania do Świąt Wielkanocnych.
Ku wielkiej uciesze dzieci pisano woskiem, a następnie malowano jaja w cebulaku,
kolorowej krepinie, zielonym zbożu i gryflu ołówka kopiowego. We wszystkie Wielkie
Dni każdy też dążył na msze święte do kościoła. W Wielką Sobotę o zachodzie słońca
ludzie wylegali za stodoły, by na tarczy słonecznej oglądać baranka. Wielka Niedziela
zaczynała się Rezurekcją. Niektórzy do kościoła szli pieszo, inni jechali furmankami.
Powracających ze mszy rezurekcyjnej witały we wiosce wybuchy detonowane z prochu. Od huku konie stawały dęba i urywały postronki. Woźnica miał duży kłopot. Po
kościele siadano do stołu i dzielono się święconym jajkiem. Potem spożywano smakołyki zgromadzone na komodzie. Stała tam szynka na półmisku obłożona kiełbasą
mieloną i obsuszoną zrobioną z kawałków mięsa. Na drugim kiszka i wątrobianka.
Poza tym baba obsypana cukrem pudrem. A wszystko to ozdobione borówkami. Pośrodku komody królowała figurka Chrystusa Zmartwychwstałego, baranek gliniany
bądź cukrowy, a w zielonym owsie zajączek otoczony pisankami.
– A śmigus dyngus?
– Drugie i trzecie święto Wielkanocne były zazwyczaj ciepłe. Chłopcy oblewali
dziewczęta wodą z wiadra lub jej strumieniem z pompki rowerowej. Starszym też
czasem nie przepuszczali. Bieganina trwała cały dzień. Poważniejsi kawalerowie chodzili po domach z butelką perfum. Żonaci mężczyźni tak samo zaglądali „po laniu”
do zaprzyjaźnionych rodzin. Dzieci polewały starszych z nadzieją na otrzymanie malowanego jaja czy cukierka. Kto nie zdążył zadowolić ambicji dyngusowych pocieszał
się nadzieją: „Na Przewody reszta wody”. W trzecie, tak zwane wolne święto, rodzice
chrzestni przynosili chrześniakom „wykup”, nic specjalnego: jajka malowane, pierniki
i cukierki. W oczy powoli zaglądał ludziom piękny maj. Pojawiały się pierwsze wiosenne burze. W oknach domów podczas burzy stały obrazy świętej Agaty i zapalone
gromnice. Zwiastunami burzy i deszczu były nisko latające jaskółki. W żadnym razie
nie wolno było niszczyć gniazd jaskółczych. Za taki niecny czyn zaczynało się źle
wieźć w gospodarstwie. Byli nawet tacy gospodarze, którzy czekali wieczorem aż
jaskółki wlecą do szopy. Dopiero wówczas zamykali drzwi. W maju, maryjnym miesiącu, młodzież stroiła zielonymi gałązkami przydrożne kapliczki. Każdy przy swojej
posesji układał też mniej więcej jednakowej wielkości kamienie i bielił wapnem. Tak
wystrojoną drogą, wierni zdążali pod wieczór do kapliczek na nabożeństwo maryjne.
Wśród nich nie brakowało młodzieży i dzieci. Po nabożeństwie dorośli siadali na
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schodkach, ławeczkach i opowiadali różne historie. Do ich uszu dochodziły dźwięki
harmonii i organków. To młodzież bawiła się na umówionym placyku. Dziewczęta i chłopcy paradowali też po drogach, żartując i zalecając się wzajemnie. Powoli
wszystko cichło. Wieś zasypiała przy żabiej muzyce i poszczekiwaniu psów.
– Jakie to wszystko piękne, kochana babciu.
– Tak dziecko. Też z rozrzewnieniem wspominam te czasy, ale jeszcze chcę ci coś
dopowiedzieć. Wiosną przypadały Zielone Świątki. W tym dniu cały dom tonął w zapachu tataraku. Przybierano nim obrazy, okna, łóżka, kuchnie kaflowe. Pastórki zaś
maili na łąkach krowy, plotąc wieńce na rogi z wierzbiny, tataraku i kwiatów. Tak wystrojone bydło maszerowało pod koniec dnia przez wieś. Gospodarze obdarowywali
za to pasterzy bydła mniejszym lub większym groszem. Nadchodziło powoli lato.
Bardzo pracowite. O tym czasie jeszcze ci kiedyś opowiem. Na razie dziękuję ci, że
słuchałaś z taką uwagą. Mam do ciebie jeszcze wielką prośbę:
– Słucham z uwagą babciu.
– Proszę, przekaż tę opowieść swoim dzieciom i wnukom, żeby dawna wieś pozostała w pamięci następnych pokoleń jak najdłużej.
– Moja babuniu. Z przyjemnością spełnię twoją prośbę.
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Tylko koni żal…
Wiesław Siemion
Były to lata sześćdziesiąte, to wówczas jako mały Siemionek,
pamiętam jak jeździły żelaźniaki z Jegliny, Karwika i z Trzonek.
Czegóż one nie wiozły do Piszu na targowisko:
gęsi, kury, owce, świnie to jeszcze nie było wszystko.
A krowy, konie i byki przywiązane wręcz do kłonicy,
tu gęś zagęga, owca zabeczy i mały prosiaczek zakwiczy.
Bez telewizji i radia hasałem wciąż po podwórzu,
to widziałem powroty z rynku, a za wozami był tuman kurzu.
Woźnica zmęczony, bo na targu pociągał ze szklanki,
koń miał wolność, jego pan leżał w gnojówkach furmanki.
Za czasów uczniowskich najpiękniejszy był okres wakacji,
ale nie dla dzieci chłopskich, kto tak uważał za grosz nie miał racji.
Żmudne sianokosy, gdzie głównymi narzędziami były grabarka i widły,
nieraz wywróciła się fura z sianem, a chłop „Ikar” leciał na dół jak nigdy.
Żniwa za kosą, potem przy kosiarce, zboże kijem zgarniano na furmany.
Ręcznie trzeba było wiązać snopy i stawiać w dziesiątki do góry kłosami.
Na koniec była kupa śmiechu dla mnie jako nieopierzonego młokosa,
gdy po oborywaniu przepiórki, gospodyni miała całe majtki w kłosach.
Pamiętam jak pobierałem nauki w Państwowym Technikum Rolniczym,
kiedy snopowiązałka i wialnia stały się sprzętem przeżytym.
O! kombajn Wistula, w którym do worka sypie się czyściutkie ziarno,
wystarczy worek zawiązać i na piwko! Koniec z „zacofaną” młocarnią!
A propos młócenia, to pragnę się odnieść do jesienno-zimowej kampanii.
Gdy wszyscy gospodarze w jednej zagrodzie do młocki byli zebrani,
po całym dniu pracy „młocarze” siadali za suto zastawionym stołem.
W misach: baranina, gęsina i świńskie jadło, na zajadkę kluski z rosołem.
Po takim znojnym i pracowitym dniu oraz poczęstunku obfitym,
nie obeszło się bez „siwuchy” z żyta – wówczas słynnej okowity,
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po której niejeden osiłek, co brał na plecy „metr” zboża, był tak słaby,
że nie przywlókłby się do chałupy, gdyby nie pomoc jego własnej baby.
Czy wiecie ludziska, w jakiej porze roku zadek był wyżej głowy?
W jesieni, gdy rozorany pługiem zagon ziemniaków do zbioru gotowy.
Ruszyły niczym sprinterki „kopaczki” dzierżąc w rękach motyki,
przez dzień ukopały po 10 worków kartofli – to rekordowe wyniki!
Kampania wykopkowa ciągnęła się tygodniami, ale stop! Spokojna głowa,
jakaż wygoda i oszczędność czasu, gdy wjechała kopaczka gwiazdowa.
W ostatnim dniu na dokopki, gdzieś na końcu kartofliska,
buchał żar, leciały iskry z palącego się ogniska.
Gorące z ogniska ziemniaki, do tego garnuch zsiadłego mleka,
dla podniebienia to rozkosz, a po niemiecku wręcz „leka”.
Było też inne jadło, różnego rodzaju trunki,
gorzej dla tych, co mieli skazę na mleko, bo ich dopadły biegunki.
Mógłbym tak w nieskończoność opisywać swe lata szczenięce.
Na zakończenie ino się skupię trochę na produkcji zwierzęcej.
Bydło, konie, owce, trzoda, drób były w każdym gospodarstwie,
no i Burek w lichej budzie na końcu podwórza gdzieś przy grabarce.
Bydło z całej wsi było wypasane tylko na jednym pastwisku,
nie tak jak dzisiaj, stoi w oborach i żarcie ma przy własnym pysku.
To były wariackie chwile, gdy jako nastoletnie kajtki,
zamiast paść krowy, żaby wpychaliśmy dziewczynkom za majtki.
A folklor i zwyczaje jak ostatki i zapusty, dzisiaj już zapomniane,
darcie pierza, kiszenie kapusty, kończące się zwykle nad ranem.
Dzisiejsze rolnictwo to całkiem inna era, to istny kosmos jak słyszę.
Nie odważę się czegokolwiek dotknąć, niech ktoś młodszy opisze.
Pozostały mi w pamięci stogi, brogi, dziesiątki ze snopów,
furmanki turkoczące po drodze, krzątających się chłopów.
Dziś widoków takich już nie ma, odpłynęły gdzieś w siną dal.
Postęp, Unia, nowoczesność – tylko koni, tylko koni, tylko koni żal…
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Opowiadanie – wspomnienia
Krystyna Sienkiewicz
Urodziłam się w rodzinnym domu w małej warmińskiej wsi Kumkiejmy, gmina
Górowo Iławeckie. Obecnie mam 70 lat i pomimo zmiany adresu zameldowania nadal
mieszkam na wsi. Przez całe swoje życie, czy to prywatnie, czy zawodowo byłam
silnie związana ze wsią i zapewne zakończę żywot jako mieszkanka wsi w województwie warmińsko-mazurskim. Wszystko na to wskazuje.
Z moimi narodzinami było tak. 6 stycznia 1951 roku – święto Trzech Króli. Tatuś
poszedł do kościoła, a w tym czasie matuś moja mnie powiła. Poród odebrała babcia
w domu na łóżku. Po powrocie taty z kościoła już byłam na świecie, ale to nie wszystko. Trzeba było mnie, małe dziecko zameldować. Trwało to na tamte czasy aż dwa
tygodnie, dlatego w moim akcie urodzenia figuruje data równie zacna, bo 21 stycznia
1951 roku – Dzień Babci i Dziadka.
Wzrastałam w domu pełnym radości, miłości, dostatku i wartości chrześcijańskich.
Miałam cudownych rodziców, bardzo pracowitych, kochających siebie i swoją rodzinę. Przybyli na te tereny jak mawiali z łyżką-miską bez żadnego dobytku i sprzętu.
Wszystkiego dorabiali się własnymi rękami i przy pomocy nas dzieci. Byłam dzieckiem odważnym, takim wszędobylskim. Nie były mi obce wejścia na drzewa i późniejsze z nich lądowanie; sadzawki, łapanie żab itp. W wieku 6 lat rozpoczęłam edukację szkolną w małej szkółce 4 klasowej. Lekcje odbywały się w jednej sali. Jeden
rząd to była pierwsza klasa, drugi
druga. Na drugą zmianę przychodziła 3 i 4 klasa. Wszyscy obowiązkowo chodziliśmy ubrani
w granatowe, stylonowe fartuszki i białe kołnierzyki. Oczywiście
tarcze obowiązkowo musiały być
przyszyte na ramieniu. Tak wyglądał uczeń. Pisaliśmy najpierw
ołówkiem, później piórem tzn. stalówką i atramentem. Ile było kleksów, to historia! Bardzo pamiętam
Trzecia i czwarta klasa szkoły podstawowej
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przygotowane przez nauczyciela z wielkim
zaangażowaniem szkolne uroczystości.
Najbardziej utkwiła mi w pamięci inscenizacja „Pan kotek był chory”. Co to było za
przeżycie, mały teatr. A choinka, z ogromną ilością wierszy, piosenek. Dzieci miały
zabawę do 20-tej w porywach do 21-wszej.
Do rana bawili się rodzice – poczęstunek
mieli w kancelarii – tak to się nazywało.
W tej właśnie szkole uczyłam się kaligrafii, do dziś mam ładny charakter pisma.
Edukację wczesnoszkolną zakończyłam
jako zdolna, mądra uczennica. Do klasy 5-7
chodziłam do odległej 5 km miejscowości
Woryny. Był to powojenny przystosowany
do nauczania dworek. Dziś dom pobytu
dla osób potrzebujących opieki. Zresztą odnowiony na nowoczesny komfortowy dom.
W tej szkole nauką niekoniecznie byłam zainteresowana, bo już w głowie były „amoStrój uczniowski
ry”. Zresztą do dziś wolę towarzystwo męskie. Niestety z kobietami zawsze kłopoty, zazdrość, ploty. To nie były miłości, ale
wolałam z chłopcami łazić po polu, w lesie budować szałasy i tam takie różne inne. Do
szkoły najczęściej jeździłam rowerem. Oczywiście stały zestaw: fartuszek, kołnierzyk,
tarcza. Nigdy nie byłam głodna. Zawsze miałam kanapki, dzieliłam się z innymi, bo
różnie bywało. Niekiedy miałam chleb z jajkiem, który bardzo lubiłam. Usmażone
jajko włożone między dwie kromki chleba. Zimową porą woził nas tatuś saniami na
zmianę z sąsiadem, a zimy były tęgie, a mrozy siarczyste. Tatuś najbardziej się denerwował, gdy wyjeżdżał po mnie i moje siostry do szkoły, a my celowo brnęłyśmy
po największych zaspach, bo to była największa frajda. Spodnie-narciary oraz buty
kamasze przemoknięte. Tornistry były z tektury, więc wieczorem odbywało się ich suszenie przy piecu. Jak wracałyśmy ze szkoły to nie mogłyśmy od razu odrabiać lekcji.
Najpierw trzeba było pomóc w gospodarstwie. Wiosną pracowałyśmy przy plewieniu
brukwi, buraków, warzyw. Naszym zadaniem było też pasienie gęsi. W okresie jesiennym, zimowym pomagałyśmy przy obrządkach w oborze. Najczęściej donosiłyśmy
buraki oraz sieczkę, tzn. pokrojone siano specjalną maszyną. To była owsiana słoma
krojona na drobno taką maszyną zwaną „kieratem” napędzaną pracą koni. Naszym
zadaniem było poganianie zwierząt. To ustrojstwo miało na zewnątrz duże koło, do
którego zaprzęgnięte były konie. W kółko tak się kręciło. Pewnie z takiego rodzaju pracy wzięło się powiedzenie „praca jak w kieracie”. Bez przerwy i nieustannie
trzeba było podawać słomę, a te konie maszerowały wkoło... Później kierat zastąpiła
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maszyna elektryczna. Uff... Już w klasie szóstej-siódmej doiłyśmy krowy. Wszystko
ręcznie, czasami nawet siedem, osiem krów. Do zlewni woziliśmy mleko rowerem
około 1,5 km drogi w konwiach 20-, 10-litrowych. Zawsze były 2x20 l i 1x10 l. Wakacje
spędzaliśmy w domu przy pracy w polu. Zawsze zazdrościłam dzieciom z PGR. Oni
wyjeżdżali na kolonie, a my do siana, żniw. Sianokosy to specjalny rozdział ciężkiej
pracy. Skoszoną trawę widłami lub grabiami trzeba było przewracać. Następnie składaliśmy ją w kopki. Później te kopki znowu trzeba było przewracać. Siano musiało być
suche. Dopiero wtedy zwożono je końmi z wozem na specjalnej platformie do stodoły.
Mamusia umiała układać wozy z sianem. Naszym głównym zadaniem było grabienie
trawy. W żniwa podobna sytuacja. Koszenie zbóż, wiązanie snopków, stawianie kopek
równo w rzędach. Wożenie, podawanie na wóz, z wozu na zasiek w stodole. Później
omłoty, rozcinanie snopków na maszynie – przeważnie to była moja praca. Po zwiezieniu zbóż przychodziła pora na tzw. podorywki. Tatuś zaprzęgał konie, brał bat do
ręki i w pole… Zawsze trzeba było mu pomagać. Nic dziwnego, kiedy rodzice byli
już w sędziwym wieku, to ciągle narzekali na ból kręgosłupa i inne dolegliwości. To
naprawdę byli spracowani ludzie. Zanim wkroczyła nowoczesność i modernizacja ich
praca była prawdziwą „harówką”.
Na wsi w moim rodzinnym domu zawsze pachniało świeżym chlebem, pysznymi
bułkami, drożdżowym ciastem z rodzynkami. Może nie było dostatku, ale miłości
i szacunku do rodziny nigdy w nim nie brakowało. Bardzo ceniliśmy rodziców oraz
wartości chrześcijańskie, które całe życie nam przekazywali, szacunek do chleba. Mamusia, gdy wkładała do pieca chleb czyniła znak krzyża. Gdy go później rozkrajała
– również ze znakiem krzyża. Jeżeli upadła kromka na podłogę zawsze trzeba było
ją podnieść i pocałować. Do dziś tak robię. Swoją drogą moje dzieci i wnuki też.
Nasze gospodarstwo położone było pod lasem. Położenie zabudowań było bardzo
funkcjonalne: dom mieszkalny, obora, kurnik, stodoła, szopa na drzewo, spichlerz.
W tym ostatnim pomieszczeniu znajdowała się maszyna do mielenia zboża na śrutę
dla zwierząt. Nasze zabudowania znajdowały się dokładnie w centrum naszego całego gospodarstwa. W domu zawsze był pieczony chleb w piecu chlebowym. Pieczony
był na liściu kapusty. Taki okrągły i wkładany na drewnianej łopacie. Masło ubijane
było w masielnicy, takie drewniane ustrojstwo, do dziś je pamiętam. Trzeba było
się nieźle pogimnastykować, żeby w nim ubić masło. Gotowe masło było układane
na specjalnym talerzu, przyozdabiane. Nic się nie marnowało. Maślankę zjadaliśmy
z ziemniakami okraszonymi zasmażką, tj. cebulka, podsmażone skwareczki, do tego
wlana słodka śmietanka i jeszcze raz smażone. Smaczniutkie, że aż palce lizać, moje
smaki dzieciństwa. Robiony też był twaróg. Odciskany w trójkątnych workach specjalnie do tego uszytych z płótna. Masło, chleb i twaróg to była nasza codzienność. Mąka
też była ze swego zboża. Tatuś woził zboże (żyto i pszenicę) do młyna. Przysmakiem
naszym był też chleb polany śmietaną i posypany cukrem. W sumie to śmietanę kładło się łyżką, bo była taka gęsta. Pamiętam zacierki na mleku, to było ciasto lane na
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mleku oraz krojone ziemniaki, jak na zupę, do tego skubany makaron. Gotowało się
to na wodzie i zabielało mlekiem. Nazywaliśmy to raz kartofle, raz zacierka. W sobotę
były też smażone bliny, tzn. placki naleśnikowe z mąki. Na drugiej patelni smażony
drobno krojony boczek z cebulką. W nim robione były gniazdka i tam wbijano jajko,
które smażono bez odwracania. Każdy dostawał takie jajeczko razem ze skwarkami na
talerzyk, placek naleśnikowy zwijał w rulonik i moczył w jajeczku. Dużo zjadaliśmy
potraw z ziemniaków: pyzy, szare kluski, pierogi, babki ziemniaczane, placki itp. Ten
nawyk żywieniowy został mi do dziś. Może ziemniaki są bardziej ukraszone, unowocześnione, ale nadal są podstawą w mojej kuchni. Z mięsem to było tak. Zabijano
dwa razy do roku świniaki o wadze około 300 kg, chyba dla uzyskania tłuszczu. Ze
słoniną to był cały rytuał. Krojona była w dość duże kawałki, układana ściśle w glinianym garnku lub drewnianej beczułce, przyprawiana dużą ilością soli i delikatnymi
przyprawami. Wyjęta z garnka była bardzo krucha, koloru lekko różowego i bardzo
smaczna. Bardzo dużo topiono słoniny na tłuszcz i używano go do wszystkiego. Robiono też dużo swojskich kiełbas. Były one układane w wiadrze i zalewane smalcem.
Dzięki temu kiełbasa po wyjęciu z tego smalcu była jak świeża. Smalcem smarowano
chleb, bo nic nie mogło się zmarnować. Jelita mamusia czyściła, szlamowała i robiła kaszankę, którą piekła w piekarniku. Robiła też salceson. Jaka ona była zaradna
w kuchni. Potrafiła wszystko przerobić, ugotować, upiec, aż ślinka leci na same wspomnienia. Prawdziwa gospodyni domowa.
Zawsze wracam wspomnieniami do świąt. Każde z nich miało swój wymiar. Zacznę od świąt Bożego Narodzenia, cudownych świąt chyba do dnia dzisiejszego.
Pierwszym naszym zadaniem było wysprzątanie całego domu, dodam, że musiałyśmy
to robić bardzo dokładnie. Wtedy spaliśmy w łóżkach na siennikach wypchanych słomą, która zmieniana była co jakiś czas. To było prawdziwe życie na wsi. Miało swoje
uroki. Dzień wigilijny, krzątanina w kuchni w przygotowywaniu potraw. Musiało być
ich dwanaście, wszystkie przygotowane w tym właśnie dniu. Choinka też była ubierana w dzień wigilijny. Potrawy to przede wszystkim ryby, śledzie, gołąbki z kaszy
gryczanej, pierogi gotowane, smażone z grzybami z makiem, ryż zapiekany z śliwkami, kompoty itp. Na stole leżał biały obrus, pod nim siano, dużo siana, pachniało nim
w całym domu. W kącie stał snopek słomy, który później kładziono pod stół. Oj, co to
działo się z tą słomą! Wieczór wigilijny był bardzo wyjątkowy – uroczysty. Wszyscy
odświętnie ubrani, potrawy świeże, pachnące podane na stół. Wieczorem zbieraliśmy
się wokół stołu, tatuś rozpoczynał kolację modlitwą. Po modlitwie rozdawał opłatki.
Na każdy ułamany opłatek nakładaliśmy odrobinę miodu i podając składaliśmy sobie wszyscy życzenia. Na stole znajdował się też talerzyk z miodem, a drugi z solą
i czosnkiem. Tatuś tego wieczoru dzielił się opłatkiem również z zwierzętami w oborze. Opłatek był taki różowy. Babcia po spożytej wigilii zbierała wszystkie łyżeczki,
wiązała słomą, siadała pod stół na słomie, potrząsała nimi i naśladowała kury – miało
to zapewnić nieśność kur i żeby były kwoki. Bardzo dużo kolędowaliśmy i obowiąz130
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kowo każdy musiał uczestniczyć w pasterce. Kościół znajdował się w odległości 10
km od naszego domu. Nikomu to nie przeszkadzało, ani nikogo nie zniechęcało.
Wszyscy uczestniczyliśmy w tej mszy świętej. Kolędnicy przychodzili zawsze przebrani z szopką. Dostawali pieniążek i dużo słodyczy. Od wigilii do Trzech Króli były
tzw. święte wieczory. Nie wolno było szyć, robić na drutach itp. Można było tylko
kolędować. W sylwestra najczęściej chłopcy robili psikusy. A to wóz wciągnęli do
strumyka, innym razem komin zatkali, przestawiali wszystko na podwórzu i nikt się
nie gniewał. Wszyscy przyjmowali to za dobrą wróżbę. Święta Wielkanocne to święta
wielkiej powagi i modlitwy. Od momentu, gdy zaczynał się post tatuś kazał wyłączać
adapter, chował go na okres postu. Każdy piątek po obrządkach siadaliśmy na ławce
pod piecem i z rodzicami odmawialiśmy Drogę Krzyżową. W każdą niedzielę, również w ten sam sposób, były śpiewane Gorzkie Żale. W Wielkim Tygodniu to niemalże
był post cały tydzień. W Wielki Piątek można było pracować do godziny 15-tej. Po
ukończonych pracach tatuś zaprzęgał konie do wozu i całą rodziną jechaliśmy do
kościoła. Zostawała tylko mamusia, która robiła obrządki. Obowiązkowo musieliśmy
uczestniczyć w nabożeństwie piątkowym przy adoracji krzyża. W Wielką Sobotę mamusia szła święcić pokarm. W koszyku był chleb, sól, jajka, wszystkie rodzaje wędlin,
drożdżowa bułka, masło, twaróg, chrzan. Później to ona adorowała w kościele. Bez tej
adoracji nie można było zasiąść do śniadania wielkanocnego. Rezurekcja – podobna
sytuacja jak w Boże Narodzenie: konie, wóz i kto żyw do kościoła. Powrót był niesamowity. To były wręcz wyścigi zaprzęgów konnych na asfalcie. Kto pierwszy zajedzie
do domu. Słychać było tylko odgłos końskich kopyt. Śniadanie zaczynaliśmy od dzielenia się święconką. Wszystkich potraw z koszyka należało spróbować. Tłumaczono
nam, podobnie jak na Wigilii, że dzięki temu nie ominie nas szczęście. Po śniadaniu
w końcu można było włączyć adapter: płyty, radość ogromna, wyczekana muzyka.
W lany poniedziałek najczęściej było ciepło. „Śmigus Dyngus” to historia świata...
Wszyscy oblewali się wiadrami, działy się rzeczy niesamowite. Pamiętam jak dziś, jak
moja babcia stała z wiadrem w stawie i śmiała się oblewając wszystkich dookoła. Nikt
do niej nie odważył się podejść, bo przecież wody miała pod dostatkiem. Następne ze
świąt to były Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Św.). Święto ludowe o swojej tradycji
i obrzędach. Dom koniecznie ustrojony zieleniną. Przed domem były wkopane brzózki-drzewka, za obrazami gałązki lipy, ścieżka do domu była wyścielona tatarakiem.
Organizowane były festyny. Sama w późniejszym dorosłym życiu organizowałam takie festyny z Ludowcami PSL. Loterie fantowe z nagrodami w postaci kur, królików,
warzyw, zbóż, a nawet prosięta.
Pokrótce opisałam swoje dorastające życie na wsi, obrzędy świąt, szkołę. Na chwilę
zatrzymam się przy szkole średniej. Wiadomo mundurki, obowiązkowo tarcze. Można
było przebywać na ulicy do godziny 20-tej. Nie wolno było uczęszczać w zabawach
publicznych, a takie były organizowane w świetlicach wiejskich, remizach z bufetem.
Oczy się śmiały na sam widok, ale niestety te atrakcje były jeszcze dla nas zakazaWMODR, 2022 r.
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Studniówka

ne. Na studniówce obowiązywał strój: spódnica
czarna, biała bluzka, delikatny makijaż i to tyle.
Po ukończeniu szkoły średniej nastał czas pracy,
dorosłości. Tam też działy się wesołe historie. Na
zabawę szliśmy już wtedy gromadą, z chłopcami.
Jeździliśmy też z chłopcami rowerami siedząc na
ramie roweru. Było też tak, że pod ścianą na ławce siedziały kobiety bacznie przyglądając się tańcom; nikomu to nie przeszkadzało. Po średniej
szkole przyszedł czas na pracę w PGR. Pracowałam jako księgowa. Nie kręciło mnie to siedzenie
za biurkiem i liczenie cyferek. Dla mnie to było
zbyt nudne, potrzebowałam kontaktu z ludźmi.
Zaproponowano mi na szczęście pracę w Urzędzie Gminy w sekretariacie. Tam się odnalazłam.
Powierzono mi dodatkowo sprawy kulturalne,
więc to było dopełnieniem. Pracowałam na tym
stanowisku prawie 20 lat. To były inne czasy od
obecnych, do których wraca się w wspomnieniach i niekoniecznie głośno.

W 2006 roku po wszelkich reorganizacjach w Urzędzie, zmianach wójtów, władz
różnych opcji politycznych, przyszedł czas na zasłużoną, ale wcześniejszą emeryturę.
Sama czułam i wiedziałam „kiedy ze sceny zejść”. Do dziś tego nie żałuję, bo od
tego momentu zaczął się kolejny, jakże kolorowy etap w moim życiu, gdzie znów
spełniam się jako społecznik w każdym calu. To prawda – wszędzie mnie zawsze
pełno. Taką mam naturę. W 2007 roku założyłam Koło Gospodyń Wiejskich. Działam
w nim jako przewodnicząca do dnia dzisiejszego. Jestem z tego ogromnie dumna. Kilka słów o kole. Tworzą go
panie o różnych pasjach i umiejętnościach. Jedne przygotowują
przepyszne wypieki, inne szydełkują, jeszcze inne znakomicie gotują. Naszym popisowym
produktem są pierogi drożdżowe
z pieczarkami, żółtym serem polane sosem i posypane ogórkami
z papryką. Na stoiskach schodzą
w mig – rewelacja (mniam). Bywamy tam, gdzie można, gdzie
nas zapraszają. Wygrywamy różStoisko KGW Kandyty, Majówka Olsztyn 2018 rok
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nego rodzaju nagrody. W 2018 roku byłyśmy na Majówce KGW w Olsztynie zorganizowanej przez Warmińsko-Mazurski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Za pięknie udekorowane stoisko otrzymałyśmy III
nagrodę. Wtedy też zostałam I Vicemiss
w wyborach miss Kół Gospodyń Wiejskich. O kole gospodyń można by wiele,
bardzo wiele i w nieskończoność, ale to
zupełnie inny rozdział. Pochwalę się tylko, że z okazji 150-lecia KGW otrzymałam
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I tym
optymistycznym wspomnieniem zakończę
opowiadanie swojego życia.
Zawsze byłam silnie związana z domem
rodzinnym. Wraz z mężem założyłam swoje ognisko rodzinne. Wychowałam trójkę
dzieci. To bardzo ważny rozdział mojego
życia. Były w nim piękne, niepowtarzalne I Vicemiss KGW, Majówka Olsztyn 2018 rok
chwile, choć życie potrafiło też rzucać mi kłody pod nogi. W wieku 46 lat zostałam
wdową z trójką dzieci. Wykształciłam wszystkie moje dzieci na ile mnie było stać.
W obecnych czasach, każde z nich ma wyższe wykształcenie. Córki moje, moje najlepsze przyjaciółki, są nauczycielkami przedmiotów
ścisłych. Syn, obecnie jedyny mężczyzna mego życia, pomimo młodego wieku, jest już szczęśliwym
emerytem. Pracował w służbach mundurowych.
Mam siedmioro cudownych wnucząt, na brak zajęcia nie narzekam. Można by wiele o nich, ale te
historie pozostawiam im do opisania.

Własne wypieki i dekoracje
WMODR, 2022 r.
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Moja wczorajsza wieś – Burkat we wspomnieniach
Bogumiła Stachowiak
„Każdy naród żyje tak długo,
jak długo pielęgnuje swoją historię.
Ginie, gdy traci dla niej szacunek”.
				
SENEKA
W swojej pracy wspomnieniowej pragnę ocalić od zapomnienia moją wieś Burkat, gmina Działdowo, województwo warmińsko-mazurskie. Tu upływało moje życie
przez 75 lat i zawsze był mi bliski los mieszkańców, historia wsi i gminy Działdowo.
Pisząc tę pracę będę pamięcią wracać do mieszkańców, którzy odeszli na wieczną
wartę, do starych domów, chat, do których mogę wracać tylko w snach. Moim zamiarem jest, aby wspomnienia były przewodnikiem po historii ziemi działdowskiej i wsi
Burkat. Pragnę zatrzymać czas, ocalić od zapomnienia cząstkę historii o ludziach, którzy tu mieszkali lub chwilową obecnością pozostawili ślad na naszej ziemi:
Wczorajsza wieś
Słowami wiersza malować chcę
wczorajszy dzień
wczorajszą wieś
wschody
zachody słońca.
Stare domy
dachy ze słomy
ściany z bali
podłoga z gliny
stary szlaban
do ziemi się chyli…
Gospodyni wrzuca drwa
iskry tańczą mazura.
Słyszę dźwięk dzwonu
dzwoni na trwogę
chcę uciec z tych miejsc
nie potrafię
WMODR, 2022 r.
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nie mogę
bo to tylko
o dniu wczorajszym sen…
Działdowszczyzna to granica Mazur i Mazowsza. Był czas, że ludności trudno było
określić się kim są. Mazurzy zadawali sobie pytanie „Kim jo jest”? Minęły wieki i czas
zmian administracyjnych 1975 roku i my też zadawaliśmy sobie pytanie „Kim jestem”?
Ludność Mazowsza i województwa ciechanowskiego niezbyt łaskawie nas przyjęła,
często nazywano nas „Krzyżakami”.
W tym okresie postać Mazura z Brodowa Karola Małłka była postacią kontrowersyjną. Toczyły się dyskusje na łamach gazet, kim on jest? Temat ten był dla mnie
inspiracją do napisania wiersza.
Ziemio działdowska
Ziemio rodzinna
ziemio działdowska
przed Tobą chylę głowę
tu przyszło mi żyć
i śnić moje sny
pośród pól
łanów zbóż
lasów sosnowych
olch i brzóz.
Tu wiele mogił
ziemia skryła
nie pytając czyja!
Tyleś cierpienia mi przysporzyła
lecz kocham Cię
ziemio najdroższa
nie pytając do kogo należysz
do MAZUR czy MAZOWSZA?!
Rok założenia wsi Burkat jest nieznany, istniała już w 1350 roku. Pierwotna nazwa
Burkaty, wywodzi się od nazwy sokoła do polowań. W I wojnie światowej wieś nie
poniosła strat, lecz II wojna światowa miała bardzo tragiczny przebieg, wiele bolesnych wydarzeń. Działdowskie koszary stały się miejscem martyrologii narodu polskiego, trwała zbrodnicza działalność Niemców.
W Działdowie i okolicznych wsiach rozpoczęły się masowe aresztowania, skazywano
na śmierć inteligencję polską, działaczy ruchu oporu. W latach 1939-1940 zamordowano
12 tys. osób, pochowanych w Komornikach i Białutach. Tu zginęli mieszkańcy Burkatu:
Franciszek Ruczyński i Feliks Radzymiński. Znałam kilka osób, które przeżyły to piekło.
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KOŚCIOŁY
Pierwszy kościół istniał na początku XIV wieku, była to budowla drewniana, spłonęła podczas przemarszu wojsk królewskich Władysława Jagiełły 14 lipca 1410 roku
w drodze na Grunwald.
W XVI w. drugi drewniany kościół, przejęty przez Luteran, zawalił się. Trzeci kościół zbudowany w latach 1854-1856, murowany z kamienia w stylu neogotyckim, istnieje do dziś. Był filią parafii ewangelicko-unijnej, po latach odzyskał samodzielność.
Pamiętam dźwięk dzwonu, wzywał ewangelików na mszę świętą lub obwieszczał
śmierć. Wszyscy mieszkańcy brali udział w mszach, pogrzebach, ślubach – ja również.
Przez 20 lat był magazynem mleczarni.
Idąc do pracy mijałam kościół, nie byłam obojętna, że niszczeje. Podjęto decyzję,
aby ocalić kościół i tak 15 maja 1992 roku podpisano z pastorem Waldemarem Kurzawą umowę dzierżawną. Remont wykonano w czynie społecznym i 18 lipca 1992
roku odprawiono pierwszą mszę świętą. Do 2007 roku kościół był filią kościoła Św.
Wojciecha w Działdowie. W sierpniu 2013 roku kościół pw. Jana Pawła II stał się
naszą własnością.
Wybudowano piękną plebanię, proboszczem został ks. Krzysztof Rynkowski.
Jesteśmy szczęśliwi, że kościół ocalał, jest piękny, wnętrze kościoła cieszy nasze
serca.
Należy wspomnieć, że po zakończeniu II wojny światowej, od stycznia do maja
1945 roku kościół pełnił rolę obozu dla jeńców niemieckich więzionych przez Rosjan.
Tu umierali żołnierze niemieccy z głodu, zimna, wycięczenia lub zamordowani. Jeńców grzebano wzdłuż szosy w kierunku wsi Skurpie, w jednym grobie od kilku do
kilkunastu osób. Potwierdzeniem jest ekshumacja przeprowadzona w maju i czerwcu
1995 roku, odnaleziono 360 ofiar. Mieszkańcy wskazywali miejsca pochówku, wśród
ofiar były dzieci, kolejarze z zatrzymanego pociągu. Część ofiar zidentyfikowano,
zachowane były nieśmiertelniki. Kości składano w tekturowych trumnach, część ofiar
zabrano do Niemiec, pozostałych pochowano na cmentarzu w Mławce. Byłam tam,
widziałam cmentarz, na tablicy wyryto nazwiska. Wydarzenie to jest tematem tabu.
Nasuwają się słowa wiersza:
„nic nie zagłuszy płaczu matek,
ich serca są jednakie”.
Po latach przyjeżdżają wycieczki i byli więźniowie pokazują miejsce szpitalne,
gdzie leżeli, a był to budynek szkoły naprzeciwko kościoła.
Kościół budził zainteresowanie, przyciągał uwagę, otóż na wieżyczce kościoła biały
bocian uwił gniazdo. Według opowiadań mieszkańców liczyło tyle lat co nasza świątynia. Przetrwało do 26 kwietnia 1999 roku. O godzinie 9.40 dramat – spada gniazdo.
Jesteśmy zrozpaczeni, powiadamiam Urząd Gminy. Przywieziono platformę – bociany
jej nie zaakceptowały – zbudowały gniazdo na starym miejscu. Czekaliśmy. Obserwuję
z okien biblioteki na piętrze i 21 sierpnia ujrzałam młode, jak uczyły się fruwać. Odleciały, wróciły dwukrotnie. My, poeci poświęciliśmy im wiersze:
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„gniazdo, swój dom
trzeba budować wiele lat
chwila, moment
jakby zawalił się świat”.
Postacią godną uwagi jest „sąsiad zza miedzy”, syn ziemi działdowskiej Hieronim
Skurpski, prawdziwe nazwisko Herman Schmidt urodzony w 1914 roku w Skurpiu
oddalonym 3 km od Burkatu. Był znaną postacią, wybitnym malarzem, grafikiem
Warmii i Mazur. Pan Skurpski wykonał polichromię w naszym kościele, która przetrwała do 1992 roku. W czasie remontu została zamalowana, mimo mych starań. Nie
znalazłam poparcia, a wówczas nie znałam pana Skurpskiego. Dzięki byłej dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie 15 stycznia 2002 roku poznałam pana
Hieronima. Kontakt z nim trwał do jego śmierci 17 września 2006 roku. Pan Skurpski
był ochrzczony w naszym kościele.

•
•
•
•
•

CMENTARZE
Wieś Burkat to wielkie cmentarzysko, istniało pięć cmentarzy, pozostały dwa:
pierwszy z okresu, gdy teren nasz zamieszkiwały plemiona osadników pruskich;
drugi naprzeciwko kościoła (szosa do Skurpia) przetrwał do 1970 roku, obecnie
wybudowano tam plebanię i parking;
trzeci za wsią w kierunku Dąbrówna, pochodzi z XIII/XIV w. po epidemii cholery;
czwarty był umiejscowiony wzdłuż drogi do dworca PKP, tu byli chowani jeńcy
niemieccy w 1945 roku, ekshumowani w 1995 roku;
piąty cmentarz ewangelicki z lat 1908-2017 (ostatni pochówek), po wojnie pochowano około 20 osób.

SZKOŁY
Z uzyskanych informacji i źródeł wynika, że szkoła we wsi Burkat istniała już
w 1712 roku. Był to budynek z kamienia, pokryty słomą, było tu mieszkanie, klasa
i obora.
Jednocześnie z kościołem w 1864 roku wybudowano nową szkołę, która spłonęła
w 1880 roku. W okresie międzywojennym było już 5 klas. Budynek przetrwał do
dziś. Obecnie jest tu przedszkole i mieszkania prywatne. W tym budynku szkoła
mieściła się do 1970 roku, a następnie przeniesiona została do wybudowanej „Tysiąclatki”.
Data 28 listopada 1963 roku na zawsze pozostanie w pamięci rodzin, przyjaciół,
mieszkańców. Budynek starej szkoły stoi na skrzyżowaniu dróg. Jak zwykle uczniowie klas I-III oczekują na lekcje na schodach przed budynkiem. Nie wiedzą, że już nie
będzie dla nich następnej lekcji, że nie dane będzie im tego doczekać.
Samochód-cysterna jadący od strony Dąbrówna uderza w te schody. Życie traci 6
uczennic: Ewa Lempek, Ewa Rojewska, Danuta Mroczek, Elżbieta Ruczyńska, Teresa
Szczepańska, Elżbieta Tatkowska, a Elżbieta Wawiel traci rękę.
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Rozpaczy nie ma końca. Mieczysław Tatkowski chce ratować córkę z oznakami
życia. Kierowca, zamiast wycofać samochód, dobija do muru. Nieświadomy tragedii
wykonuje wyrok na żyjących dziewczynkach. Kierowca był pijany.
Tragedia „czarnego czwartku” pozostanie w nas na całe życie. Miałam wówczas
18 lat. Moja siostra Alicja ocalała, koleżanki nie. Wchodząc na cmentarz parafialny
w Działdowie nasz wzrok przyciąga zbiorowa mogiła i kamienne anioły wołające
o modlitwę i pamięć.
Czarny czwartek
Nieznany przechodniu
przystajesz…
zaciekawiony pytanie zadajesz
„sześcioro dzieci zginęło
co się stało?”
opowieść o tragedii usłyszałeś
zasmucony odchodzisz
a kamienne anioły
nadal będą strzec
ich wiecznego snu…
Po tragicznym wypadku władze podjęły decyzję o budowie nowej szkoły, której nadano imię 13 czerwca 1970 r. Karola Małłka – działacza mazurskiego. Przez
24 lata funkcję kierownika, później dyrektora szkoły pełnił Jan Rychcik. Poziom
nauczania był wysoki. Absolwenci uczęszczali do innych szkół, było dwóch magistrów: Wiesław Barbarski i mój brat Jerzy Smolicz. W związku z reorganizacją szkół
w naszym kraju, utworzono gimnazja i nasze dzieci dojeżdżały do Turzy Wielkiej
od września 2001 roku. Reforma spowodowała, że po „cichu” zdjęto tablicę, straciliśmy patrona, bano się komentować to wydarzenie. Obecnie szkoła nosi imię
Kazimierza Górskiego.
Aby zachować pamięć po tym tragicznym wypadku, szliśmy z dziećmi zapalać
znicze przed budynkiem. Jest odprawiana msza święta i procesja pod budynek szkoły.
Spełniło się moje marzenie, udało się znaleźć sponsorów i 28 listopada 2003 roku,
w 40. rocznicę tragedii, wmurowano pamiątkową tablicę.
KULTURA
Bibliotekę Publiczną utworzono w 1950 roku, kierownikami byli: Alicja Tomaszewska, Jan Rychcik, Danuta Zalewska, a od 1 sierpnia 1966 roku do 30 czerwca 2015 roku
autorka pracy. Biblioteka obsługiwała 10 punktów bibliotecznych i filię w Turzy Wielkiej. Przez 35 lat pracowałam sama, pełniąc funkcje kierownika, instruktora i sprzątaczki. Kierownik szkoły Jan Rychcik i moja Matka rozbudzili we mnie umiłowanie do
książek i poezji.
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Zmiany administracyjne w 1992 roku wprowadziły zmianę sieci bibliotek w gminie Działdowo. Przez 49 lat mej pracy jako bibliotekarz dziesięciokrotnie zmieniano
lokale. W okresie stanu wojennego, niemal dochodzi do likwidacji placówki, zlikwidowano „Klub Ruch”. Szukam pomocy u władz, szło opornie, z dozą żalu wspominam ten czas. Tylko dzięki pomocy redakcji miesięcznika „Nasza wieś” w Olsztynie
i artykułowi redaktor Haliny Judzińskiej „Poniewieranie kultury w Burkacie – dlaczego”, biblioteka ocalała. Prowadzę prace kulturalno-oświatowe: wieczory, lekcje
biblioteczne, spotkania z ludźmi pióra, E. Nowacka, E. Kurowski, B. Nawrocka-Dońska, M. Leniak, L. Zuliński, W. Gębik. Spotkanie 6 grudnia 1972 roku z M. Zientarą-Malewską. Słowa jej wiersza „Odpowiedź” pozostały dla mnie mottem życiowym.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w rodzinie częstym gościem jest
choroba i śmierć, codziennie widzę biedę na wsi, smutne zatroskane twarze. To sprawiło, że w 1995 roku powstają moje wiersze. Debiut na łamach prasy lokalnej „Pod
Krzyżem” i „Panorama Działdowska”. W 1997 roku przyjęto mnie do Stowarzyszenia
i Klubu Pracy Twórczej w Ciechanowie. To na ich wzór zaczęłam prowadzić tzw.
„Burkackie biesiadowanie”.
W latach 1997-2015 odbyło się 48 biesiad na terenie gminy z udziałem 70 poetów
z: Warszawy, Wrocławia, Ciechanowa, Mławy i poetów lokalnych. W 1998 roku za
udział w konkursie „I ty zostaniesz Mickiewiczem”, otrzymałam nagrodę, którą była
wycieczka na Białoruś i Litwę. Grodno – grób E. Orzeszkowej, Bolcieniki, Bieniakonie
– grób Maryli Wereszczakówny. Poznaję poetę Michała Wołosiewicza – przyjaciela
Czesława Niemena. Wilno, zwiedzaliśmy kościoły, Ostrą Bramę, cmentarz na Rossie.
Spotkanie z grupą poetów.
W roku 1999 przyjęto mnie do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie,
w 2001 roku do Stowarzyszenia Autorów Polskich i Związku Twórców Zawkrzeńskich w Mławie. W 2001 roku wyjeżdżam na Ukrainę. Zwiedzam cmentarz i groby
M. Konopnickiej, J. Bełzy, G. Zapolskiej, A. Grottgera, W. Kętrzyńskiego, Cmentarz
Orląt. Wędruję szlakiem „Trylogii” – Chocim, Zbaraż.
Od 1999 roku uczestniczę w Ogólnopolskich Spotkaniach Poetów na Ziemi Opolskiej: Brzeg, Magnuszowice, Obórki, Duszniki Zdrój. Biorę też udział w Ciechanowskiej Jesieni Poezji: Ciechanów, Opinogóra.
Wyjazdy sprawiają, że wracam z nową energią i życzliwym spojrzeniem na ludzi
i na to, co wokół się dzieje. W wir życia staram się wciągać osoby niepełnosprawne.
W 2015 roku otrzymałam nagrodę w konkursie „Na przekór losowi”, zaproszono
mnie na prelekcję w Wyższej Szkole im. Rusieckiego o tematyce „Poezja w moim
życiu”.
Umiłowanie poezji to wynik wielu lat pracy z czytelnikiem, oddziaływanie środowiska, rodziny. Wiem, że dzięki Matce kontakt z poezją od dziecka zaraził mnie
nawykiem obcowania ze światem strof. W moich wierszach dominuje tematyka wiejska, refleksje nad życiem i przemijaniem. Praca w bibliotece i możliwość obcowania
z książkami wyzwoliły we mnie siłę duchową i miłość do tego co robię. Trudne
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przeżycia sprawiły, że zaczęłam tworzyć swój własny zamknięty świat, wrażliwy na
krzywdę i cierpienie innych.
Interesuje mnie dawna wieś. Do 1960 roku wieś Burkat liczyła 15 domów murowanych i 13 drewnianych (4 spłonęły, pozostał 1) o słomianych strzechach, moja rodzina,
sąsiedzi, ich dzień powszedni, tematyka religijna.
Do chwili obecnej moje wiersze ukazały się w około 30 almanachach, m.in.: Za balustradą snów z T. Rybarczykiem 1998 r., Przez pryzmat minionych dni 2005 r., Z zakamarków pamięci 2021 r. W tomikach umieszczone są grafiki Hieronima Skurpskiego. Biblioteka wydała moje tomiki biesiadne: Burkackie biesiadowanie, tam gdzie gniazdo bocianie
1998 r., Świat marzeń świat rzeczywistości 2010 r. Drugą moją pasją jest pamiętnikarstwo:
Stare cmentarze ewangelickie na terenie gminy, lata 1999-2004. Katolickie Stowarzyszenie
„Civitas Christiana” w Olsztynie, Na przekór losowi Zielona Góra, Moje strony rodzinne
dawniej i dziś 1998 r., 2004 r. Góry Mokre-Przedborze, Ślady pamięci. Redakcja „Gospodyni” w Warszawie, Kronika burkackiego bibliotekarza. Warszawa.
Z sentymentem wspominam współpracę ze szkołami, KGW, ZMW, TPD, gdy
organizowałam zimowiska i kolonie. Przyznano mi następujące odznaczenia: „Przyjaciel Dziecka”, „Złoty Krzyż Zasługi” Urząd Wojewódzki w Ciechanowie, Medal
„Serce dla serc” Kościół Polsko-Katolicki w Lublinie oraz nagrodę „Tygodnika Ciechanowskiego” WYKRZYKNIK, za całokształt pracy społecznej na rzecz środowiska.
Przez kilka lat prowadziłam sekcję literacką na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Działdowie. W Powiatowych Wieczorach z Poezją, organizowanych przez Stowarzyszenie Działdowska Kuźnia Słowa, wystąpiłam z aktorami: Wojciechem Wysockim
(2013 rok) i Magdaleną Warzechą (2021 rok). Dzięki stowarzyszeniu, mam możliwość
kontaktu z ludźmi i cieszenia się z ich życzliwości, a przewodnikiem i wsparciem jest
była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie Ewa Sotomska.
DOM RODZINNY
Na ziemię działdowską, do wsi Burkat, rodzina przybyła z Wlewska k/Lidzbarka. Korzenie Matki na Mazowszu, Ojciec pochodził z ziemi nowogródzkiej. Tu osiedliliśmy się
w styczniu 1947 roku. W zamian za mienie zabużańskie otrzymaliśmy budynek i ziemię.
Burkat uważam za wieś rodzinną, tu upływa moje życie, tu przeżywam radości i dramaty życia codziennego. Na lata powojenne przypadło moje dzieciństwo, tu
ciężko pracowała moja rodzina, tu są groby moich bliskich. Tu poznałam trud pracy
rolnika, widziałam i doświadczyłam jak każda praca była zraszana potem. W latach
powojennych było ciężko żyć na wsi. Trzeba było oddawać kontyngent. Często wspomnienia przenoszą mnie do lat dzieciństwa, młodości, rodzinnego domu. Matka była
osobą spokojną, pracowitą, oczytaną. Czytała dużo książek, recytowała do końca życia
nam, dzieciom i wnukom wiersze A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, K. C. Norwida.
W zimowe wieczory przy lampie naftowej na głos czytaliśmy książki, skupieni woWMODR, 2022 r.
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kół pieca kaflowego. To Matka zaszczepiła w nas umiłowanie do poezji i literatury
pięknej. Prąd do Burkatu doprowadzono w 1959 roku.
Ojciec-społecznik, pędziwiatr, wrażliwy na krzywdę ludzką, z dużą dozą tolerancji
w stosunku do ludzi innej narodowości czy wyznania. Zawsze wokół niego przebywało wielu ludzi. Łatwo pozyskiwał przyjaciół, a było wśród nich wielu ciekawych
ludzi. W latach 1947-1953 pełnił funkcję sołtysa wsi. Zebrania wiejskie odbywały się
przed naszym domem. Jeżeli miało odbyć się zebranie wówczas od domu do domu
wędrowała informacja, tzw. kwerenda, na której rodziny składały podpis. Owa kwerenda wracała do sołtysa.
W pilnych sprawach dzwoniono w lemiesz wiszący przed domem na drzewie. Później była syrena strażacka z korbą, długo pozostała na strychu. Brak lokalu przyspieszył decyzję o budowie świetlicy z cegieł po starej, spalonej karczmie. Przy budowie
pracują wszyscy. Uroczyste otwarcie nastąpiło 7 listopada 1952 roku. Ojciec zrealizował plan. Pamiętam dożynki wiejskie, rolnicy wyprowadzali wszystkie maszyny. Były
trzy boiska, w każdą niedzielę odbywały się zawody sportowe, kolarskie, mecze piłki
nożnej, siatkówki.
W okresie powojennym część ziemi należała do gminy. Każda rodzina musiała
odrabiać, tzw. szarwark. Kobiety w naszym domu w kotłach gotowały obiady dla
pracujących w polu. Obowiązkiem sołtysa było zapewnienie noclegu przejezdnym.
Trudno wymazać z pamięci: kosę, sierp, szondy, dzieżę, kolebkę, kopankę, kołowrotek, których używano w domach. Były jedyne woły we wsi pracujące w polu
rodziny Jareckich, dotarli tu z Ukrainy. Można było wykonać usługi rzemieślnicze:
stolarz, bednarze, kowale, krawcy, szewcy. Młode pokolenia nie chcą słuchać o trudnej
pracy rolnika. Sąsiedzi pomagali sobie wzajemnie. W latach sześćdziesiątych znikły
kieraty w zaprzęgu konnym młócące zboże. Dziś nikt z pracujących w polu nie pozdrawia słowem „Szczęść Boże”.
Kopanie torfu na opał i dzieci bez opieki. Pamiętam jak dzieci w korkach drewnianych szły do szkoły, my mieliśmy buty, Ojciec był szewcem. Dziś nie ma żelazka
z duszą, nikt nie pasie krów, rolnicy nie chowają zwierząt, nie płoną ogniska, przy
których śpiewano, bawiono się. Brak teraz pięknego, czystego nieba i tęczy nad nami.
W latach pięćdziesiątych we wsi u sekretarza gminy był jeden radioodbiornik na
słuchawki, słuchano „Wolnej Europy”, potajemnie przekazywano wiadomości, był to
temat tabu. W smutku i ciężkich warunkach upływało nasze życie, gdyż dorośli żyli
przeszłością nie mogąc zapomnieć wojny i utraty bliskich. Obowiązek kontygentu
i kary za zadłużenie pogłębiały nędzę rodzin wiejskich.
Pamiętam śmierć Józefa Stalina, wieś zebrano w klasie w celu wysłuchania transmisji z pogrzebu i obowiązkowa była „czarna wstążka” na ubraniu, panowała żałoba.
Długo trwał mit Stalina. Stopniowo zachodziły zmiany, zakładano spółdzielnie produkcyjne (pozostał chlew z tego okresu), większość rolników wstąpiła oddając ziemię,
inwentarz, później żałowali tej decyzji. Ojciec nie wyraził zgody, co było powodem
wyrzucenia go z funkcji sołtysa.
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Po żniwach rodziny wychodziły na pola spółdzielni, aby zebrać ziarna grochu i fasoli, które wypadły podczas zbiorów. Na zakończenie dożynek mieszkańcy wsi spotykali się i bawili przy muzyce skrzypka, pana Słabonia, który przygrywał w domach,
a później w świetlicy, do tańca. Wszyscy potrafili się wspólnie bawić:
„skrzypek jak konik polny na skrzypcach grał
z zapaski Matki płynęła poezja
i zaczarowany bajek świat”.
Świetlica wiejska zbudowana z inicjatywy Ojca przetrwała. Obecnie to piękna
sala weselna „Korona”. Trudno zapomnieć jesienne i zimowe wieczory, gdy do nas
przychodziło kilka sąsiadek, przędły wełnę, działy (robiły na drutach), szydełkowały,
a ciocia Maria używała krosna, darły pierze, czytały książki. Rodziny organizowały
wieczorki w domach. Zimą bracia z kolegami robili narty, gotując w kotle przez kilka
godzin deski. Na pochód pierwszomajowy jechaliśmy wozami drabiniakami umajonymi gałęziami, kolorową krepą i wyciętymi gołębiami – symbolem pokoju.
Inaczej odczuwano okresy przedświąteczne. W czasie postu jedliśmy śledzie, kapustę kwaszoną z olejem rzepakowym. Nie wolno było słuchać muzyki, śpiewano pieśni
kościelne zgodnie z miesiącami. Przed Wielkanocą zabijano świniaka, czekaliśmy na
szynkę pieczoną w piecu. Nie da się zapomnieć zapachu ciast, chleba – latem pieczonego na liściach kapusty. Jeszcze gorący popijaliśmy zimnym mlekiem. Jajka malowano w cebulaku, w święta zbijaliśmy je, była to zabawa. W pierwszy dzień Świąt
Wielkanocnych trzeba było obmyć się w wiejskiej strudze. W maju spotykaliśmy się
przy figurze Matki Bożej, tu odbywało się również ostatnie pożegnanie zmarłego. Do
żniw do lat siedemdziesiątych wychodzono z kosą. Zboże młócono cepami, kieratem,
młockarnią. Nie lubiłam żniw, jedynie ustawianie sztyg, lubiłam sianokosy. Przy wykopkach najpierw motyką, później kopaczką, sąsiedzi pomagali sobie wzajemnie. Na
koniec wykopek było tzw. „wieńcowe”. Uwielbiałam jesień, palenie naci, liści.
Grudzień to czas przygotowań do świąt, malowanie mieszkań, wymiana słomy
w siennikach, zadbanie o opał, sprzątanie, przyniesienie choinki z lasu, robienie ozdób
choinkowych.
Brat Jerzy był nauczycielem, później dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie, tu powstało boisko „Orlik”. Ku jego pamięci od kilkunastu lat odbywa się
memoriał, turniej piłkarski.
Na pamięć zasługują: Karol i Robert Małłkowie, Hieronim Skurpski, jego przyjaciel
Horst Burski (ostatni Mazur), dziadkowie Hieronima Skurpskiego pochowani w Skurpiu Anna i August Semrau. Dbam o te groby. Maria Zientara-Malewska, jej korzenie
wywodzą się ze wsi Krasnołąka. Przez Burkat w 1806 roku przechodził Napoleon
Bonaparte, stacjonował we wsi Uzdowo oddalonej od nas o 8 km. Budynek ten przetrwał do 2020 roku. Witold Tkacz oficer wojska, uciekinier z Katynia. Jan Nowakowski
walczył pod Monte Cassino. Na patefonie grał zakazaną piosenkę „Czerwone maki na
Monte Cassino”. Nauczyciele: Jan Rychcik, Bolesław Lempek, wspaniali nauczyciele.
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Wasz konkurs stworzył okazję, wręcz prowokował do refleksji, ponownego spojrzenia wstecz, w głąb minionego czasu. Cofając się, zagłębiając w historię małej ojczyzny na Warmii i Mazurach widzimy jak nieodłącznym motywem dziejów była walka
z przeciwnościami losu, walka o polskość tych terenów.
Moim zamierzeniem było, żeby wspomnienia były przewodnikiem po historii ziemi
działdowskiej i wsi Burkat. Pragnę w ten sposób ocalić od zapomnienia, to co odeszło
bezpowrotnie, a praca pozostanie dokumentem, zapiskiem tamtych lat. W poprzednich pracach zamieszczałam zdjęcia – to one przetrwają potwierdzając przeszłość.
Pracę oparłam na dostępnych źródłach, rozmowach z mieszkańcami i tym co dane
było mi przeżyć. Jestem świadkiem zniszczonych ręką człowieka cmentarzy ewangelickich, wyciętych drzew. Mogłam zobaczyć niszczoną przeszłość.
Obecnie wieś Burkat pięknieje, wybudowano leśniczówkę, stawiane są nowe domy.
Wieś liczy ok. 150 domów, a było ok. 30.
Tu założyłam rodzinę, mam trzech synów, dwóch mieszka w Burkacie. To tu mam
swój świat, sad, ogród, zwierzątka, kwiaty, ludzi, wśród których żyję. To moja wieś
Burkat ukształtowała moje życie.
ŚCIEŻKAMI DZIECIŃSTWA
Chwila tęsknoty – zadumy
i już ścieżkami dzieciństwa biegnę
nad potokiem zrywam
kaczeńce, niezapominajki
przeglądam się w lustrze wody
promienie chwytam w dłonie
słońcu w pas się skłonię
z radością biegnę w pole
serdecznym słowem
pozdrowię sąsiada
z tęsknotą spoglądam dziś
przez pryzmat minionych dni
i grzebię, swe dziecięce lata
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Moje mazurskie niebo. Eriki1 postoje pamięci
Renata Śliwka
Młodości, młodości, brzmi mi pieśń o szczęściu tak bardzo odległym (...)
Ale słyszę to jeszcze dzisiaj, tak jak śpiew słowika obwieszczający wiosnę w mojej okolicy.
Jak daleko sięgają moje wspomnienia? Zdaje mi się, że moich 4 lub 5 lat, kiedy
ojciec zafundował mi „wielką” podróż. Pojechaliśmy pociągiem ze Szczytna do odległego o ok. 10 km Gromu, gdzie mieszkała ojca mama, czyli moja Oma Grom (tak ją
nazywaliśmy). Była wdową i mieszkała sama w małym domku. Była nas czwórka rodzeństwa: miałam dwie siostry i brata. Tato zabierał zawsze któreś z dzieci w podróż
do Omy, najczęściej jechał tam swoim rowerem, w którym do ramy było przykręcone
siedzonko dla kilkuletniego dziecka. Były zamocowane podpórki pod stopy, więc taka
jazda była bezpieczna i całkiem wygodna. U Omy w ogrodzie rosła śliwa, pamiętam
smak tych fantastycznych jesiennych śliwek. Przy ścianie domu rosły winogrona, te
były kwaśne. Początkowo w Gromie mieszkali też nasi krewni, którzy mieli dzieci
w naszym wieku: Lenę i Waltera. Potem ta rodzina wyprowadziła się i straciliśmy
kontakt, ale ja tak dobrze ich pamiętam.
Moi pra-, pra-dziadowie przybyli na Mazury. Młode małżeństwo przyjechało do
Szczytna ze Śląska, nikt nie pamiętał dlaczego. Moja babcia ze strony mamy urodziła się w 1863 roku w Szczytnie. Jej mąż, mój dziadek urodził się w 1861 roku,
jego poprzednicy przyjechali z Salzburga (wtedy samodzielnej krainy), skąd w 1740
roku wielu obywateli wyemigrowało ze względów religijnych. Król pruski przyjął ich
w nasze okolice. Salzburg wiele lat później przypadł Austrii. Poprzednicy ze strony
mojego ojca pochodzili z dawnych Prus Zachodnich, przyjechali na Prusy Wschodnie
w latach 1700-1800, znajdowali pracę w okolicy Szczytna. Ojciec mojego ojca z zawodu
był krawcem. Również brat mojego ojca był krawcem.
Skąd pochodziła babcia ze strony ojca (Oma-Grom) tego nie wiem. Babcia miała
zawód „biała krawcowa” – szyła koszule męskie, koszule nocne, pościel. Babcia dla
swoich dzieci szyła też inne ubrania i ładnie wyszywała, pamiętam jej monogramy wyszywane na pościeli. Oma miała piękne imię Charlotte, urodziła się, tak jak i ja, 1 maja.
Zmarła zupełnie opuszczona w czasie zawirowań w 1945 roku. Dobrą krawcową
była też ciocia, a 19-letnia kuzynka szyła naprawdę piękne sukienki, też dla mnie.
1

Erika Zalewski – ur. w 1926 r., zm. w 2016 r. Mieszkała w Korpelach. Zapisała te wspomnienia w 2014 r.

WMODR, 2022 r.

145

W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach

W czasie wygnania wszystko straciliśmy, ubrania też. Te historie rodzinne zawdzięczam mojej mamie, przekazała nam wszystko co wiedziała.
01.02.2014
O dawnych zwyczajach na Mazurach niewiele mogę napisać. Pamiętam dożynki
rozpoczynane nabożeństwem w kościele. Przed ołtarzem były dekoracje ze zbóż, owoców i kwiatów. Ksiądz mówił o pracy rolnika zależnej głównie od pogody. Pamiętam
taki rok, kiedy w czasie żniw codziennie padał deszcz. Zboże było ścięte, powiązane
snopy ustawione do wyschnięcia (przecież nie było kombajnów), a tu ani śladu słońca,
więc z kłosów ziarno wykiełkowało i na polu stały zielone snopy. Na Mazurach często jesienią była słoneczna piękna pogoda. My dzieci uwielbialiśmy jesienne, złociste,
kolorowe drzewa i zabawy wśród szeleszczących, opadłych liści. Ach ten szmer…
Rolniczki hodowały wiele drobiu. W listopadzie i przed świętami Bożego Narodzenia ubijano gęsi; smaczne było pieczone mięsko i czarnina. Czarnina (zupa z podrobów i skrzydeł zaprawiona krwią z mąką) z ugotowanymi ziemniakami była naszym
ulubionym daniem. A smalec gęsi do wiejskiego chleba – mniam, mniam… Pierze
gęsie po skubaniu było sortowane, te delikatne przeznaczone były do cienkich kołder,
te większe były darte i potem robiono grube, ciepłe pierzyny. Oj było z tym roboty
zimą. Ale jak to było błogo, gdy w zimnych nocach okrutnej zimy można było się
schować pod grubą pierzyną.
Zimy na Mazurach były srogie, tęgie mrozy i przeważnie dużo śniegu. My dzieci
mieliśmy wtedy wiele radości. Oczywiście było lepienie bałwana, koniecznie jak największego. No i saneczkowanie, radości i ruchu było dosyć. Jakiś czas mieszkaliśmy
w Szczytnie w pobliżu jeziora, które ciągnęło się aż w pobliże szkoły. Mój brat w takie
zimy, kiedy jezioro zamarzło grubą warstwą lodu, jeździł do szkoły na łyżwach. Niektórzy skracali sobie drogę i jeździli przez zamarznięte jezioro rowerami. Przy ostrym
mrozie słyszało się huki i trzaski lodu, mówiono, że to dlatego, iż zamarzają głębsze
warstwy wody. Ale czy to prawda?
I tu przypominają mi się wędkarze i rybacy. Lody na jeziorze miały grubość do
pół metra, więc wykuwano przeręble na całym jeziorze, aby dotlenić ryby. W każdą
przerębel wkładano choinkę, więc z daleka były one widoczne i nikt w nie nie wpadł.
Pomimo mrozu wędkarze bardzo opatuleni ubraniami i kocami próbowali szczęścia
i zdarzało się, że ryby „brały”.
I jeszcze coś, co od lat już się nie zdarza. Duże sanie jako zaprzęg konny; każdy
gospodarz je miał. Był to jedyny środek lokomocji, a zima trwała od połowy listopada
do początku marca. W mieście były miejsca „parkingowe” dla powozów, sań i koni,
które miały zadaszenia i ściany osłaniające od wiatru. Biedne konie niekiedy godzinami czekały na swojego gospodarza, aby go dowieźć z powrotem do gospodarstwa.
Młodzież szkolna często wykorzystywała przejeżdżające sanie i wskakiwała z tyłu
na płozy i tak jechała na gapę chociaż kawałek drogi. Gdy woźnica zauważył takiego pasażera, to groził batem, jednak nigdy nie uderzył. Konie przy uprzęży miały
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dzwoneczki, przy dyszlach także były umieszczone dzwoneczki. Ależ piękna to była
muzyka – szum sań, końskie kopyta, rżenie koni, szum wiatru i te dzwonki…
Rolnicy mieszkający w pobliżu lasów, mający silne robocze konie i mocny wóz
dorabiali sobie ciągnąc dłużyznę z lasu do tartaku. Ciężarówek do takiego transportu
kiedyś nie było. Tartaki miały dużo zamówień, bo wiele się budowało, belki i deski
były potrzebne bardziej niż dzisiaj. Praca przy załadunku była tylko częściowo zmechanizowana i wymagała siły.
16.02.2014
„Czas Bożego Narodzenia to radość, to miłość, czas przynoszący łaski” – tak brzmią
słowa niemieckiej kolędy. Boże Narodzenie było najpiękniejszym świętem całego roku.
Niecodzienny nastrój panował już przez cały Adwent. Przypomina mi się i taka dawna pieśń: „Kwiaty przekwitły w dolinach, ptaki odleciały. Niebo jest tak szare i blade,
huczą bałwany. A jednak w sercu nie ma bólu, bo jest Adwent, Adwent”.
W naszym domu nie było wieńca adwentowego jak u innych, ale na stole stało maleńkie drzewko adwentowe ozdobione lametą i 4 świeczkami. Dla nas dzieci bardzo ważny
był dzień 6 grudnia. Zimowe buty były porządnie wyczyszczone i ustawione w pokoju
przy drzwiach. Mikołaj w nocy w te buty powkładał słodycze i małe prezenciki.
7.03.2014
Święta Bożego Narodzenia rozpoczynały się w pierwszy dzień świąt. Choinka była
wielka, do sufitu, ozdabianiem zajmował się wyłącznie mój ojciec, tak chciał i nie
dał sobie pomóc. Ozdoby były różne: lameta, włos anielski, kolorowe bombki, małe
dzwoneczki, świeczki, czasem małe czerwone jabłuszka i pierniczki. Oczywiście każda
osoba z rodziny miała swój „kolorowy” talerz, na którym znalazły się różne łakocie.
Serca marcepanowe musiały być, a także pierniczki, różne orzechy, ciasteczka cynamonowe. Z prezentów pamiętam rzeczy praktyczne, a małe dzieci otrzymywały zabawki.
W Szczytnie był duży sklep o nazwie Karg, na wystawie oglądaliśmy cudne zabawki,
ale musieliśmy się bez nich obejść, żyliśmy skromnie. Kiedyś brat dostał wymarzone
łyżwy, ja zwykle bardzo się cieszyłam z książki. Raz dostaliśmy dużą piłkę, a często
były różne gry. W zimowe wieczory często graliśmy w gry, czasem rodzice grali razem
z nami. Święta były dla nas radosne, umieliśmy już śpiewać kolędy. Pamiętam je do
dziś. Mój tato też pięknie śpiewał. Pamiętam jedną kolędę, dziś już nieznaną, którą
tato śpiewał sam, dla nas była ona zbyt trudna. Och, rozrzewniłam się…
30.03.2014
Właśnie przypomniały mi się szkolne lata. W Szczytnie była jedna szkoła podstawowa, do której chodziły dziewczęta i chłopcy z miasta i okolicznych wiosek. Nie
były to klasy koedukacyjne, połowa budynku była dla dziewcząt, a inna część dla
chłopców. Nawet w czasie przerw na wielkim boisku szkolnym dziewczęta musiały
być oddzielone od chłopców, pilnowali tego dyżurni nauczyciele.
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W Szczytnie istniało jeszcze gimnazjum dla chłopców i liceum dla dziewcząt, w nich za
naukę rodzice musieli niemało płacić. Ucząca się tam młodzież po egzaminach uzyskiwała
maturę i mogła wyjechać na studia. Istniała jeszcze szkoła rolnicza i szkoła handlowa,
która przygotowywała pracowników biurowych. Wielu młodych starało się o posadę pracownika handlu, rzemiosła, czy pracownika biurowego i raz w tygodniu pobierało naukę
w szkole zawodowej. Po trzech latach praktyki zawodowej i nauki zdawano egzaminy.
Moja droga do szkoły miała ok. 2 km, w dużej części wzdłuż jeziora drogą, przy której
rosły duże drzewa kasztanowców dające przyjemny cień w upalne dni lata. Drzewa rosły
z obu stron jeziora, była to piękna aleja spacerowa, wielka szkoda, że je wycięto w całości.
31.03.2014
Dzieciom z mojego pokolenia obowiązek nauki szkolnej rozpoczynał się w wieku
6 lat. Ta szkoła podstawowa była dla mnie niemiecką szkołą, a moje dzieci i wnuki
chodziły do tej samej szkoły podstawowej, tylko była to już szkoła polska. Na pięknym (wtedy) boisku szkolnym stała wieża ciśnień i stoi tam do dzisiaj. Tyle, że teraz
tę wieżę przesłania ohydny budynek. Szkoda, że ta wieża ciśnień nie została wcześniej
odnowiona, może by nikt nie chciał jej zasłaniać...
2.04.2014
W naszym mieście mamy dwa jeziora: Domowe Małe i Długie, są one połączone rowem, nad którym jest most. Nad Domowym nie było plaży. Nad Jeziorem Długim były
dwie plaże zagospodarowane, z kabinami-przebieralniami. W jeziorze była oddzielona
część dla nieumiejących pływać. Po drugiej stronie jeziora była specjalna plaża dla
ludzi wojska. Przy upalnej pogodzie na lekcje gimnastyki szliśmy z nauczycielem nad
jezioro. Daleko na środku jeziora była piaszczysta mielizna, gdzie wytrawni pływacze
robili sobie krótki odpoczynek. Jezioro ciągnęło się od początku miasta aż do ok. 2 km
w pola. Już wtedy mówiono, że woda w nim nie jest czysta, często woda zakwitała.
6.04.2014
W szkole mieliśmy przedmiot o nazwie regionalizm, poznawaliśmy wiadomości
o najbliższej okolicy. Często lekcje odbywały się na powietrzu, idąc drogą nad jeziorem zbieraliśmy zioła i kwiaty polne, trzeba było zapamiętać ich nazwy i znać ich
przeznaczenie. Dzieci, nawet jeżeli mieszkały w mieście, musiały odróżniać różne
gatunki zbóż. Mieszkaliśmy wśród pól i łąk, nie tak jak teraz, gdzie tylko ugory widać. Rok szkolny rozpoczynał się w kwietniu. Ferie wielkanocne trwały 2 tygodnie,
wakacje letnie trwały 6 tygodni, jesienią były ferie 2-tygodniowe. Wielkanocą było
wiele wesel, bywała już ciepła pogoda. Raz było u dziadków spotkanie rodzinne,
nasza wielka rodzina rzadko się widywała, chociaż mieszkaliśmy w okolicy. Wtedy
tradycyjne szukanie zajączka i jajek wielkanocnych w gniazdach pochowanych przez
babcię gdzieś w podwórku było niesamowitą frajdą. Potem była wspólna uczta przy
kawie i ciastach, rozmowy trwały, dzieci biegały…
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Moi dziadkowie mieli małe gospodarstwo rolne: 6 hektarów ziemi uprawnej, 3 stawy, 3 krowy, kilka świnek, dużo drobiu i 1 konia. W największym stawie były ryby.
Moi kuzyni pływali po stawie w drewnianej wannie (takiej do prania), ależ mieli
radości przy tym. Nad stawami rósł tatarak, po deszczu i burzy niesamowicie pięknie
pachniało. Z jednej strony pól rósł gęsty las, a z drugiej było małe jeziorko należące
do sąsiada. Latem na tym jeziorze zakwitały grążele, cudny widok i też niesamowity
zapach. Niepowtarzalne to było powietrze: tatarak, las i grążele…
Latem 1939 roku była tu u nas jakaś bardzo dziwna pogoda, wielkie upały, nocą
kilkugodzinne straszne burze. Mówiono, że wielka ilość wody jezior przyciąga chmury burzowe.
10.04.2014
Chętnie wracam pamięcią do Zielonych Świąt. Była soczysta zieleń, wszystko kwitło wkoło, natura się obudziła i dawała radość. Wtedy ogólnie ulubione stały się
wycieczki do lasu albo do wiejskich knajpek. Widywało się gromady ludzi i grupy
powozów. Czasem zaprzęgi z wozami drabiniastymi zostały udekorowane zielonymi
brzózkami. Słychać było śmiechy i śpiewy. Dało się zapomnieć o codziennych problemach.
Dziadkowie byli bardzo religijni, zawsze przed wspólnym posiłkiem odmawiali
modlitwę, wszyscy musieli wstać i dopiero po „amen” można było usiąść. Gdy babcia
nie była w niedzielę na nabożeństwie w kościele (ewangelickim), wtedy po południu
czytała Biblię. Babcia interesowała się też tym, co się działo na świecie i czytała lokalną gazetę. Na słomianym dachu stodoły u dziadków było bocianie gniazdo, jedyne
w okolicy. Co roku na początku kwietnia bociania para wracała z Afryki. My dzieci
nasłuchiwaliśmy ich klekotu i cieszyliśmy się. Takie boćki miały beztroskie życie,
jedzenia w naturze nie brakowało, łąki i mokradła dostarczały myszy polnych, żabek itp. Co roku była para młodych, które miały wilczy apetyt. Wmawiano nam, że
bociany przynoszą dzieci, więc dzieciaki biegały za bocianami z wołaniem: „boćku,
dobry boćku przynieś mi braciszka, dobry boćku przynieś mi siostrzyczkę”. Gdzie
się podziały te żaby, które dawniej w ciche wieczory dawały koncerty? Wszystko się
zmienia, natura też. O gatunkach ptaków uczyłam się w szkole, jeszcze pamiętam
szkolną piosenkę o ptasim koncercie…
16.04.2014
Jakoś zimna jest tegoroczna wiosna. Przypomina mi się piosenka: „kukułka woła
z lasu, więc śpiewajmy, tańczmy, skaczmy, bo wiosna wkrótce przybędzie…” Wracam
do lat szkolnych. Mieliśmy wspaniałych nauczycieli. Najlepsze oceny miałam z języka niemieckiego pisemnego i ustnego (były oddzielnie oceniane) i z historii. Na lekcjach muzyki stary już nauczyciel akompaniował nam na skrzypcach, był nerwowy.
Czasem śpiewaliśmy razem z inną klasą, to się nazywało śpiew chóralny i odbywało
się w auli. Pamiętam niektóre piosenki. To było kiedyś…
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22.04.2014
Nie wiem, czy to moje pisanie ma sens, czy to ktokolwiek przeczyta. No nic,
przynajmniej odświeżam sobie pamięć. Te wspomnienia są bardzo miłe, wspomnienia kochanych ludzi, których już nie ma, a których groby są tak daleko, że nie
mogę ich odwiedzić. Zanim zakończę moje pisanie, chciałabym zrobić mały spacer
do wiosennego lasu. Oczywiście w myślach. Pierwszymi wiosennymi kwiatami
w naszych lasach są przylaszczki. Dzieci cieszyły się, kiedy oprócz niebieskich znalazły różowe, bo to rzadkość. Bywały też w lesie białe zawilce, które nazywaliśmy
anemonami, całe połacie rosły. Potem w maju pojawiały się pachnące konwalie, ale
one już i dawniej były pod ochroną. Spotykało się czasem fioletowe sasanki. Tato
wracając rowerem z pracy w lesie przywoził mam dzieciom na początku sezonu
czarne jagody. Nie zrywał ich z krzaka tylko robił bukieciki z całych krzaczków
z jagodami – to było takie urocze! Potem gromada dzieciaków wędrowała do lasu
i zbierała jagody na potrzeby domowe. Mama robiła z jagód marmoladę, jedliśmy
je też na surowo obsypane cukrem. Usta zabarwiały się na sino-fioletowo, można
się było straszyć.
W dawnych czasach także kobiety zbierały jagody na zarobek. Po całodniowych
zbiorach miały pełne wiadra jagód. Na takie zbieranie należało wykupić specjalne
pozwolenia. Leśniczy, gdy spotkał kobiety zbierające jagody, sprawdzał, a gdy nie
było asygnaty, wyrzucał cały urobek. Niekiedy rolnicy wypasali krowy na leśnych
polanach, to też wymagało pozwolenia i uiszczenia opłaty. Tata przywoził z lasu
grzyby i sam je przyrządzał. W lesie należało zawsze być czujnym. Zdarzały się żmije.
Z pola naszego dziadka można było obserwować pod wieczór ładny widok, jak z lasu
wynurzają się sarny i jelenie. Dziki przychodziły dopiero nocą. Czy zwierzyna leśna
czyniła szkody, tego nie wiem.
Mazury są piękne, piękne te nasze wioski, lasy, jeziora, piękny ten pagórkowaty
teren, ten głęboki błękit nieba, chmury, nawet to groźnie wyglądające niebo przed burzą. Gdy bywałam kilka lat temu w Niemczech często o tym rozmawiałam z rodziną,
twierdzili, że niebo wszędzie wygląda tak samo. Nie, nie dałam się przekonać. Jestem
dumna z naszych Mazur!
5.05.2014
Dzień 1 maja to moje urodziny, urodziłam się w 1926 roku, właśnie osiągnęłam
biblijny wiek. Długie życie, a i tak szybko zleciały te lata. Teraz wspominam minione lata, nie było w nich wiele radości, raczej troski i zmartwienia. Czy to człowiek
zawdzięcza mocy z wysoka, czy sam jest kowalem swego szczęścia? Widocznie
tak miało być. Moja mama, która pod koniec życia mieszkała w Niemczech, przysłała mi na pocieszenie taki wiersz: „Wierzysz, że ty na ziemi jesteś bez radości sama?
Chcesz dlatego być markotna, że ktoś inny szczęśliwy jest? Każdy nosi swoją paczkę cierpienia i ten, który wygląda na szczęśliwego. Nikomu nie trzeba zazdrościć, bo każdy po
cichu płacze”.
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8.05.3014
Piękny miesiąc maj na razie mamy zimny. Maj kojarzy mi się też z biedronkami,
było ich bardzo dużo, szczególnie w ciepłe wieczory i były wyjątkowo duże. W czerwcu pojawiały się podobne biedronki, ale były one mniejsze. W moje 9-te urodziny
(1.05.1935 roku) spadło dużo śniegu, taka anomalia, poleżał chyba 3 dni.
12.05.2014
Siostra mojej mamy bardzo chciała się uczyć i zostać sprzedawczynią w sklepie, ale
nic z tego nie wyszło, bo była potrzebna w domu i w gospodarstwie. Musiała nawet
pomagać swojemu ojcu przy zwózce drewna z lasu. Ale nikt dawniej nie narzekał na
pracę, trzeba było pracować. Ciocie wyszły za mąż i wyprowadziły się. Jedna została
z rodzicami, jej mąż pracował w mieście, ale też w gospodarstwie dziadkowi pomagał.
O pracę w latach wielkiej inflacji w Szczytnie było bardzo trudno. Z zakładów pracy była duża fabryka listew należąca do rodziny Anders, robiąca drzwi i okna i inne
elementy do budowy domów czy baraków. Stale pracowników potrzebował browar.
Sporo ludzi pracowało w cegielni. Majątek Steinberg zatrudniał pracowników rolnych.
Ogrodnictwo też zatrudniało, było kilka małych i jedno duże gospodarstwo ogrodnicze.
Było nieco zakładów rzemieślniczych, które zatrudniały po kilku pracowników. Nie da
się zapomnieć o mleczarni – produkowała masła, sery, twarogi, sprzedawała świeże
mleko. Widziało się długie rzędy furmanek, które przywoziły mleko od okolicznych
gospodarstw. Obecnie mleczarni już nie ma, zresztą nie widzi się krów. Dziwna to teraz
gospodarka, żeby z innych mleczarni do naszego miasta przywozić mleko do sklepów...
14.05.2014
Wielu młodych ludzi, którzy nie znaleźli pracy wyjeżdżało kiedyś do Niemiec, do
Westfalii. Tam mieli zupełnie inne możliwości znalezienia dobrej pracy i płacy. Mężczyźni znajdowali pracę w kopalniach. Młode dziewczęta często pracowały w rodzinach jako nianie. Po kilku latach pracy nieraz wracali w rodzinne strony.
Właśnie wróciłam z podwórka. Cudownie mieszkać na wsi. Dziś słyszałam kukania
kukułki, ale nie liczyłam ile razy, tylko przypomniałam sobie piosenkę o kukułce…
18.05.2014
Czy w okolicy mieliśmy kiedyś ośrodki wczasowe? W pobliżu Szczytna w Janowie
był gościniec, do którego w słoneczne niedziele dążyły grupy mieszkańców pieszo, rowerami, a od czasu do czasu nawet autem. Tam wkoło był las, jezioro, piękny półwysep, brzmiała muzyka, tańce, sprzedawano wędzone węgorze itp. My dzieci siedzieliśmy w przydrożnym rowie i obserwowaliśmy to zjawisko z zazdrością. W Janowie
nie było wielu mieszkańców. Mieszkała tam rodzina posiadająca duże gospodarstwo
rolne oraz młyn. W 1945 roku ten rolnik, jego żona i syn zostali przez rosyjskich żołdaków zaciągnięci do lasu i na oczach córki rozstrzelani. Budynki zostały splądrowane
i potem spalone. Młoda kobieta straciła wszystko i błąkała się wśród autochtonów.
WMODR, 2022 r.

151

W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach

Jakoś potem przedostała się do Niemiec. Nie wiem, czy ta młoda kobieta po takich
przejściach mogła wieść normalne życie i znalazła szczęście? Po wielu latach przyjechał
z Niemiec człowiek znający tę historię, odnalazł mnie i pojechaliśmy taksówką odszukać trzy groby tej rodziny w lesie. O dziwo na zapomnianych, leśnych grobach rosły
kwiaty, były ślady wianków z polnych kwiatów. To dzieci ze wsi czasami tam chodziły.
Po wojnie w naszej rodzinie zabrakło ojca, brata i siostry. Na szczęście po kilku
latach odnaleźli się w Rosji, Włoszech i Niemczech północnych. W dalszej rodzinie też
wszyscy się kiedyś odnaleźli. Ale w wielu rodzinach nie wszyscy przeżyli.
Czy wszyscy sobie na taką karę zasłużyli? My na Mazurach, na Warmii, jak wszędzie gdzie prowadzona była wojna, przeszliśmy wielkie cierpienia. Jak do tego mogło
dojść? Kto jest za to odpowiedzialny? Po zakończeniu wojny mówiło się nam ciągle,
że „to wy, Niemcy, jesteście sobie winni, na nic innego nie zasłużyliście”. Naprawdę
wszyscy Niemcy od niemowlaka do staruszka???
25.05.2014
Jest jedna sprawa, której do dzisiaj nie mogę przeboleć: że mojego Taty nie zobaczyłam więcej. Po uwolnieniu z rosyjskiej niewoli mieszkał przez kilka lat na Zachodzie.
Nie mieliśmy żadnej możliwości spotkania się. Z innymi osobami z naszej rodziny,
którzy po wojnie po długich tułaczkach znaleźli się na Zachodzie kiedyś potem się
spotkałam. Oni stracili wszystko co tu na Mazurach posiadali, a najgorzej – stracili
swoją ojczyznę!!! Tej straty nam Mazurom nic nie zastąpiło. Ja zostałam w swojej
ojczyźnie, bo ucieczka była bezsensowna. Te powojenne lata były okropne, strasznie
je przeżyłam. Teraz moja generacja jest na wymarciu, mojego wieku nie każdy dożywa. Przypomina mi się wiersz: „Wszystko pozostało tak daleko, młodość, ojczyzna, radość
i szczęście. (...) Wieczór cicho sunie przez zamglone pola. Kolorowy byłeś świecie, byłeś piękny
– kocham cię bardzo”.
26.05.2014
My dzieci lubiliśmy bywać u dziadków, kochaliśmy ich bardzo. Prezenty czasami bywały, ale bardzo drobne. Nikt nas nie rozpieszczał, ale coś nas tam ciągnęło.
Pracy od nas nie wymagano, jedynie paść krowy lub gęsi. Mnie czasami pozwalano
u dziadków przenocować, wtedy spałam w kuchni na „szlafbanku”, czyli wyciąganej
jakby szufladzie z ławki. Taki zwykły mebel drewniany, ubogi krewniak współczesnej
wersalki. Bywało, że na tej ławie spało pięcioro dzieciaków, było wesoło zanim sen
nas zmorzył.
27.05.2014
Gospodarstwo moich dziadków było oddalone od innych posiadłości. W oddali słyszało się przejeżdżające pociągi. Niedaleko przebiegała ulica, ale wówczas nie słyszało
się przejeżdżających samochodów. Totalną ciszę przerywało pianie kogutów, gdakanie
kur. Gęgania gęsi nas nie denerwowały, ale przed gęsiorem schodziliśmy z drogi.
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Bardzo wcześnie rano budziły nas dzikie gołębie tym swoim gurr-gurr. Spod
lasu słyszało się kukania kukułek, klekotanie bocianów. Praca w gospodarstwie zaczynała się bardzo wcześnie rano. Krowy były dojone przed wyprowadzeniem ich
na pastwisko. Dzieciom wolno było jeszcze pospać, ale odgłosy pracującej centryfugi czyli wirówki, która oddzielała śmietanę od chudego mleka, przeszkadzały.
Po odwirowaniu mleka trzeba było wszystkie części porozkręcać i umyć, zawsze
się przyglądałam i dziwiłam tej wielkiej liczbie części, które po dokładnym umyciu
jeszcze się wyparzało, tu higiena była tak ważna jak pierwsze przykazanie! Mleko
było przetwarzane w domu, ciocia dwa razy w tygodniu szła na rynek i sprzedawała
głównie masło. Takiej maślanki, jaka była u babci potem nigdy więcej nie spotkałam! Na śniadanie prawie codziennie była zupa mleczna, do tego chleb pieczony
w domu przez babcię posmarowany tym masłem! Twaróg ze śmietaną to też było
coś pysznego. Twaróg też był lubiany przez indyki, im dodawano go do paszy.
Kiełbasy były dawniej rzadko serwowane domownikom. Po świniobiciu mięso było
przechowywane w solance, potem wędzone. Taka wędzona szynka, mniam, mniam,
wystarczała na długo.
1.06.2014
Jeszcze wspomnienie szkoły, którą ukończyłam w 1940 roku. Każdy młody człowiek musiał obowiązkowo przez rok odpracować (po niemiecku zwano Pflichtjahr).
Należało przez rok pracować w gospodarstwie rolnym albo przy rodzinie w mieście, skierowanie było z urzędu pracy. Byłam w rodzinie w mieście. Pani domu pracowała w swoim sklepie, a ja przez cały dzień zajmowałam się jej trzyletnią córką
Karin. W domu niewiele musiałam pomagać: zmywać naczynia, zamiatać podłogi,
nieraz zrobić małe zakupy. Dostawałam za tę pracę z góry ustalone niewielkie kieszonkowe, a niewielu pracodawców chciało coś dołożyć. Mieszkałam przy rodzinie
i dostawałam jedzenie. Czasami w niedzielę miałam wolny dzień. Raz w tygodniu
musieliśmy też być kilka godzin na zajęciach w szkole. Obowiązki, obowiązki,
obowiązki...
Po zakończeniu tej praktyki otrzymałam przydział z urzędu pracy do pewnego
biura. Wymagano tylko bezbłędnego i ładnego pisania. Pisania na maszynie można
się było nauczyć w pracy. Niewielkie zarobki miesięczne były zagwarantowane. Za
pierwsze zarobione pieniądze kupiłam rower i mogłam dojeżdżać do pracy. Planowałam po wojnie zdobyć średnie wykształcenie. Niestety do tego nie doszło. Pracowałam
dwa i pół roku, do stycznia 1945 roku. Po nieszczęśliwym wygnaniu, my – siostry
i mama – wróciłyśmy do pustego domu.
W maju 1945 roku nareszcie zakończyła się wojna. Okropne to zakończenie, straszne. Jak mówi powiedzenie: „lepsze zakończenie z okropnością niż okropność bez zakończenia”. To było naszą karą, ale ja nie czuję się odpowiedzialna za to co się działo!
Powinny mądre głowy rządzące światem dbać o to, by coś podobnego nigdy się nie
powtórzyło.
WMODR, 2022 r.

153

W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach

5.06.2014
Dobre czasy, złe czasy? Lata 1930-1939 na Mazurach były całkiem udane. Nie było bezrobocia. Moi rodzice zbudowali dom na wsi blisko Szczytna. Potem w wielu rodzinach
bywało coraz gorzej. Najgorsze przyszło pod koniec wojny. W maju 1945 roku trzeba się
było postarać jak najszybciej o jakąś pracę i zarobek. Znalazłam pracę przy zasiedlaniu
ludzi, którzy tłumnie napływali. To była ciężka praca, pracowałam w pralni – wszystko
prałam ręcznie i na tarze. Taki był mój awans społeczny!!! Potem doszły inne prace: sadzenie drzew, pielęgnowanie nasadzeń w lesie. Pół roku pracowałam w gospodarstwie
rolnym. Gdy powstała fabryka lnu wiele kobiet, tak jak ja, znalazło zatrudnienie.
Dawniej też były i dobre i złe czasy. Teraz jest nam dobrze. Jeżeli nie możemy znaleźć zadowolenia, przyjrzyjmy się naturze! Zawsze jest coś interesującego dookoła nas.
Nawet błękit nieba ze swoimi małymi i dużymi białymi chmurami. Ptaki, ich różne
gatunki też warte są zauważenia i podziwiania. Oglądam jaskółki, jakże one budują
swoje gniazda. A szpaki, jak one wesoło podskakują i się zabawiają, inne są jastrzębie.
Muszę przestać pisać o ptaszkach, bo jeszcze zacznę świergotać czy kwiczeć!
7.06.2014
U dziadków na podwórku była bardzo głęboka studnia, nie widziało się tafli wody.
Woda była klarowna i bardzo smaczna. W kuchni stała ława, a na niej dwa wiadra
wody, aby każda osoba mogła do woli ugasić pragnienie. A przy naszym domu była
studnia z pompą, widziałam jak ją budowano. Bez wody nie ma życia.
Pierwszy powojenny rok był wszędzie smutny, beznadziejny. Szczególnie ciężko tym
autochtonom, którzy wrócili z wygnańczych tułaczek. Ich domy zostały zrównane z ziemią lub miały nowych mieszkańców. Jak tu się dopasować, jak szybko opanować nowy
język? Gospodarze, nawet gdy wrócili, nie zastali żadnego bydła, ani maszyn rolniczych.
Czasem gdzieniegdzie zboże się samo wysiało, ozime żyto wyrosło na polach. W miastach powoli następowała normalizacja. Przybysze niekiedy mieli krowę lub konia. I tak
powoli, powoli do przodu. Minęło wiele lat. Nie do wiary, że kiedyś przed wojną były
tu pola, budynki, gospodarstwa rolne, mieszkali i ciężko pracowali ludzie. W 1945 roku
zostali wypędzeni ze swojej ojcowizny i musieli zaczynać żyć w obcym terenie, który
miał zostać ich ojczyzną. A tutaj u nas na nieuprawianych polach wyrósł wielki las.
10.06.2014
Była kiedyś wielka rodzina, do której ja taż należałam. Wszyscy mieszkali w okolicy. Nie było między nimi waśni czy kłótni. Szanowano się nawzajem. Tylko przyszła
wojna i wiele się zmieniło. Załamał się świat, nasz świat i rodzina się rozpadła. Nowe
pokolenie żyje na Zachodzie, ledwie się znamy. Jestem najstarszą z kuzynek.
Chcę teraz zakończyć pisanie i się pożegnać. Z kim? Sama ze sobą. Piosenką. „Adjeu, moja ojczyzno, kraju ojczysty”.
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Wykopki w latach 50-tych – ze wspomnień pana Mariana
Jan Tyllo

Historię jednego dnia opowiedział mi zmarły ostatniej zimy pan Marian:
Miałem wtedy około 10-12 lat. Mieszkaliśmy z rodzicami i rodzeństwem w małej,
nawet teraz zapomnianej wsi na południu Mazur – Tomaszyn, gmina Olsztynek.
Wieś położona jest wśród pól i lasów, kilka kilometrów od historycznej Warmii,
dwa kilometry od szosy. Do dzisiaj nie ma tu asfaltu, ani sklepu. Współcześnie
pozostało tam zaledwie kilka chałup, ale za to powstało gospodarstwo ekologiczne
produkujące warzywa dla warszawiaków. Ktoś inny podzielił swoje pole na działki
i próbuje znaleźć chętnych na wybudowanie letnisk. Jednak z mizernym skutkiem,
gdyż w pobliżu nie ma jeziora, a wiadomo przecież, że miastowy najchętniej spędzałby lato z widokiem na wodę. Moi rodzice pochodzili z północnego Mazowsza.
Podobnie, jak część sąsiadów, przesiedlili się tutaj spod Mławy i Ciechanowa uciekając od biedy i jednoizbowych krytych strzechą chałup z klepiskiem, w których
mieszkali ich przodkowie, pracujący przed wojną za marne wynagrodzenie u bogatych panów. Rodzice zajęli opuszczone przez Niemców gospodarstwo z nadzieją,
że z jednej strony nikt ich nie będzie przymuszał do pańszczyzny, z drugiej zaś
strony, nikt ich nie będzie przymusowo kolektywizował. Chcieli pracować u siebie
i na siebie. Rodzice mieszkając na poniemieckiej ziemi, prawie do śmierci mieli
poczucie tymczasowości. Nie wierzyli, że zostaną tu na zawsze. Dla mnie jednak,
urodzonego już na Mazurach, te strony w naturalny sposób stały się małą ojczyzną
i zawsze czułem się częścią tego świata.
W tamtym czasie miałem już kilkoro rodzeństwa, a rodzice jeszcze nie powiedzieli
ostatniego słowa. Onegdaj chłopskie dzieci uczone były pracy w gospodarstwie od
maleńkości. Czasem zarabialiśmy pracując u sąsiadów.
Tamtej październikowej soboty nie poszliśmy do szkoły. W naszej wsi była szkoła
4-klasowa, do której uczęszczało jednocześnie ok. dziesięcioro dzieci, więc gdy zabrakło mnie i mojego rodzeństwa, to absencja wynosiła blisko 50%. Przez 4 lata byłem
jedynym uczniem w moim roczniku. Nauczyciel, pan Bolesław, nie był zaskoczony naszą nieobecnością. Dobrze wiedział i rozumiał, że nie jesteśmy na wagarach. Zapewne
zapowiedzieliśmy naszą nieobecność.
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Gdy wstaliśmy i zjedliśmy śniadanie, poszliśmy do gospodarstwa naszego sąsiada,
pana Foksa. Sąsiad na wsi, to niekoniecznie sąsiad bezpośredni. Nawet niekoniecznie
musiała być to ta sama wieś. Szliśmy polną drogą, przy której rosły drzewa. Głównie
lipy. Jesienne, poranne słońce nie było już tak gorące, jak latem. Zapowiadał się jednak
pogodny dzień. Liście na drzewach żółciły się i czerwieniły, a nad bagnami i łąkami
unosiła się jeszcze poranna mgła. Państwo Foks mieszkali w pięknym domu, blisko
kilometr za naszą wsią i jednocześnie kilometr do następnej wsi. Państwo Foks byli
Mazurami. Mieszkali w tych stronach od pokoleń i mówili inną gwarą niż moi rodzice, którzy przyszli z Mazowsza. W gwarze mazurskiej bogatego gospodarza nazywano „gbur”. Pan Foks, wtedy mężczyzna z pewnością ponad 50-letni, służył w pruskim
wojsku podczas I wojny światowej, z którym to wojskiem został wysłany aż na front
turecki. Opowiadał nam czasem o swoich przygodach z czasów wojny. Z uwagi na
wiek i przeżycia wojenne miał już problemy ze słuchem. Gdy nie usłyszał czegoś,
mówił „musita troske głośniej gadać, bo ja wasz nie rozumieje”.
Dochodziła godzina 8.00 rano. Po dotarciu na miejsce, przywitała nas gospodyni
pytaniem, czy jedliśmy śniadanie. Przytaknęliśmy. Pomimo tego, udało jej się w nas
wcisnąć kawałek chleba z twarogiem. Zarówno chleb, jak i twaróg były domowego
wyrobu. Świeże i pachnące. Pan Foks zaprzęgał już swoje dwa konie do konnej
kopaczki gwiazdowej. Tego dnia mieliśmy pomagać u państwa Foksów przy wykopkach.
Dzieci podzieliły się na dwójki. Pan Foks wyznaczył poszczególne kawałki pola, na
których każda para miała pracować. Praca polegała na zbieraniu wykopanych ziemniaków. Gdy gospodarz przejeżdżał swoją kopaczką wyposażoną w lemiesz wzdłuż
jednej części pola, szło za nim dwoje dzieci, które zbierały do wiader wykopane
przez kopaczkę ziemniaki. Lemiesz przewracał ziemię, zaś kopaczka swoimi długimi
prętami, jak widłami, podrzucała bulwy i nać na odległość nawet do dwóch metrów,
wytrząsając z nich jednocześnie ziemię. Musieliśmy bardzo ostrożnie iść za kopaczką,
która pracowała w zdecydowanie szybszym tempie niż trwało samo zbieranie. Gdy
dzieci z jednej strony pola jeszcze zbierały ziemniaki, to kopaczka była już po drugiej
stronie pola i przygotowywała pracę dla innej pary zbieraczy. Tempo i sposób pracy
w gospodarstwie prowadzonym przez Mazurów, było w tamtym czasie odrobinę inny
od tempa i sposobu pracy w dużej części gospodarstw prowadzonych przez przesiedleńców z Mazowsza. W gospodarstwach Mazurów pracowało się zdecydowanie
wolniej, ale jednocześnie dokładniej i dłużej. Pracujący od pokoleń „na swoim” Mazurzy, bardziej przykładali wagę do tego, żeby praca była wykonana przede wszystkim
dobrze, a niekoniecznie szybko. Na przykład było dla nich oczywiste, że absolutnie
wszystkie ziemniaki miały zostać zebrane z pola. Nie było możliwości, żeby po wykopkach i zabronowaniu pola, dało się zebrać więcej niż jedno wiadro pominiętych
ziemniaków z jednego hektara. Nie zakładali możliwości, żeby zbieraczka przejechała
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przez pole szybko, ale mało precyzyjnie, co czasem miewało miejsce u innych gospodarzy, a tym bardziej w PGR-ach. Pan Foks ostrzegał, że jeśli zobaczy, jak ktoś przydeptał ziemniak nie zauważywszy i nie zebrawszy go przy tym, to zostanie odesłany
do domu bez wynagrodzenia. Nie wiem, czy kiedykolwiek miało to miejsce, ale groźba ta była dla nas wystarczającą motywacją, żeby pracować dokładnie.
Ziemniaki zebrane do wiadra usypywaliśmy w polu na pryzmy, gdzie tymczasowo
przykrywane były nacią. Docelowo ziemniaki wozami wożone były do piwnic, gdzie
zsypywane były przez piwniczne okienko po „rafce”. Rafka, to była wykonana z listew i desek pochylnia. Dzięki temu, że była ażurowa, to turlające się po niej ziemniaki
otrząsały się z resztek ziemi. Gdy gospodarz nie miał piwnicy lub w piwnicy brakowało już miejsca, wówczas ziemniaki przechowywał na podwórku w kopcach, przykryte
warstwą słomy, warstwą ziemi, a potem znów słomą i ziemią. Dzięki temu ziemniaki
nie psuły się, nie schły nadmiernie i jednocześnie nie gniły tak szybko. Z punktu widzenia dziecka, praca przy wykopkach wydawała się bardzo ciężka. Dopiero po latach
zrozumiałem, że inne zajęcia w gospodarstwie bywały znacznie cięższe.
Dzień pracy w gospodarstwie prowadzonym przez Mazurów, miał swój rytm
wyznaczony posiłkami. Pracę zaczynaliśmy po śniadaniu, o godzinie 8.00. Jednak
już o 10.00 gospodyni przynosiła podobiadek, najczęściej kawałek chleba z masłem
i pachnącą dymem wędliną. Dobrego gospodarza stać było na wędlinę, którą przygotowywała gospodyni wraz z wynajętym rzeźnikiem. Rzeźnik pomagał w pozbawieniu
życia odchowanej przez gospodarza świni, a potem przeprowadzał gospodynię przez
proces produkcji wędlin, kiełbas, kaszanki i innych smakołyków. W tamtym czasie ze
świni nic się nie marnowało. Zjadano również takie jej części, o których współcześnie
nikt by nie pomyślał, żeby ich nawet skosztować, jak na przykład móżdżek, czy płucka. Wynikało to stąd, że koszty odchowania świni hodowanej metodą tradycyjną były
zdecydowanie wyższe, niż współczesna produkcja przemysłowa.
Gdy słońce stało w zenicie, przychodziła przerwa na obiad. Trwała od 12.00 do
13.00. W tym czasie odpoczywały również konie. W moich wspomnieniach obiad dla
dzieci pracujących przy wykopkach u państwa Foksów był zawsze doskonały. Zdecydowanie lepszy od codziennego obiadu w moim rodzinnym domu. Było to np. mięso
z gęsi lub kaczki podane z ziemniakami lub kaszą. O godzinie 16.00 dostawaliśmy
podwieczorek, a praca trwała do czasu, aż nie zrobiło się zupełnie ciemno. Czasem
nawet dłużej, ale już przy domu lub w piwnicy. O godzinie 20.00, czyli jesienią już
dawno po zmroku, kończyliśmy dzień kolacją, a gospodyni dawała nam na drogę do
domu jeszcze po kawałku ciasta drożdżowego upieczonego w ciągu dnia. Wracaliśmy
do domu z kuchem pod pachą. Czasem księżyc oświetlał nam drogę, było zupełnie
cicho i robiło się zimno. Jesienią nie grają już świerszcze, wiatr zazwyczaj ustaje,
a w tamtych czasach w tej okolicy nie było słychać odgłosów cywilizacji.
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Pieniądze zarobione u pana Foksa w większości oddawaliśmy rodzicom do domowego budżetu. Jednak małą część mogliśmy wydać według własnego uznania,
co sprawiało, że jako dzieci docenialiśmy własną pracę widząc jej efekty w postaci
zarobku. Pomoc u sąsiadów nie była jedynym źródłem zarobku dzieci na wsi w latach
50-tych. Latem zarobkowo zbieraliśmy jagody, jesienią grzyby, zaś zimą szyszki, z których później pracownicy leśni pozyskiwali nasiona i sadzili drzewa.
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Moje Przytuły
Jadwiga Wasilewska
Bałam się zobaczyć to miejsce. Mówili, że z dawnej wsi zostało tylko jedno drzewo.
Dobrze, że to drzewo ocalało – jest jakieś przytulisko. Siedzę w cieniu i nie poznaję
swojej wsi z dzieciństwa. Gdzie podziało się siedem wzgórz? Nie ma uroku taka równa ziemia, pole po horyzont. Rozsądek podpowiada, że rolnik, który kupił to pole, ma
równy teren, nie ma przeszkód dla swoich olbrzymich maszyn. Nie podoba mi się.
Próbuję odtworzyć w pamięci punkty: droga brukowana, kilka domów, olbrzymie budynki gospodarcze z cegły, drewniane stodoły, wszystko pokryte czerwoną dachówką.
Wokół wsi wzgórza, niektóre łyse, na innych rosły kępy drzew. Było pięknie.
Wieczór. Przez otwarte okno wpadały do pokoju odgłosy – przeraźliwy rechot żab,
pluski, szumy, w oddali ryczał cielak – pewnie nie dostał jeszcze swojej porcji. Dziadek
trzymał nas na kolanach i mruczał swoje: tam, ta, ram, ta…, babcia gderała swoim
donośnym głosem.
– Nie usypiaj dzieci, bo nie jadły jeszcze kolacji. Zaraz mama wróci i zajmie się
nimi.
Myślałam o mamie – poszła na Białasową Górę doić krowy, mieliśmy wtedy chyba
dwie krowy. Całym gospodarstwem zajmowała się sama, bo tato ciągle chodził do
roboty. Czasami po kilka dni nie wracał do domu. Był zdunem, budował nowe piece
i remontował stare. W płytach kuchennych wstawiał „duchówki” – piecyki, w których można było upiec ciasto, babkę ziemniaczaną, mięso, a nawet suszyć grzyby.
Do niedawna miałam w swoim domu taką kuchnię zbudowaną przez ojca. Mieszkał
tam, gdzie pracował – chyba, że było blisko do domu. Chodził pieszo, latem jeździł
rowerem, czasami przyjeżdżał po niego gospodarz furmanką, któremu stawiał piec.
Własnego konia jeszcze nie mieliśmy, ziemię obrabiało się końmi dziadka. Ojciec zabierał ze sobą niewiele narzędzi: kielnia, mejsel, waserwaga – może jeszcze coś, a…
młotek – taki inny, specjalny i zwykły młotek.
Wcześniej, najczęściej w niedzielę, przyjeżdżał gospodarz, który chciał zamówić
pracę. Wtedy długo dyskutowali o piecach, a mama smażyła jajecznicę i częstowała
gościa. Nieraz zdążyła jeszcze upiec ciasto, drożdżówkę albo babkę śmietankową.
Tak sobie rozmyślałam czekając na mamę na dziadkowych kolanach, który snuł
swoje niekończące się opowieści o wilkach.
– Dziadku, a ten wilk był duży? – zapytałam przerywając drzemkę.
– Który?
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– No ten na Białasowej Górze.
– Et, tu nawet wilków porządnych nie ma. Wszystkie pewnie przepłoszyły te pegeerowskie traktory. W Serskim Lesie – to były wilki! Wracam kiedyś nocą z Przewięzi
gościńcem do domu – opowiada dziadek – idę samym środkiem drogi, do Serskiego
– prawie dziesięć kilometrów. Cisza, z jednej i z drugiej strony ściana lasu. Miałem
w ręku tylko kij, zawsze to trochę bezpieczniej z kijem. Podchodzę do Olszynki – tak
nazywaliśmy obniżoną część puszczy, bagnistą, gdzie rosły gęsto prawie same olszyny, a i uciekać nie było gdzie. Coś mnie tknęło – już z daleka cztery ,,światełka” na
środku drogi – dwa wilki. Ominąć ich nie było można – idę prosto, a serce mi kołatało.
Byłem młody, odważny i silny. Zobaczyłem kamień na skraju drogi, podniosłem go,
gdy zbliżyłem się do wilków, cisnąłem w ich stronę z całej siły. Zwierzęta odskoczyły
i rozdzieliły się – jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Teraz mam wolną drogę
– pomyślałem. Szedłem wyprostowany, odważnym krokiem, wywijając kijem, aż powietrze furczało. Wilki szły obok mnie i tak doprowadziły pod ganek domu. Dopiero
teraz rzuciłem kijem w ich kierunku.
W pokoju było zupełnie ciemno. Weszła babcia i zapaliła lampę. Żaby wzmogły
jeszcze swój rechot. Zagadkowy mrok oświetliło zbyt jaskrawe dla nieprzywykłych
oczu światło. Położyła brata do łóżka i powiedziała, że przyszła mama i kazała mi
przyjść do chlewa, poświecić fanarkiem, bo musi jeszcze prosiaki nakarmić. W dzień
wszyscy pracowali w polu, dlatego obrządek zszedł do późna. Swego chlewa nie
mieliśmy. Nasze świnie stały w chlewie sąsiadów. Trzeba było przejść przez drogę
i błotniste podwórze. Nie lubiłam tam chodzić, szczególnie wieczorem.
– Dobrze, że mama wróciła. Dziwiłam się – tak długo te krowy doiła, gdy byłam
razem z nią, wydawało się, że robiła to znacznie krócej. Nasze krowy często pasły
się przy Poziomkowym Wzgórzu – sama je tak nazwałam. Było ono prawie okrągłe,
leżało na łące – wypukłe, jak bochenek chleba na stole. Z jednej strony miało łagodne
zbocze – to od strony dziadkowej łąki, od drogi – strome. Rosły tam dorodne poziomki. Wiosną nie mogłam doczekać się, kiedy będą poziomki. Jak było ciepło chodziłam
sprawdzać, czy już są. Lubiłam przesiadywać sama na Poziomkowym Wzgórzu. Można było z niego pooglądać okolicę, rozmyślać i czekać na poziomki. Z drugiej strony
wsi jakby wyrosło wsród zbóż, jeszcze jedno wzgórze bez drzew, dla mnie nie było na
nim nic ciekawego, tylko lisia nora – chłopaki tam biegali.
Dom w Przytułach – ogromny. Miał dwa ganki z wejściami skierowanymi bezpośrednio na drogę w kierunku północno-wschodnim. Między gankami – był wąski
ogródek, w którym pośrodku rósł włoski orzech. Pod oknami mama sadziła kwiatki.
Pierwszy ganek skierowany był w kierunku drewnianej czarnej bramy, po drugiej strony drogi i wielkie brukowane podwórze. Do mieszkania wchodziło się przez długą sień
z drzwiami na strych po lewej stronie i wejściem do piwnicy pod schodami. Podłoga
sieni – wycementowana. Na wprost wchodziło się do kuchni, której podłoga wyłożona
była czerwoną, nierówną cegłą. Przy wejściu i przy kuchni cegły były wyślizgane, znać
było ,,ząb czasu”, a może cegła na podłodze była zbyt miękka. Ciężko się ją zmywało.
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Z kuchni wchodziło się do pokoju dziennego, gdzie pod oknem stała ława i duży
drewniany stół z szufladą. W szufladzie znajdowały się ,,skarby”: metalowa, kolorowa
puszka po amerykańskiej herbacie z przyborami do szycia, szydło dratwa, kantyczka dziadka i książeczki do nabożeństwa. Na ścianie wisiał zegar z kukułką. Szybko
nauczyłam się rozpoznawać godziny, ponieważ czekałam tej kukułki. Na stole leżał
chleb przykryty lnianym obrusem. Przy wejściu stało duże drewniane łóżko z siennikiem wypchanym słomą i pościelą przykrytą zgrzebną płachtą w czarno-wiśniowym
kolorze. Pościel i poduszki często były zgniecione, bo my lubiliśmy tam poskakać,
chociaż babcia nie pozwalała. W kącie był piec kaflowy, który ogrzewał dwa pokoje –
ten i sypialnię dziadków – środkowe pomieszczenie domu i tu było najcieplej. Rano,
gdy babcia jeszcze nie posłała łóżek, przybiegaliśmy tam boso, żeby się zagrzać.
W sypialni stały dwa żelazne łóżka, nad którymi wisiały dwa obrazy – Najświętszej Marii Panny i Jezusa. Pod oknem – kufer babci, a w kącie czarna drewniana
szafa na ubrania dziadków. Babcia lubiła od święta nosić ciemne żorżetowe sukienki
z delikatnym wzorkiem lub drobnym groszkiem odcinane w pasie na gumce, cięte
w kliny, albo niewielkie zakładki. Dekolt sukienki w tzw. ,,serek” wyłożony był białymi ozdobnymi klapkami. Na zimę miała ciepłe palto z futerkowym kołnierzem i dwa
żakiety. Lubiła ładne ubrania, czysty fartuch i nakrochmalone firanki, piękne, dobrze
uprasowane obrusy – chociaż nie miała wtedy elektrycznego żelazka. Drogie ubrania
sprawiało się rzadko – umiała zrobić coś z niczego.
Posiadała zastawę dla gości, których przyjmowało się w pokoju gościnnym. Wejście
do niego było z sieni i z kuchni. Stał tam duży, ozdobny piec na nóżkach z wytłaczanymi na kaflach wzorkami, biały kredens, łóżko, duży stół na środku i krzesła.
Nie były to sprzęty oryginalne z tego domu, gdyż tamte zostały już ograbione, gdy
dziadkowie wprowadzali się. Pamiętam smak pączków, chrustów, kurczaka w sosie śmietankowym i herbaty zaparzanej w porcelanowym dzbanuszku – podawanej
w szklankach ze srebrną obwódką na spodeczku. Zastanawiałam się skąd to babcia
wszystko umiała, do rosyjskiej szkoły chodziła tylko dwa tygodnie. Pisać i czytać
nauczyła się w domu, kto już coś umiał, to uczył młodszych z książeczki do nabożeństwa. Za sposób bycia i kulturę osobistą Michałowszczanki (kobiety z rodu babci)
uważano za szlachcianki we wsi.
Moi rodzice mieszkali w drugiej części domu, mieli pokój i dużą salę. W pokoju
tato dobudował kuchnię kaflową do pieca. W kącie stał kredensik narożny, między
oknami stół i krzesła, pod piecem ławka drewniana. U siebie tato nie budował murka przy piecu, bo uważał, że to nie jest zdrowe, dzieci rozgrzeją się, wybiegną na
podwórko i będą chorować. Sala miała piękny piec narożny, sztukaterię na suficie
i lekki tęczowy ornament. Była naszą sypialnią. Tylko w duże mrozy nie dało się tego
ogrzać i łóżka przenosiło się do kuchni. Z sali szerokie, rozkładane drzwi prowadziły
do pokoju dziennego dziadków. Tu odbywały się wesela i potańcówki. W majowy
piękny dzień urodziłam się w sali. Tato przywiózł akuszerkę z Olecka. Za trzy lata, też
w maju urodził się mój brat. Przy porodzie była ta sama akuszerka. Narodziny brata
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już pamiętam. Było to chyba pierwsze wydarzenie, które odtwarzała moja dziecięca
pamięć. Mama była w łóżku – obok dziecko zawinięte w mięciutki kocyk. Pozwolono
mi pójść przywitać się z bratem.
Budynki gospodarcze były w większości spalone, stały w nich ceglane ściany i niektóre stropy z cegły dziurawki. Ocalał tylko niewielki budynek gospodarczy od drogi,
wspomniana już brama i rodzaj wozowni, warsztatu z drugiej strony drogi. To ze
względu na piękny dom dziadkowie osiedlili się w Przytułach. Ich nowy – zbudowany w wielkim trudzie przed wojną, całkowicie został spalony. Ziemie słabe w Serskim
Lesie, wieś przeludniona – nie było do czego wracać. Tym bardziej, że byli gnani
z frontem na Zachód. Udało się wraz z innymi przetrwać zimę 1944/1945 na wygnaniu w jednym z majątków w Kielcach. Babcia zarzucała często dziadkowi, że zajął
takie nędzne gospodarstwo, chociaż wokół było wiele lepszych. Duża rodzina, a to zawsze blisko dawnej granicy. Przycupnęli, czekali, aż się uspokoi wojenna zawierucha,
na uboczu, spokojnie, a potem już nie chciało się nigdzie ruszać.
Mama miała 16 lat, a ciocia 14, ale była roślejsza, wyglądała na starszą. Niejeden
raz przeżywały chwile zgrozy przed rosyjskimi żołdakami wracającymi z frontu.
Babcia chowała dziewczęta w różne zakamarki i kazała cicho siedzieć. Wieś, mimo
że oddalona była od głównych traktów, to wcale nie była bezpieczna. Ich koleżanka
nie uchroniła się i została wywleczona w pole przez trzech żołdaków na całą noc.
Opowiadała mi mama, gdy już byłam dorosła. W domu było trzech braci, najstarsza
siostra wyszła za mąż jeszcze w 1940 roku, jako siedemnastolatka, bo chcieli ją zabrać
na roboty. Najmłodszy brat urodził się po wojnie, babcia miała wtedy 46 lat i chował
się razem z nami.
Nie było budynków gospodarczych, a zboże i siano zwożono w stogi na końcu
podwórka. W słoneczny dzień wynajmowało się młocarnię i młóciło. Zboże znoszono
na strych, a słomę składowano w stogu. Zdarzyło się, że te stogi zaczęły się palić. Nie
wiem, czy tam było jeszcze zboże, czy sama słoma. Lament, rozpacz. Przyjechały samochody straży pożarnej – nie było czego ratować. Przykry zapach spalenizny czuć było
długo na podwórku. Miałam wtedy może pięć lat. Baliśmy się, żeby dom się nie zapalił.
Siedziałam cichutko w domu i trzymałam w rękach szmacianego górala. Przywiozła mi go kiedyś mama z miasta. Miał kapelusz z piórem, czarny wyszywany serdak
i białe spodnie. Nie lubiłam za bardzo tego górala, bo to chłopak i ubranka miał
wszystkie poprzyszywane. Mój góral miał wypadek i wpadł do stawu z kijankami
i tam już został. Nie rozpaczałam po nim, sama zaczęłam sobie szyć lalki ze szmatek.
Za podwórzem i stogami rozciągała się łąka – przed nią stawik, kawałek podmokłego terenu i strumień przepływał leniwie zakolami z olszynami po obu stronach.
Zawsze wiosną przybierał i niekiedy rozlewał się szeroko. Po lewej stronie za rumowiskiem spalonego chlewa – wzgórze z kępą zarośli i ogromna lipa. Nigdy nie zapomnę,
jak tam było pięknie. Po latach zmeliorowano łąki, pogłębiono i wyrównano brzegi
rzeczki – prosty, głęboki rów – prysł urok miejsca i czar obrazów dzieciństwa. Wycięto
wszystkie olszyny, łąka stał się polem.
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Pamiętam zapach suchego siana i nastrój dnia, ciepły poranek, lekki wiaterek. Mama
zawiesiła płachtę na drągu w olszynach. W niej umieściła śpiącego brata – sama poszła
grabić siano. Zaglądałam często do braciszka, bo sama miałam ochotę tam poleżeć.
Wietrzyk ustawał, zrobiło się parno. Babcia ponaglała do pracy, gderała na dziadka, że
za późno zabrał się za siano. Zanosiło się na deszcz. Wzmagała się wrzawa łąkowych
odgłosów, bocian klekotał u sąsiada na gnieździe.
Siedzę na polu pod samotnym drzewem, gdzie to wszystko się podziało – obrazy
z mego dzieciństwa, tylko w pamięci.
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Powrót do domu
Szymon Żarczyński
Tam gdzie jezior jest bez liku
Lasów ogrom, łąk kwiecistych
Biegasz sobie mały smyku
Patrząc w taniec gwiazd srebrzystych
Myśląc sobie, że świat cały
Trzeba zwiedzić, poznać piękno
By powrócić w pełni chwały
Z opowieścią przygód pełną
Wnet wyruszasz ranną porą
Odkryć wszystkie szlaki
Podziwiając łąkę złotą
I błyszczące w słońcu kwiaty
Przemierzyłeś lasy, góry
Dolin bezlik też widziałeś
Czas już wracać rok już któryś
Świat samotnie przemierzyłeś
Widząc dom swój – serce cieszysz
Ojce się radują łzami
Okolice wzrokiem mierzysz
Cóż zmieniło się latami
Matka pyta jak podróże
Jak te plaże, miasta, góry
Serce pnie Ci się ku górze
„Mamo, najpiękniejsze są Mazury!”
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