
 

Wileńszczyzna i Szczebrzeszyn- lata 20-te i 30-te XX wieku  
 

W latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku moi rodzice, 
Stefania Bielańska i Roman Kołodziejczyk, pracowali, jako nauczyciele w 
powiecie Lida- tradycyjnie zaliczanej do Wileńszczyzny, a administracyjnie do 
województwa Nowogródek. Pojechali tam, jak wtedy mówiono „wzmacniać 
żywioł polski”. Jak większości ówczesnych młodych nauczycieli pierwszy rok 
pracowali za darmo, jako dar dla świeżo odzyskanej z niewoli ojczyzny. 

Stefania i Roman, wolno przypuszczać, do tej pory rzadko opuszczali 
opłotki Sokala i Szczebrzeszyna. Stefania była na wakacjach w Wetlinie u wujka 
Mikołaja, tamtejszego nauczyciela, a Roman w roku 1920, jako ochotnik wojny 
z bolszewikami, odbył rajd z Zamościa do Międzyrzecza Podlaskiego.  

Teraz znaleźli się w bardzo trudnych, jakże odmiennych od 
dotychczasowych, warunkach cywilizacyjnych.  

Dość powiedzieć, że mama z zaścianka szlacheckiego Pacieluńce, w 
którym uczyła, miała do najbliższej stacji kolejowej 31 km. Ojciec uczący w 
białoruskiej miejscowości Podzitwa miał jeszcze dalej niż mama, bo aż 41 km. 
Najpierw trzeba się było dostać- piechotą, rowerem lub furmanką, do odległego 
dla mamy o 8 km, dla ojca 18 km Radunia, w którym był najbliższy kościół 
rzymskokatolicki i sklepy. Potem 23 km autobusem do stacji kolejowej o 
nazwie Bastuny. Z Bastun pociągiem do Wilna około dziewięćdziesiąt 
kilometrów, a w drugim kierunku, do Lidy, dwadzieścia. Jeżeli trzeba było 
jechać do lekarza, lub służbowo do inspektoratu, czy innego urzędu, jechało 
się do powiatowej Lidy. Jeżeli na zakupy, czy „do kultury” to do Wilna. Ile razy 
w roku można było, w tych warunkach, jechać do Wilna czy Lidy?  

Nazwę zaścianka Pacieluńce, w którym mama uczyła, miejscowi 
wymawiali powoli, jak wszystko, co robili i mówili „wilniuki”, z białoruska i 
zaśpiewem wileńskim: Pacjełuuuuńcy—pocałunki, całusy. Mama miała tam 
dobre warunki bytowe, bowiem zaścianek szlachecki różnił się od wsi 
białoruskich nie tylko świadomością pochodzenia, ale lepszymi domami, nie 
było tam kurnych chat, wyższą kulturą, innymi obyczajami, świetnie opisanymi 
przez Orzeszkową w powieści „Nad Niemnem”. Nasz gospodarz miał np. 
pięknego białego konia przypominającego raczej konia pod wierzch, niż 
zabiedzonego kudłatego chłopskiego konika wprzęganego do hołobli. Na tym 
koniu jeździł do Radunia na zakupy Pijatrjek, (Piotrek) syn gospodarza.  

Pierwszym zapamiętanym przeze mnie obrazem to, gdy, chyba trzylatek 
ubrany w czapkę i płaszczyk, piłem śmietankę z graniastej małej szklaneczki z 
jakimś równolatkiem. Była, więc tam centryfuga- urządzenie do odwirowania 
śmietanki, urządzenie w tamtych czasach bardzo mało znane. Ponieważ byłem 
ubrany w płaszczyk było to poza domem, być może u kolegi, lub sąsiadów. 
Drugi zapamiętany obrazek- siedzę, w stojącym na niewybrukowanym rynku 
(pewnie Raduń) autobusie i widzę przejeżdżającego na białym koniu 
mężczyznę- krzyczę wniebogłosy: mama Pijatrjek! Pijatrjek! Trzeci- pędzący ze 
sznurami ludzie, w bagnach topiła się krowa.  

Ojciec miał gorzej- uczył we wsi Podzitwa, wymawianej Padziiiitwa, 
otoczonej nieprzebytymi bagnami, z ludnością białoruską wrogo nastawioną 
do polskiej szkoły, chcących jej przekształcenia w szkołę białoruską.  Odmowy 
posyłania dzieci, świadczeń na rzecz szkoły, nocne napady na szkołę, były na 
porządku dziennym.  



 

    

 
 
Pacjeluńce u góry po środku, Podzitwa u dołu otoczona nieprzebytymi 

bagnami. Miejscowości oznaczone literami Ok to okolica- dawna nazwa szlacheckich 
zaścianków. Było ich tam wyjątkowo dużo. Wśród nich Sienkiewiczowskie Butrymy i 
Giesztowty. 



Ludzie w Podzitwie mieszkali w kurnych chatach, drogi były polne, 
nieutwardzone. Ziemia uboga mało rodziła. Jedzono to, co ziemia urodziła, dał 
las, co wyhodowano i co złowiono w jeziorach. Na przednówku do resztek mąki 
dosypywano zmielone żołędzie, a i tak cierpiano głód. Chodzono w tym, co 
utkano z lnu i wełny, na nogach noszono łapcie z łyka. Zimą bogatsi mieli buty i 
kożuchy z wyprawionej przez miejscowych skóry.  

Można sobie wyobrazić brud i zaduch w chatach, a także poziom higieny. 
Bieda była nieopisana, oficjalnie nazywano te tereny Polską „C”. Jedyny 
zarobek przynosiły ogromne zbiory grzybów, które po wysuszeniu 
sprzedawano za grosze przyjeżdżającym specjalnie po nie żydowskim kupcom. 
Pieniędzy za grzyby wystarczało na sól, ale już nie na naftę. Świecono 
łuczywem, chodzono spać „z kurami”. 

 
 

 
 
Zima. Na targu w Lidzie. Drugi z prawej w łapciach. Z tyłu- koń w hołoblach. 

 
Prawie nikt nie mógł pozwolić sobie na lekarza, zresztą najbliższy 

mieszkał w Lidzie-około 50 km od Pocieluniec- zastępowali ich znachorzy i 
baby- szeptuchy. Mama zapewne, pomimo niezłych warunków życia w 
szlacheckim zaścianku, bała się rodzić mnie w miejscowości tak odległej od 
szpitala czy lekarza. Dlaczego jednak zdecydowała się rodzić mnie w 
Szczebrzeszynie rodzinnym mieście mojego ojca, gdzie wszyscy w zasadzie 
byli dla niej obcy, a nie w Sokalu, gdzie miała dobry szpital, swoją matkę i dwie 
siostry? Nie wiem- żałuję, że nigdy mamy o to nie zapytałam. Niewykluczone, 
że właśnie zmarła jej matka i w Sokalu panowała żałoba.  

Sporządzający akt mojego urodzenia, nr 214 z 1930 r., w parafii kościoła 
p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, zapisuje: „Działo się w mieście 
Szczebrzeszynie, dnia piątego lipca, tysiąc dziewięćset trzydziestego roku, o 
godzinie piątej po południu. Stawił się Roman Kołodziejczyk, lat dwadzieścia 
sześć liczący, nauczyciel z Podzitwy, powiatu Lidzkiego, czasowo w 
Szczebrzeszynie zamieszkały, w obecności Wacława Zygmunta Niechaja, lat 
dwadzieścia pięć medyka z Wilna i Antoniny Zofii Bielańskiej, lat dwadzieścia 



sześć nauczycielki z Sokala, i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w 
Szczebrzeszynie, dnia dwudziestego ósmego maja, roku bieżącego, o godzinie 
ósmej rano z jego małżonki Stefanii z Bielańskich lat dwadzieścia cztery 
liczącej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym dziś przez Księdza Henryka 
Blicharskiego odbytym nadano imiona Romuald Janusz, a rodzicami 
chrzestnymi byli: Wacław Zygmunt Niechaj i Antonina Zofia Bielańska: 
opóźnienie aktu nastąpiło z powodu zajęć służbowych ojca dziecięcia”. 

Po kilku miesiącach mama wróciła ze mną do swej pracy. W 
miejscowości Pacieluńce spędziłem pierwsze lata swojego dzieciństwa. Tam 
nauczyłem się mówić, oczywiście zaciągając zaśpiewem wileńskim. Po 
przyjeździe do Szczebrzeszyna cioteczny brat mojego ojca Kimaczyński, 
profesor Akademii Muzycznej, bywając na urlopie w Szczebrzeszynie prosił 
mnie: powiedz coś jeszcze, tak pięknie zaciągasz. 

Ojciec mój był, tak jak zdecydowana większość mieszkańców 
Szczebrzeszyna, członkiem i działaczem Narodowej Demokracji, zwanej 
pospolicie endecją od początkowych liter pełnej nazwy partii- ND. Partia ta była 
w ostrej opozycji do Piłsudskiego. (Patrz www.Szczebressyn.pl wspomnienia: 
„Roman Kołodziejczyk działacz endecki- przeciwnik Piłsudskiego, żołnierz 
1920 i AK”  

Na początku lat 30-tych XX wieku zaczęto rugować nieposłusznych 
rządom Piłsudskiego nauczycieli w sposób barbarzyński- odbierając im prawo 
nauczania. Spotkało to ojca a po kilku latach także mamę. Wobec 
niemożliwości znalezienia jakiejkolwiek pracy w wyuczonym zawodzie rodzice 
wrócili w rodzinne strony ojca, do Szczebrzeszyna i zakupili kilkanaście 
hektarów ziemi z parcelowanego folwarku w Brodach Dużych Także stojący 
obok tej ziemi budynek dawnej „Szlakówki”- byłej siedziby gajowego 
szlakowego sprawdzającego legalność wywożonego z lasów Ordynacji 
Zamojskiej drzewa. Szlakówka stała się naszym domem rodzinnym. Tutaj 
urodziły się trzy moje siostry, tutaj zmarła nasza mama. 

 

http://www.szczebressyn.pl/


 
                                           Szlakówka od strony Brodzkiej Góry 
        

 
 
Szlakówka „od frontu”. Dom z pierwszej połowy XIX wieku, wpisany do rejestru 
zabytków. Widok bez późniejszej zieleni. Lewe okno powiększone przez ojca- przed 
tym było tylko pojedyncze.  

Szlakówka miała dwa wyodrębnione mieszkania, jedno po lewej, patrząc 
na powyższą fotografię, mniejsze powierzchniowo, drugie po prawej stronie- 
większe. Można przypuszczać, że większe służyło szlakowemu, mniejsze jego 



pomocnikowi.  Najlepiej widać to na poniższym zdjęciu przedstawiającym 
widok Szlakówki od strony podwórza. Widać okno pojedyncze w mniejszym 
mieszkaniu. Ściana działowa pomiędzy dwoma mieszkaniami przebiega około 
jednego metra za pojedynczym oknem. Nawet kominy są zróżnicowane. Pod 
podwójnym oknem więjszego mieszkania dokopałem się, w czasie remontu 
elewacji domu jeszcze przed wojną, półokrągłego, zamurowanego cegłą, jak 
gdyby wejścia do piwnicy- zostało to zlekceważone. 

             
                                           Szlakówka od podwórka 
 
Mniejsze mieszkanie składało się z pokoju, kuchni, spiżarni, sieni i 

wyjścia na podwórze. Większe z dużego pokoju liczącego około czterdziestu 
metrów kwadratowych, dużej kuchni, spiżarni i wyjścia: na podwórze i na 
strych. W czasie okupacji, po zabraniu dotychczasowej szkoły dzieciom 
polskim dla dzieci folksdojczów, odbywały się w dużym pokoju lekcje szkolne.   

W kuchni większego mieszkania stał olbrzymi, staroświecki piec o 
wymiarach około 1,5 metra długości i ponad 1 m szerokości, wysoki na wzrost 
człowieka. Oprócz kuchni i pieca chlebowego miał na wierzchu obramowane 
murkiem miejsce do spania. Było tam cieplutko i wspaniałe miejsce do zabawy 
szczególnie zimą. Kuchnię tę zajmowali do wybudowania własnego domu 
Droździelowie: rodzice, dwóch synów i córka Janka, późniejsza matka znanego 
szczebrzeskiego rzeźbiarza 

Podczas okupacji moi rodzice oddali tę kuchnię w użytkowanie najpierw 
wysiedlonej przez Niemców rodzinie z okolic Turka, później uciekinierom z 
Rawy Ruskiej. Rolnik z pod Turka typowy polski chłop z sumiastym wąsem, 
niezbyt wysoki, bawił nas dzieci sposobem jedzenia zupy. Najpierw w 
zwolnionych tempie powoli niósł drewnianą łyżkę z zupą z miski w kierunku 
ust, aby potem nagle ostatnie 10 centymetrów błyskawicznie przyśpieszyć i z 
głośnym chlup włożyć ją do ust. Wyglądało to przekomicznie. Miał córkę 
Wandę, która była niby normalna, ale jednak coś jej brakowało. Najdelikatniej 
mówiąc była mało rozgarnięta. Najbardziej zapamiętałem, kiedy przybiegła z 
krzykiem do domu, że ktoś strzelił i kulka spadła jej na język. Kulka na jej 
języku pozostawała przez kilka dni do czasu, aż o niej zapomniała. Znaleźli 
potem miejsce w jakimś gospodarstwie w sąsiedniej wsi, gdzie wykorzystywali 
swoje umiejętności rolnicze pomagając gospodarzowi. 



Na ich miejsce sprowadzili się uciekinierzy z Rawy Ruskiej państwo 
Feduszkowie- mama z mężem i trzema synami. Siedząc na fotelu i robiąc na 
drutach tak zgrabnie dyrygowała tą męską czwórką, że w mieszkaniu było 
zawsze czyściutko, na porę ugotowane, wyprane, wyprasowane itd. Godna 
podziwu, pogodna i spokojna rodzina. Najstarszy syn mieszkał ze swoją 
narzeczoną, a później żoną. Brali ślub w cmentarnej kaplicy św. Leonarda, 
ponieważ Niemcy, po wysiedleniu Szczebrzeszyna, zamknęli obydwa kościoły.                        

Szlakówka położona jest przy dzisiejszej drodze Szczebrzeszyn- 
Zwierzyniec. Odcinek tej drogi od Szlakówki do Szczebrzeszyna przez 
pradolinę rzeki Wieprz został wybudowany przez Ordynację Zamojską w 
pierwszej połowie XIX w. Właściwiej byłoby ją nazwać ziemną, utwardzoną 
groblą. Na jej pobocza, prawdopodobnie dla umocnienia, rosła aleja 
ogromnych starych topoli. Droga miała ułatwiać wywóz drzewa z lasów 
Ordynacji zza Brodzkiej Góry do Szczebrzeszyna i położonych za nim 
miejscowości. 

Droga ta, czy grobla była uszkadzana prawie każdego roku przez „wielką 
wodę”. Po jesiennych opadach, a szczególnie po gwałtownych wiosennych 
roztopach ogromnej masy śniegu- zimy byłyśnieżne i mroźne, kiedy zmarznięta 
ziemia nie mogła jeszcze wchłonąć wszystkiej wody, jej nadmiar przelewał się 
przez groblę czyniąc ją nieprzejezdną. Zapewne każdego roku trzeba było ją 
naprawiać.  

 
 

                                               Z książki ZHP w Szczebrzeszynie dr Andrzeja Jóźwiakowskiego 

  Wiosna 1945 r. Wiosenna „wielka woda” ciągnąca się aż rzeki Świnki.  Most na 
rzece Wieprz wybudowany w 1938 r., zburzony przez wojsko niemieckie w 1944 r. 

 

Po zajęciu Szczebrzeszyna przez wojska austriackie w roku 1915 groblę 
podwyższono i utwardzono klinkierem- rodzajem specjalnej cegły. Jednak 
nadal niszczyły ją powodzie. Pamiętam jak woda przelewała się przez 
nawierzchnię drogi płynąc od Zwierzyńca do Bodaczowa. Kilkanaście lat po 
wojnie 1939-44 klinkierowa droga została podwyższona i pokryta asfaltem, 
stare topole wycięto i posadzono nowe już poza poboczem. Ówczesny, 
znacznie wyższy od dzisiejszego poziom wód gruntowych sprawiał, że w mokre 



lata trudno było wejść na łąki, aby wykosić trawę, nie mówiąc już o wjeździe 
furmanką po siano.  

W zimie ślizgać się można było po lodzie od Zwierzyńca do Bodaczowa, 
gdyż na łąkach zamarzała woda po jesiennych opadach. Na łąkach nie było 
wtedy prawie żadnych zarośli, czy drzew takich jak dzisiaj.  

W miejscu gdzie dzisiaj obok Szlakówki jest stacja transformatorów 
znaleziono w roku 1938 kilka ludzkich szkieletów. Pamiętam komisje lekarsko-
policyjne. Okazało się na podstawie badań i wywiadów, że pochowano tam 
zmarłych, których nie można było pochować na cmentarzu w Szczebrzeszynie 
z powodu nieprzejezdności drogi.  

Zimą Wieprz, co najmniej dwa razy szerszy i głębszy niż dzisiaj, 
zamarzał. Wykuwano z niego potężne bryły lodu, które zwożono do lodowni. 
Wejście do niej było przez otwór w murze obronnym kościoła pw. Św. 
Katarzyny od ul. Zwierzynieckiej. Warstwy lodu przysypywano trocinami, a po 
zapełnieniu lodowni otwór zamurowywano. W lecie chłodzono tym lodem 
artykuły spożywcze- nie było jeszcze wtedy lodówek. No i wyrabiano lody- bez 
lodu nie mogła się obejść jego produkcja.  

Często dzieci przyglądały się tej produkcji czekając aż lody będą gotowe 
do spożycia. Do wysokiej na około czterdzieści centymetrów drewnianej 
beczułki wkładano mniejszy okrągły blaszany pojemnik a przestrzeń pomiędzy 
nimi zapełniano pokruszonym lodem. Do metalowego pojemnika wlewano płyn 
sporządzony z mleka, żółtek i cukru, dodawano zapachy np. wanilii i zakrywano 
go pokrywąką. Następnie ręcznie nadawano pojemnikowi ruch obrotowy 
kręcąc go przy pomocy odpowiednio wymodelowanego grubego drutu. 
Przestrzeń pomiędzy drewnianą beczkę a blaszanym pojemnikiem często 
uzupełniano lodem, który topił się i wypływał z beczki otworem w jej dnie. Lód 
posypywano solą, która spowalniała jego topnienie. Po kilkunastu minutach 
obracania blaszanego pojemnika w lodowo- solnej mieszance płyn znajdujący 
się w nim zamarzał tworząc smaczne lody.  

  
 



        

 
 

Mapa sztabowa WIG z 1936 r. Cała pradolina rzeki Wieprz oznaczona, jako 
bagienne łąki, a droga ze Szczebrzeszyna w dół do skrzyżowania- z wsiami Brody 
Duże i Brody Małe, obwiedziona kropkami, co oznacza, że jest to droga mogąca być w 
pewnych okresach nieprzejezdna. U dołu tej drogi po jej prawej stronie - w rogu 
utworzonym z drogą do wsi Brody Duże (napis Brody Stare dotyczy folwarku nie wsi) 
„przytulona” do nich Szlakówka.  

Idąc od Szlakówki w kierunku Szczebrzeszyna po lewej i prawej stronie 
drogi widoczne na mapie prostokąciki- to nieczynne już w latach 20-tych XX 
wieku stawy rybne. Każde z nich były otoczone podwyższonymi groblami, 
które służyły mieszkańcom Brodów Małych, jako ścieżki skrócające drogę do 
Szczebrzeszyna.  Kobiety idąc w niedzielę do kościoła szły boso niosąc buty w 
ręku- zakładały je na nogi przed miastem. 

Dalej po prawej, przylegając do rzeczki Świnki, jest zaznaczona na mapie 
skrótem Rzeź.= rzeźnia zwana pospolicie szlachtuzem. Składała się ona z 
małego domku, w którym mieszkał pracownik rzeźni Jóźwiakowski i dwóch 
budynków. W pierwszym była rzeźnia dla bydła w drugim dla świń. 
Jóźwiakowski miał b. liczną rodzinę. Jan Jurczykowski twierdzi, że 20 
osobową--dwoje rodziców, szesnaścioro dzieci i dwoje wnucząt.  Wydaje mi 
się, że jednak mniej. Kilku jego synów zginęło walcząc w oddziałach 
partyzanckich. Po wojnie tak dom Jóźwiakowskiego jak i rzeźnia zniknęły- nie 
było już dziesiątków prywatnych szczebrzeskich rzeźników, nie była potrzebna 
i rzeźnia. 



Jedna z córek Jóźwiakowskiego wywołała ogromny skandal- dla niej 
opuścił żonę szczebrzeski dr weterynarii. Wybudował w połowie drogi na 
Brodzką Górą po prawej stronie dom i budynki gospodarcze i tam z nią 
zamieszkał. Powyżej nich po lewej stronie drogi były kamieniołomy, z których 
wapienny biały kamień służył, jako budulec wielu domom i budynkom 
przemysłowym. Z wierzchołka Brodzkiej Góry roztaczał się przepiękny widok 
na Szczebrzeszyn i położone za nim wsie, w prawo daleko, prawie do Zawady, 
w lewo poza Topólczę. Dzisiaj wysokie zarośla, jakie wyrosły w 
kamieniołomach widok ten zasłoniły.  

Dalej od Szlakówki w kierunku miasta, za Świnką, jednak przylegając do 
niej, był duży młyn zaznaczony na mapie, jako M.m. Murowany z białego 
brodzkiego kamienia, miał ceglane narożniki. Podobny wielkością i wyglądem 
do tego, obok którego przechodzi się idąc do Błonia. Koło młyna działa nadal 
głębinowa studnia artezyjska, która do dzisiaj zapatruje amatorów w smaczną 
wodę.           

Wszystkie nieczystości z rzeźni i młyna spływały do Świnki, a dalej 
Wieprzem do morza. Tak samo zresztą ze znajdującej się w Brodach Małych 
fabryki kalafonii i terpentyny- ścieki były wpuszczane wprost do przydrożnego 
rowu, którym płynęły sobie nieustannym strumyczkiem rozsiewając 
przenikliwy zapach terpentyny, po czym przepustem pod jezdnią 
odprowadzano je na druga stronę drogi, stamtąd rowem też do Wieprza. O 
ekologii nikt jeszcze nie słyszał. 

Przed Szczebrzeszynem, zaznaczony na mapie literą T, duży obszar 
zajmował tartak. Wyrabiano tam różnych rozmiarów deski i inne produkty 
potrzebne w budownictwie. Także gonty, którymi pokryta była większość 
budynków w okolicznych wioskach wypierając strzechy. 

Młyn i tartak, jako mienie pożydowskie, nie mając po wojnie właściciela 
popadły w ruinę, aż w końcu zupełnie zniknęły. Jakiś czas na miejscu tartaku 
było targowisko, a teraz jest hotel. Dalej był już Wieprz, z nad którego unosił 
się od rana do wieczora odgłos kijanek, którymi kobiety prały w rzece bieliznę. 



.

  
                                                                  Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Zamościu                                    

  

Klęcząc nad wodą uderzały z całej siły kijanką w sztukę namydlonej 
bielizny położonej na desce. Ciągle ją odwracały na różne strony 
ochlapując przy tym rzeczną wodą. 

                                            
Szlakówka w oficjalnych dokumentach Ordynacji Zamojskiej występuje 

pod nazwą „Szlak”. Stała, bowiem na szlaku wywózki drzewa z lasów zza 
Brodzkiej Góry. Praktycznie każdy, kto jechał z drzewem z lasów ordynackich 
do Szczebrzeszyna i dalej w kierunku Rozłop, Sułowa czy Radecznicy musiał 
jechać koło Szlakówki, lub przez Zwierzyniec czy Bodaczów. Dlatego 
Szlakówki, oprócz Brodów, znajdowały się w Niedzieliskach, Kawęczynie i 
Borku. Wszędzie tam szlakowi kontrolowali, czy drzewo wywożone jest 
legalnie. Szlakowi pełnili swe funkcje chyba do pierwszej wojny światowej, 
ostatni z nich „w naszej” Szlakówce nazywał się Ziembicki.  

 Instrukcja z 19.XII.1858 dla podleśniczego, szefa lasów klucza 
zwierzynieckiego, mówiła o jeszcze jednym „Szlaku”: „urządzić się mającym za 
karczmą Słupy na drogach schodzących się od Krasnobrodu i Kosobud do 
Szczebrzeszyna”. Tzn. tam, gdzie dzisiaj znajduje się stacja kolejowa 
Zwierzyniec- Biały Słup. Wówczas droga do Szczebrzeszyna prowadziła przez 
Zwierzyniec, Topólczę, Kawęczyn.  

    Instrukcja dla gajowego szlakowego stanowiła (pisownia oryginalna): 
„1) Gajowy szlakowy miejsca swego bez wyraźnego rozkazu i zastąpienia go 

osobą wyznaczoną opuszczać nie może 
2) Prowadzenia na materiały, budulec, opałowe w sągach, czy na ugaj itp. 
bez asygnacyi i cechówki po dokładnym przekonaniu się o prawdziwości 
cechówki, gdyż doświadczenie przekonało, iż włościanie umieją cechówki 
podrabiać, przepuszczać nie może i nie powinien, a za dostrzeżeniem 



uchybień lub, że drzewo wiezione nie odpowiada asygnacyji albo warunku 
ugaju, zwalać na szlaku i o tem właściwemu podleśniczemu lub na sesyi 
donosić. Fantowanie czyli grabienie na szlakach nie dopuszcza się, skoro 
obiekt ma być zwalonym. W razie tylko wątpliwości i nieznajomości 
prowadzącego zakwestionowane drzewo fantowanie dozwala się, a zabrany 
fant wyrównać powinien wartość obiektu. Zabrane fanty przedstawić na 
sesyi leśnej dla spisania ich do dziennika.  
3) Gajowy szlakowy czujną bacznością zwracać winien uwagę na drogi i 

przesmyki uboczne szlaku, aby temi jadący z drzewem nie przekradali się, 
i o ile w jego możności zapobiegać i przedstawiać miejsce takie dla 
zarządzenia nadzoru. 

4) Gajowy szlakowy znajdować się będzie na sesyjach, co druga sesyja 
zastąpiony przez strażnika ruchomego albo strażnika z dzielnicy 
pobliskiej wyznaczonego. 

5) Uległość i poszanowanie należne zwierzchnikom począwszy od zarządcy 
– podleśniczemu, lustratorowi lasów, leśniczemu, jako jego pomocnikowi 
gajowy szlakowy winien okazywać”. 

 
Trzeba tu wytłumaczyć kilka pojęć dzisiaj już nie zrozumiałych: 

zarządca – zarządzał całym majątkiem klucza np. Zwierzynieckiego, 
podleśny zarządzał lasami w tymże kluczu,  

lustrator lasów, leśniczy jego pomocnik nadzorowali lasy we wszystkich 
kluczach, czyli w całym majątku Ordynacji. 

prowadzący- to przewożący 
ugaj- w latach sześćdziesiątych XIX wieku chłopów pańszczyźnianych 

uwłaszczono wydzielając każdemu indywidualnie pole z obszaru ziemi 
folwarcznej. Łąki do wypasu, tzw wygony, dawano na własność całej wsi bez 
dzielenia dla poszczególnych chłopów- taka łąka jest jeszcze do dzisiaj w 
Brodach Małych. Natomiast lasu nie przydzielano, lecz określono ile i komu 
należy się w ciągu roku furmanek opału, ile drzewa i jakiego w przypadku 
budowy domu, zagród, itp. Oficjalnie nazywało się to serwitutem, a pospolicie 
ugajem. Przydzielone drzewo wydawano w ugajowe dni.  

cechówka- coś w rodzaju dużego młotka, na którym wyrżnięte byty cechy 
właściwe danego gajowego. Po wycięciu drzewa gajowy uderzał cechówką w 
pozostały w ziemi pień i w tzw. odziomek ściętego drzewa na znak, że drzewo 
zostało wycięte legalnie. Wszystkie pnie drzewa znajdujące się na wiozącej je 
furmance musiały mieć odbite przez gajowego jego cechy. Po tym szlakowy 
mógł sprawdzić, czy drzewo jest wywożone z lasu legalnie. 

fanty- drzewo, które wiadomo było, że jest wywożone nielegalnie zrzucano 
na podwórzu Szlakówki. Jeżeli były tylko wątpliwości fantowano je tj. 
pobierano zastaw. Wielkość zastawu powinna odpowiadać wartości obiektu, 
czyli wiezionego drzewa. 

Gajowy szlakowy był wysoką funkcją, gdyż, oprócz wyróżniającego się 
domu, podlegał bezpośrednio podleśniczemu (podleśnemu), a więc szefowi 
klucza lasów zwierzynieckich, urzędnikowi o wyższym stanowisku niż 
dzisiejszy nadleśniczy:  

„Podleśniczy, jako najbliższy nadzór lasów sprawujący, obok dozoru 
zapobiegającego zniszczenia ich, a raczej pilnowania całości – zarówną mieć 
także powinien uwagę na ich porost, gatunki rosnącego drzewa i naturę ziemi, i 
tem celem najdokładniej obznajomić się obowiązany z miejscowością, 



położeniem i z nazwiskami uroczysk (dzielnic), błot, jeżeli jakie są, słowem 
wszystkiego w rewirze znajdującego się. Zostaje pod nakazem rządcy klucza 
właściwego, a bezpośrednio pod kontrolą i nadzorem lustratora lasów i 
leśniczego pomocnika jego”.  

Klucz obejmował kilka dzisiejszych nadleśnictw. Klucz Zwierzyniecki np. 
obejmował ogromny okrąg lasów od Kosobud, poprzez Krasnobród, Józefów, 
Turzyniec, Kawęczyn, Niedzieliska, Kąty koło Zawady, z powrotem do 
Kosobud. Granica tego okręgu była długa na około 70 kilometrów. Był to jeden 
z kluczy Ordynacji Zamojskiej. Po znacznym zmniejszeniu spowodowanym 
uwłaszczeniu pańszczyźnianych chłopów Ordynacja liczyła jeszcze 180.000 
hektarów, czyli 1.800 kilometrów kwadratowych. 

W drugiej połowie XX wieku stanowiska uległy dewaluacji. Po utworzeniu 
Techników Leśnych, gajowi zniknęli, są już tylko leśniczowie i nadzorujący ich 
nadleśniczy, który zawiaduje terenem znacznie mniejszy niż dawny 
podleśniczy. Upaństwowionymi lasami rządzą Okręgowe i naczelna Dyrekcja 
Lasów Państwowych. 

Zresztą i inne stanowiska uległy dewaluacji. W mojej młodości był 
kierownik szkoły teraz dyrektor, kierowniczka przedszkola teraz pani dyrektor 
itd.  

Jeżeli już wspomniałem powyższą instrukcję to, jako ciekawostkę warto 
przytoczyć nazwy niektórych wymienionych w niej „dzielnic lasów 
(uroczyska)”:  „Grobelka pomiędzy Swinnem a Kosobudami i Markiewiczem. 
Kozia Góra, Czerkies i Turkowa. Długi Kąt. Od granicy Guciowa i Krasnobrodu 
między Kruglem i Kamienną: Krugiel, Dwójniak, Rzeczki, Szerokie Bagna. Od 
granicy krasnobrodzkiej pod Majdanek Kasztelański: Malinne. Od karczmy na 
Słupach, pomiędzy Krasnobrodem i Kątami – Zalesie. Pomiędzy polami 
Turzyńca i Żebraczem – Żebracz, Przewłoki, Dębina, Niedzieliska aż ku Kątom, 
Biały Wygon, Nart i Budzyńska. Pomiędzy Rudką, Wygodą i Obroczą – Swinne, 
Kostrzewna do Rudki. Ku Obroczy: Borek Zwierzyniecki, Parkan Zwierzyniecki i 
Borek Szozdowy. Pomiędzy Kossobudami, Brodami i karczmą Słupy – 
Puchary, Paradowa Góra, Czortkowa Góra, Krzywe, Kamienna Góra”.       

 
                                                      * * *  
Ziemia zakupiona przez moich rodziców wokół Szlakówki pochodziła z 

rozparcelowanego folwarku Brody Stare. Do czasu parcelacji folwark ten 
dzierżawił od Ordynacji Zamojskiej Aleksander Sawicki, kiedyś właściciel 
własnego majątku koło Łabuń. Wyodrębnił z folwarku kwadrat powierzchni o 
wymiarach około 100X100 metrów, na której to działce znajdował się dwór wraz 
z ogrodem i obsadził go żywopłotem z bzu. Żywopłot ten niepielęgnowany i 
rozrośnięty znajduje się tam do dzisiaj. Wychowywało się u Sawickiego troje 
wnucząt, dzieci jego córki: Irena, Katarzyna i Henryk Pawłowscy. Irena to 
późniejsza żona dr Stefana Jóźwiakowskiego i matka dr Andrzeja 
Jóźwiakowskiego, który opowiadał mi, że jego pradziadek z upodobaniem 
obsadzał żywopłotem z bzu wszystkie swoje siedziby.   

Po parcelacji folwarku Sawicki zakupił zabudowania i spory szmat ziemi, 
który po jego śmierci odziedziczył jego wnuk Henryk Pawłowski.  

Duży obszar kupił też reemigrant z USA Michał Dawid. Ponieważ nie miał 
gdzie mieszkać Pawłowski odsprzedał mu dwór. W tym dworze uczyłem się 
podczas okupacji, gdyż dwie izby dworu przekazał Dawid do nauki dla polskich 
dzieci wyrzuconych ze szkoły, którą Niemcy zajęli dla dzieci folksdojczów. Po 



wojnie dwór z upływem lat podupadał, właściciel z braku środków nie 
zapobiegał jego ruinie. Doszło do tego, że dwór się zawalił a Michał Dawid 
zamieszkał w potężnym piecu z kominem, który znajdował się z tyłu za holem i  
służył do równoczesnego ogrzewania czterech pomieszczeń dworu.  

Pawłowski adaptował na mieszkanie czworaki, w których jako lokatorka 
mieszkała również pani Antonina Budkowska nauczycielka i moja 
wychowawczyni w szkole w Brodach Dużych. Do posiadłości Pawłowskiego 
należały także pozostałości folwarku- długie murowane stajnie, obory, stodoły i 
kuźnia. Ta ostatnia utkwiła mi najbardziej w pamięci- znajdowała się najbliżej 
dworu, w którym mieliśmy lekcje i na przerwach można było przyglądać się 
pracy kowala. Był nim stary mężczyzna o nazwisku Kapuśniak, były żołnierz 
rosyjskiej carskiej armii. Na cywilnej marynarce nosił medale otrzymane 
podczas wojny rosyjsko- japońskiej w 1904 r. Gdy podczas okupacji 
niemieckiej szedł dostojnie do Szczebrzeszyna, wyprostowany, oparty na 
lasce, z medalami w klapie, siwy, z sumiastym wąsem, w maciejówce, Niemcy 
mu salutowali a często i podwozili.  

Pawłowski do jazdy używał tzw. linijki. Był to pojazd przypominający 
deskę długą około dwóch metrów, szeroką około trzydziestu centymetrów, 
obitą kilku centymetrowym materacem, umieszczoną na szeroko 
rozstawionych czterech lekkich kołach, zaprzężoną w jednego konia. Siadało 
się na niej okrakiem a nogi trzymało na wspornikach przypominających 
strzemiona. Koń kłusak przygotowany był do szybkiej jazdy.  

W czasie, gdy rodzice sprowadzili się na Szlakówkę w latach 30-tych XX 
wieku gruntowa droga w Brodach Dużych była bardzo rozjeżdżona, 
szczególnie wiosną i jesienią, z ogromnymi kałużami, które objeżdżało się raz z 
lewej a raz z prawej strony. Wójt postanowił ją wybrukować. Wyznaczono ją 
tak, że musieliśmy wyciąć gruszę rosnącą koło piwnicy. Droga została 
wybrukowana okrągłymi kamieniami, na których podskakiwały furmanki- 
wszyscy woleli jechać poboczem. W kilkanaście lat po wojnie drogę pokryto 
asfaltem. 

Na podwórzu Szlakówki była studnia zbudowana z bierwion drzewa 
(kwadratowa), z potężnym żurawiem, i korytem wydłubanym w jednym pniu. 
Wszystko wykonano solidnie z grubego drzewa. Podstawa żurawia wykonana 
była z wysokiego na kilka metrów pnia o trzydziesto centymetrowej średnicy 
dobranego tak, że u góry rozwidlał się jak proca, którą za mojej młodości bawili 
się chłopcy. W tym rozwidleniu na żelaznym trzpieniu osadzone było ramie 
żurawia zakończone na jednym końcu kilku metrowym drągiem, który 
opuszczał się do studni z umocowanym na nim wiadrem. Później ojciec 
przebudował studnię na kręgi betonowe- zamiast żurawia był kołowrót. 

 



 
        Studnia z żurawiem- skansen w Guciowie. Fotografował Zdzisław Dudek.  
 

W podwórzu, w czworoboku, znajdowały się budynki gospodarcze dla 
gajowego szlakowego i jego pomocnika. Stajnia i obora zrobione były z desek 
o grubości 10 cm i szerokości 60 do 70 cm, co obrazuje grubość drzew, jakich 
użyto do ich budowy. Po prawej stronie czworoboku była duża murowana 
piwnica w ¾ umieszczona w ziemi, podzielona na dwie części.  

Z tyłu za piwnicą miał miejsce do garbowania skór rymarz Bukowski, 
którego warsztat rymarski był usytuowany, jako pierwszy z prawej strony 
parteru ratusza patrząc od ulicy Zamojskiej.   

W wykopanym dole, w gaszonym wapnie skóry się macerowały, po czym 
przewlekano je przez szczelinę wkopanego w ziemię słupa jak nitkę przez ucho 
igły i owijano wokół słupa. Następnie zakładano na to bęben podobny do 
beczki bez dna i obracając go wycierano skóry z resztek włosia, mięsa i 
tłuszczu. Bęben był wprawiany w ruch obrotowy przez ludzi naciskających 
odpowiednie wciśnięte weń kołki. Rymarza tego, niskiego pana z dużym 
brzuszkiem zapamiętałem, bowiem zawsze towarzyszyła mu flaszka piwa i 
częste mówienie przez nos: „kurcze pieczone”.  

Szlakówka, jak wszystkie mieszkania służbowe Ordynacji, włączając 
dwory i gajówki, miała podobny schemat: wejście główne przez ganek, 
używany, na co dzień w dworach, a w szlakówce i gajówkach tylko od 
„wielkiego dzwonu”- tam zwykle wchodziło się od podwórka. Same budynki 
różniły się wielkością i materiałem, z którego zostały zbudowane. Gajówki z 
drzewa o niewielkim metrażu, Szlakówki o większym metrażu, ale tak jak dwory 
murowane. 

 



 
  
    Gajówka „Krzywe”dla dwóch gajowych- z lewej Lotz, z prawej Kawka  

 

          
 

      Dwór w folwarku Brody Stare w 1934 r. Już nie zamieszkały- wpadający w ruinę. 

 
Z ganku przechodziło się do przedsionka, w gajówce małego, w 

Szlakówce o wielkości małego pokoju, a w dworze holu, dla powieszenia 



zdjętych ubiorów wierzchnich i ewentualnie kaloszy- kiedyś w dnie niepogody 
panowie nosili na butach sięgające kostki kalosze. W Szlakówce i gajówkach, 
w których mieszkało po dwóch gajowych, na prawo i lewo od przedsionka był 
pokoje, z których przechodziło się bezpośrednio do kuchni położonej od strony 
podwórka. Szlakowy i gajowy miał jeden pokój, kuchnię i spiżarnię. Dzierżawca 
folwarku trzy pokoje i kuchnię- po obu stronach holu znajdowało się po dwa 
pomieszczenia: po prawej dwa pokoje, po lewej pokój i z tyłu kuchnia.  Z tyłu za 
holem 

W czasach przedwojennych wieś żyła b. biednie, a nawet nędznie. O 
nawozach sztucznych nikt nie słyszał, jeżeli nawet to nie było ich, za co kupić. 
Aby zwiększyć plony stosowano nawóz naturalny, obornik, z własnego 
gospodarstwa i lub przyorywano poplony np. łubin, jako tzw. nawóz zielony. 
Pomimo tego nasza piaszczysta ziemia rodziła mało i to tylko żyto i kartofle.  

Prawie jedyne pieniądze, jakie można było uzyskać były ze sprzedaży 
mleka i buraków cukrowych. Żyta było 12-14 kwintali z hektara i mało nań było 
kupców, bo handel zbożem całkowicie opanowali Żydzi, którzy płacili po około 
10 złotych za kwintal. (Pensja nauczycielska wynosiła 100 do 250 miesięcznie). 
Kartofle były dla siebie i dla świń na mięso. Ojciec wpadł na pomysł, aby 
budującym się w mieście sprzedawać piasek. Ziemia nasza leżała na skraju 
pradoliny Wieprza, stąd pod dwudziestą centymetrową jej warstwą znajdują się 
pokłady piasku.  

Wszystko było robiono ręcznie. Orało się końmi, siało się z płachty ręką, 
kosiło kosą, a młóciło cepami. Kartofle kopało się motykami. Buraki cukrowe 
po wyrwaniu każdego z osobna ogławiało się nożem, oczyszczało z ziemi i 
ucinało korzonek. W spiekocie i jesiennej słocie. Potem pięknie ułożone na 
furmance wiozło się do odległej o prawie pięć kilometrów cukrowni. Wszystko 
było bardzo pracochłonne. 
          Oprócz stałego pomocnika nazywanego parobkiem, można było do 
każdej pracy znaleźć pomoc doraźną. Bezrobocie na wsi obliczano na kilka 
milionów ludzi. Nie było dnia żeby nie zjawił się ktoś żebrzący- dostawał pajdę 
chleba. Było ich dużo każdej niedzieli pod kościołami, zatrzęsienie w Zaduszki 
przed wejściem na cmentarz. Siedzących i stojących w równym rzędzie. 
Przechodząc koło nich dawało się drobne pieniądze prosząc o pomodlenie się 
za dusze Jana, Marii i tp.   

Ciągle przychodzili różni wędrowcy oferując swoją pracę. Nieraz prawie 
za samo wyżywienie. Pamiętam, że najmujący się na cały dzień do koszenia czy 
młócenia (najcięższe prace) prosił o wyżywienie i jeden złoty zapłaty. Mógł za 
to kupić 1kg. cukru lub ½ kg słoniny albo 20 małych bułeczek. Byli to tzw. 
wyrobnicy- ludzie, którzy nie posiadali własnej ziemi. Wszyscy nasi sąsiedzi w 
kierunku Brodów Małych byli takimi wyrobnikami. Tylko dwóch miało zawody- 
Hołota był cieślą, a Kwapisz stolarzem. Do doraźnych prac w polu brało się 
zazwyczaj sąsiadki, a najczęściej Hołotową. Była to niezwykle żywotna i 
pracowita kobieta. Robota paliła się jej w rękach.  

Oprócz pracy była pomocna w leczeniu przeziębień. Postawiła bańki, 
wysmarowała pierś terpentyną, obłożyła papierem nasiąkniętym tłuszczem i 
prawie na drugi dzień było się zdrowym. Byłem dosyć chorowitym dzieckiem, 
często się zaziębiałem, to też miała ze mną Hołotowa sporo roboty. Miałem przy 
tym wysokie temperatury i zwidy np. takie, że pokój to ogromnych rozmiarów 
sześcienna bryła, która nasuwa się na mnie i zaraz mnie przydusi. Krzyczałem 
wtedy jak oszalały. 



O ile gospodarze żyjąc biednie mieli przynajmniej, co jeść- wyrobnicy 
żyli w nędzy. Podstawą ich wyżywienia przez zimę było kilka beczek kapusty, 
kartofle i mąka na kluski i chleb. Choć i z tym czasem były problemy. Na 
przednówku, którego bali się wszyscy, przychodziła do mamy Hołotowa z 
prośbą o pożyczenie „na odrobek” ćwiartki (taka miara) żyta. Z uwagą 
śledziłem Hołotę, jak brzytwą dzielił zapałki na dwoje. Będąc cieślą nie często 
miał robotę, gdyż niezbyt wielu ludzi się budowało. Zrobił sobie skrzypce i 
często widziałem go jak na nich grał. Ich dzieci w zimie nie wychodziły na dwór, 
bo nie miały butów.  

Wiele dzieci wiejskich, szczególnie wyrobników, było źle odżywionych. 
Stad wielka śmiertelność dzieci, o których leczeniu nie mogło być mowy z 
powodu braku pieniędzy. Przychodnie zdrowia i ubezpieczenia były tylko dla 
pracowników firm i urzędów państwowych, oraz nielicznych przedsiębiorstw 
prywatnych, które się na to zdecydowały. Ordynacja Zamojska posiadała dla 
swoich pracowników własnych lekarzy. 

Węgla nie było, paliło się tylko drzewem. Bardzo dużo ludzi, których nie 
stać było na kupno drzewa zbierało w lesie susz i gałęzie. Od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni, od świtu do nocy, ciągnęły koło Szlakówki gromadnie 
kobieciny ze Szczebrzeszyna do lasu. Każda wracała niosąc w chustach na 
plecach, w tzw. zajdach, trochę tych gałęzi na bieżący użytek i na zapas na 
zimę.   

Nie przelewało się i u nas, ale był swój chleb i wystarczało go zawsze, jak 
również różnego gatunku mąki. Swoje były mleko, ser, masło, jaja, kartofle, 
warzywa, a raz, czy dwa razy w roku biło się świnię. Oczywiście biło się w 
domu, nie w rzeźni. Uderzona, celem ogłuszenia, obuchem siekiery w głowę 
świnia przeważnie jeszcze kwiczała, kiedy wpychano jej nóż pod przednią 
łopatkę i zbierano do miednicy krew płynącą z przebitego serca. Z krwi robiło 
się przepyszne kaszanki. Mieszanką krwi i kaszy gryczanej napychało się 
oczyszczone grube jelito świni. Tak przyrządzoną kaszankę układało się na 
blachach do pieczenia ciast wyścielonych owsianą słomą, wkładało do 
rozgrzanego pieca chlebowego i piekło tak długo, aż skórka robiła się chrupka.   

Po zabiciu kładło się świnię do specjalnych, dużych niecek i sparzało się 
ją wrzątkiem. Pod jego wpływem łatwo schodziła ze świni sierść zdrapywana 
nożem. „Ogoloną” świnię podnosiło się za tylne nogi na łańcuchach do jakiejś 
belki i rozpruwało brzuch.   

Nie było lodówek, z mięsa robiło się różne wyroby, które trzeba było 
zakonserwować, aby podczas przechowywania nie ulegały zepsuciu. 
Podstawowymi konserwantami było wędzenie, suszenie i solenie. Przede 
wszystkim kiełbasy, które uwędzone i podsuszone wisiały potem na drążkach 
w spiżarni. Szynki najpierw peklowały się kilka dni w wodzie doprawionej 
saletrą, solą i innymi przyprawami. Potem były wędzone w dymie z drzewa 
dębowego, jałowca i itp. Następnie gotowało się je tyle godzin ile kilogramów 
ważyły. Tak przyrządzone można było długo przechowywać. Mięso solono i 
układano w drewnianych beczułkach, często zalewając je z wierzchu tłuszczem 
ze świni. Smak tych wyrobów jest dla dzisiejszych konsumentów „sklepowych” 
wędlin niewyobrażalny. 

Oczywiście nikt wtedy nie słyszał o szkodliwości zwierzęcego tłuszczu. 
Im świnia była grubsza i cięższa tym było lepiej. Najlepsza była taka, która po 
zabiciu miała słoninę grubości czterech męskich palców. Słonina i smalec 



wytapiany z tzw. sadła były najbardziej popularnym tłuszczem, jakiego się 
powszechnie używało.  

Tak było do okupacji. Potem świnia nie mogła kwiczeć, bo ktoś 
niepowołany mógł się dowiedział, że się ją zabija. Wszystkie były 
kolczykowane i trzeba było je oddawać na tzw. kontyngent. Ale już przy 
urodzeniu jedno czy dwoje prosiąt nie było kolczykowane, schowane i te 
służyły na własny użytek. Przychodził Albinger wciskał świni w czoło 
zrzutowego Smith- Wessona i naciskał cyngiel. Świnia ani zipnęła, a strzału nie 
było słychać. Narodził się zwyczaj sąsiedzkiej wymiany. Podczas świniobicia 
dawało się np. połówkę czy ćwiartkę świni sąsiadowi, a on oddawał za kilka 
miesięcy ze swojej. 

Wyrabiało się sposobem domowym trochę oleju konopnego potrzebnego 
w czasie wielkiego postu. Siało się konopie, a później z jego ziarnem szło się 
do domowej olejarni Bronikowskiego koło „Alwy”. Było tam urządzenia do 
wyciskania oleju. Najpierw ziarno było mielone na grubo, potem podgrzewane, 
następnie zawijane w płótno w formie płaskich placków o grubości około 
pięciu centymetrów. Wkładało się te placki do prasy i wyciskało olej, a z 
placków zostawały tzw. makuchy, którymi karmiło się trzodę. Olej był 
nierafinowany o mocnym, specyficznym zapachu.  

Kiedy gotowało się rosół z kury, której przedtem trzeba było uciąć łeb, 
robił to każdy stary czy młody, który był w danej chwili niczym nie zajęty.   

Chleb piekło się prawie w każdym domu. Raz w tygodniu przynosiło się 
do ciepłej kuchni dzieżę z zakwaskiem- była to zostawiona z ubiegłego 
tygodnia garść ciata, sypało mąkę, dolewano wodę i mięsiło się to przez 
kilkadziesiąt minut na ciasto. Dzieża z ciastem stała przez kilka dodzin w cieple, 
ze sfermentowanego zakwasu wydzielał się dwutlenek wędla- ciasto rosło. W 
piecu chlebowym rozpalało się ogień- w ciagu kilkudziesięciu minut piec 
nagrzewał się do temperatury pomad sto stopni, wsuwało się do niego 
uformowane bochenki i chleb się piekł przez kilkadziesięt minunut. Nie za 
długo, bo mógł się przypalić, nie za krótko, gdyż wtedy był zakalec- wstyd dla 
gospodyni.  

„Raz się babie chleb zdarzył, że kot pod skórą łaził, podniósł ogon do 
góry i jeszcze nie dostał do skóry” 

Tak upieczony chleb nie czerstwiał prze cały tydzięń, a jak smakował bez 
dodatków chemicznych trudno opowiedzieć.  

Do wszystkich prac domowych trzeba było mieć dużo doświadczenia. 
Zdobywało się go pomagając od najmłodszch lat rodzocom: syn ojcu w 
gospodarce, córka matce w domu  

Niezapomniane były wyprawy do młyna. W umówiony z młynarzem dzień 
jechało się zwykle do młyna Bryłowskiego przy drodze do Sułowa. Ja od razu 

udawałem się do pomieszczenia, gdzie pracowała ogromna maszyna parowa 
napędzająca wszystkie urządzania młyna. Samo koło zamachowe miało chyba 
około dwóch metrów średnicy i ważyło zapewne kilka ton. Potem szedłem na 
górę i obserwowałem produkcje mąki. Żyto mielono na mąkę sitkową do 
wypieku chleba, a pszenicę na różnego odcienia białą mąkę, przy czym 
najbielsza i najlepsza była „pięćdziesiątka”, co oznaczało, że z jednego metra 
pszenicy otrzymywało się 50 kg mąki. Czasami jechało się mleć mąkę do młyna 
Drożdżyka przy drodze do Błonia, gdzie ciekawostką była winda na piętro, oraz 
turbina wodna napędzająca urządzenia młyna i dająca prąd nawet do 



częściowego oświetlenia Szczebrzeszyna, zanim nie doprowadzono- chyba 
około 1937 r. trwałej linii elektrycznej z Zamościa.  

W sypialni pod szafą ojciec przechowywał rewolwer, który przywiózł 
jeszcze z Podzitwy, którym skrycie się bawiłem. W spiżarni stał wiklinowy kosz, 
w którym znajdowało się trochę szkolnych książek i resztki myśliwskich 
akcesoriów ojca w postaci nabojów do dubeltówki, prochu, śrutu i spłonek. Nie 
pamiętam jak się o tym dowiedział młody Byk (zmienił potem nazwisko na 
rodowe matki- Biczak) syn mieszkających vis a vis szkoły sprzątaczki i 
woźnego- palacza w piecach (kaflowych) szkoły. Powolutku wyciągałem dla 
niego te myśliwskie akcesoria aż do końca. Pewnie był z niego kłusownik. 
Pamiętam go, jak służąc w wojsku przyjeżdżał na urlopy z szablą przy boku, bo 
był artylerzystą.  

Drugi kosz stał na strychu. Były tam książki szkolne poprzednich 
mieszkańców, jeszcze z przed pierwszej wojny światowej, bo np. w książce 
matematycznej były zadania, gdzie miary odległości podawano w calach, 
łokciach, arszynach, prętach, stajaniach i wiorstach, a wagi w funtach, pudach, 
korcach.  

Nie było wtedy pralek ani innych urządzeń pomocniczych. W Szlakówce 
zastaliśmy po uprzednich mieszkańcach tzw. zolnicę.  

 

                           
                                                                            Wsp. Piwowarka 

            Z lewej stępa ( patrz poniżej-  Bożenarodzeniowa kutia), z prawej zolnica 
 

Była to beczka na trzech   nóżkach z zatykanym otworem u spodu, do 
której wsypywało się tzw. potasz, czyli popiół z odpowiedniego drzewa. Było to 
coś w rodzaju ługu. Ług, jako gryząca zasada rozpuszcza tłuszcz. Oczywiście 
potasz był słabym ługiem. Ale w towarzystwie przelewanej przezeń gorącej 
wody wypłukiwał z obracanej bielizny brud. Następnie pranie w zolniku trzeba 



było kilka razy przelać zimną wodą dla wypłukania popiołu. Oczywiście po 
takim praniu bielizna była szara a nie biała.  

Ten rodzaj prania nie był już stosowany w czasach mojego dzieciństwa, 
jako przestarzały. Bieliznę osobistą, jak i pościelową gotowało się w dużych 
garach z dodatkiem ówczesnego proszku do prania. Później w balii prało się ją 
na tarce i płukało w zimnej wodzie z dodatkiem niebieskiej farbki, która 
nadawała bieliźnie biel.  

Pranie była to bardzo ciężka praca, ja każda domowa praca kobiet, dość 
sobie uświadomić ile wiader wody trzeba było ze studni naciągnąć i przynieść 
do domu. I ile siły mieć do tarcia pościeli na tarce. Stąd przeznaczane na to 
były całe dnie. W książkach z tego okresu spotyka się opisy, że u kogoś na 
pranie przeznaczone były np. wtorki, lub inne dnie tygodnia. 

W Szlakówce urodziły się trzy moje młodsze siostry. Teresa Szumigaj, 
Elżbieta Kalinowska i Irena Łowczyńska. Dzieci były trzymane w beciku. Kładło 
się dziecko na pieluszce i zawijało w nią z rączkami ściśle przy boku, następnie 
układało w beciku, a becik krepowało wstążkami. Leżała taka kukiełka bez 
ruchu i dopiero oswobodzona podczas przewijanie, lub kąpieli, nadrabiała 
gwałtownie wymachując rączkami i nóżkami. Teresa i Elżbieta były 
wychowywane bez żadnych pomocniczych urządzeń, natomiast Irena 
otrzymała kołyskę. Najczęściej mama po jej nakarmieniu zlecała mnie uśpienie 
Ireny. Było to jedno z moich ulubionych zajęć, bowiem przy nim mogłem się 
oddać ukochanemu czytaniu książek. Nieraz mama zaniepokojona moją długą 
nieobecnością przychodziła zobaczyć, co się dzieje i zastawała mnie 
czytającego książkę, a nogą kołyszącego kołyskę, w której dawno już spała 
Irenka.         

 
                                                      * * * 

           
Rynek w Szczebrzeszynie wokół ratusza nie był utwardzony prawie do 

samej wojny w 1939 r. W każdą niedzielę był pełen furmanek, którymi 
przyjeżdżali wierni do kościoła.  

Szczególną uwagę zwracał przyjazd Zamoyskich z pałacu w 
Klemensowie. Przyjeżdżali brekiem, taką wydłużoną bryczką, w której siedzenia 
nie były ustawione w poprzek pojazdu, a wzdłuż- mieściło się w nim więcej 
osób niż w bryczce. Przyjeżdżała młodzież i dzieci, około 6--8 osób, przeważnie 
kobiet. Były to dzieci ordynata i zapewne ktoś do opieki. Byli skromni, nie 
wyróżniali się od innych uczestników mszy ani ubiorem, ani zachowaniem. 
Krążyły opowieści, że w domu też były wychowywane w skromności i 
nierozpieszczane- zużyte buty szły do naprawy u szewca, zaś podwieczorek był 
przygotowywany nie przez kucharki, lecz dzieci Zamoyskiego. 

Natomiast konie ciągnące brek odróżniały się bardzo od reszty koni 
stojących w rynku furmanek. Były ze stada hodowlanego koni rasowych, 
wypoczęte, pełne niewyładowanej energii- nie mogły ustać w jednym miejscu 
ani minuty. Stangret jeździł nimi po całym Szczebrzeszynie aż do czasu, gdy 
msza się skończyła. Podjeżdżał znowu pod kościół, zabierał swoich pasażerów 
i odjeżdżał. Konie chłopskie, spracowane, zmęczone całotygodniową pracą 
stały z opuszczonymi głowami drzemiąc.  

Samego ordynata Maurycego Zamoyskiego i jego żony nie widziałem.  
Być może przyjeżdżali w innych godzinach, ale myślę, że jeśli byli w 
Klemensowie, jeździli na mszę do Zamościa, dokąd wyjazd samochodem 



zabierała im tyle czasu, ile dojazd do Szczebrzeszyna brekiem. Być może 
jeździł z nimi i Jan, ich syn i następca, którego nie widziałem na mszy w 
Szczebrzeszynie. Najprawdopodobniej jednak ordynat, który zdecydowaną 
większość czasu spędzał w Warszawie, bywał tam na mszy. W Warszawie miał 
pałac i bibliotekę z ogromnym zasobem nieocenionych, starożytnych dzieł i 
dokumentów dotyczących Polski i świata, gromadzonych przez Zamoyskich 
wiekami. Niestety 90% z nich spaliło się w czasie Powstania Warszawskiego. 
Maurycy był bardzo zaangażowanym działaczem politycznym i społecznym- 
stąd konieczność częstego przebywania w Warszawie. Zaś jego żona Róża 
sporo czasu przebywała w ulubionym Zwierzyńcu. 

[Według encyklopedii był Maurycy Zamoyski współtwórcą Centralnego 

Towarzystwa Rolniczego (od 1903 prezes); od 1904 w Lidze Narodowej. 
poprzedniczce Narodowej Demokracji; członek władz naczelnych Stronnictwa 
Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim; 1906 poseł do rosyjskiej      
I-szej Dumy Państwowej; podczas I-szej wojny światowej wiceprezes Komitetu 
Narodowego Polskiego w  Warszawie, następnie wiceprezes Komitetu 
Narodowego Polskiego w Paryżu; 1919–24 poseł we Francji; 1924 minister 
spraw zagranicznych.; 1925–27 prezes Rady Naczelnej Organizacji 
Ziemiańskich; działacz wielu organizacji kulturalnych i oświatowych. Przed II-
gą wojną prezes Narodowej Demokracji]   

W każdy wtorek rynek znowu był zastawiony furmankami- odbywały się 
cotygodniowe targi. Szczebrzescy i przyjezdni rzemieślnicy wystawiali na 
sprzedaż swoje wyroby. Bednarze beczki, szafliki, dzieże, balie, niecki i inne 
wyroby. Garncarze miski, dzbanki, garnki w tym piękne siwaki. Biłgorajscy 
sitarze sita i przetaki. Można też było kupić kobiałki z wikliny, a przed sezonem 
wykopków duże wiklinowe kosze z dwoma uszami. Krawcy sprzedawali 
gotowe, uszyte przez nich ubrania. Szewcy zrobione przez siebie buty, w tym 
tzw. „tyszowiaki”. Nazywane tak od miasteczka Tyszowce, w których były one 
produkowane. Były to buty na zimę. Zrobione od palców do kolan z jednego 
kawałka skóry, lewy i prawy na jednym kopycie, bez obcasów podkute 
specjalnymi podkówkami. Tak obszerne, że na spód wkładało się odpowiednio 
przyciętą słomę a same stopy owijało się grubymi onucami. Tak zaopatrzonym 
nogom, w „tyszowiakach” największy mróz nie był straszny. 

 



 
 
                                        Wtorek- targ na rynku Szczebrzeszyna  

 
Tyszowiaki przywołują zimę, a ta wspomnienie świąt Bożego Narodzenia. 

Tak pisze o nim Karol Dickens: 
„Niezliczone, zaiste, są serca, dla których Boże Narodzenie jest czasem 

wesela i radości. Ileż to rodzin, których członkowie rozproszyli się po całym 
świecie w twardej walce o byt, zbiera się wtedy, przeżywając chwile radości i 
pogody, dalekiej od trosk tego świata. Zaliczają Boże Narodzenie do chwil 
najszczęśliwszych, niosących błogosławieństwo i ukojenie. Piszemy te słowa, 
a wiele mil i czasu dzieli nas od grona najbliższych. Wiele serc, które się wtedy 
radowały, przestało już bić. Wiele oczu, które wtedy patrzyły tak radośnie 
zamknęło się. Ręce któreśmy ściskali są zimne i martwe. A jednak 
wspomnienie starego domu, pokoju, głosów, twarzy, uśmiechów, zabaw budzi 
się w naszych duszach, co rok, gdy zbliża się ów dzień, z taką wyrazistością, 
jakby to, co dawno minęło działo się wczoraj! Szczęśliwy, szczęśliwy dniu, 
który potrafisz nas przenieść w czasy dzieciństwa, który potrafisz przypomnieć 
staremu radość młodości, który sprawiasz wracanie do rodzinnego domu”. 

Na terenach wiejskich najdłużej utrzymywały się stare zwyczaje, jeszcze 
z czasów pogańskich. Święta Bożego Narodzenia powszechnie na naszym 
terenie nazywano „święta godnie” nie zdając sobie sprawy, że nazwa ta 
pochodzi od starosłowiańskiego słowa god = rok. Wtedy kończył się stary rok, 
a zaczynał nowy. Z tej okazji nasi praprzodkowie, zapewnie tak jak i my, 
wyprawiali ucztę. Święto te obchodzone było przez wszystkie plemiona 
agrarne: romańskie, germańskie i słowiańskie. Od IV wieku naszej ery kościół 
ustalił, że w tym dniu będą obchodzone narodziny Chrystusa.  



Z czasów pogańskich przetrwało wiele innych przesądów i zwyczajów. 
Jeśli w dzień wigilijny przyszła do domu, jako pierwsza kobieta, obojętnie 
siostra, sąsiadka czy żebraczka, wróżyło to, że następny rok będzie zły. Aby 
temu zapobiec w dzień wigilijny już od rana biegali chłopcy po domach z 
życzeniami: „Szczęścia, zdrowia winszujemy na tę świętą wiliję”. W ten sposób 
pierwszy do domu przychodził mężczyzna to nic, że nieletni. Oczywiście coś 
tam za te życzenia dostawali, zwykle parę groszy. Dlatego do nas przychodziło 
ich zawsze kilku, bo mało było domów gdzie dostawali pieniądze.  

W dniu tym trzeba było oddać wszystkie pożyczone rzeczy- tak pieniądze 
jak i np. książki, czy szklankę cukru, odpuścić wszystkie doznane krzywdy, czy 
przewinienia. Pozbyć się całego balastu starego roku. Tak, aby w nowy rok 
wejść z „czystym kontem”. 

Ze starych czasów pochodził także zwyczaj, że w pomieszczeniu, w 
którym jadło się wieczerzę wigilijną stał w kącie okazały snop zboża. Gdy 
później były małe wnuki ojciec rozkładał na podłodze słomę, na której mogły 
baraszkować. Po wieczerzy dawało się bydłu pokruszony kawałki opłatka 
koloru zielonego. Nie mieliśmy imponującego sadu. Trochę wiśni, malin, 
truskawek zwanych przez miejscowych chrustawkami i gruszę bociankę. Tą 
grusze obwiązywało się powrósłem, aby lepiej rodziła. 

Wszystkie te zabiegi miały przynieść w przyszłym roku dobre plony w 
polu, sadzie i oborze. Ojciec robił to dla podtrzymania tradycji.  

Cały dzień wigilijny pościło się- dzieci dostawały mleko i chleb. W pokoju 
stołowym ubierało się dużą choinkę przyniesioną uprzednio z lasu. Często 
chodziłem po nią z ojcem. Po prostu każdy szedł do lasu, wyszukiwał sobie 
przeważnie ładną jodełkę i wycinał. Nieznane było kupowanie jej na targu lub w 
nadleśnictwie. Nikt tego odwiecznego procederu nie uważał za jakieś 
przestępstwo. Po to rosły w lesie choinki, aby je ściąć na Boże Narodzenie.  

Choinkę ubierały dzieci. Kiedy nie mogliśmy dosięgnąć do czubka, który 
znajdował się pod samym sufitem, ojciec zawieszał tam zawsze tego samego 
aniołka. Później, kiedy podrosłem i stojąc na krześle dosięgałem czubka 
choinki, zawieszanie to należało do mnie. Choinka była ubrana skromnie, tak 
jak wszystkie choinki w tamtych czasach. Trochę orzechów włoskich 
opakowanych w srebrne lub złote tzw. pozłotko, czyli cynfolię po cukierkach, 
jabłka, podłużne cukierki choinkowe podobne do ołówków i kolorowe bańki. 
Opasana była długim łańcuchem. Łańcuch był z roku na rok ten sam, ale 
dorabiało się go trochę, prawie każdego roku. Ze specjalnego papieru o 
różnych kolorach wycinało się szerokie na centymetr i długie na 10 cm paski. 
Taki pasek przekładało się przez już istniejące kółko łańcucha i sklejało się 
klejem z mąki lub z miąższu kasztanów. W ten sposób powstawało nowe kółko, 
do którego wsuwało się następny pasek, sklejało itd. Każde sąsiadujące z sobą 
kółka były robione z papieru o innym kolorze. Na choince były umieszczone 
świeczki w specjalnych uchwytach, zwanych żabkami. 

Dzień wigilijny był dla wszystkich bardzo pracowity. Oprócz normalnego 
obrządku tj. trzykrotnego karmienia krów, koni i świń i dojenia krów, trzeba 
było przygotować dla nich pokarm na pozostałe dwa dni. Rżnęło się dużo 
sieczki, parzyło w specjalnym kotle zwanym parnikiem kartofle. Trzeba było 
napiłować i narąbać na zapas drew do kuchni i pieców, nanosić ze studni wody 
itd. Cały dzień paliło się w kuchni, bo gotowały się potrawy wigilijne. 
Oczywiście jak zawsze w zimie trzeba było rano i wieczorem palić w piecach 
ogrzewających jadalnię i sypialnię. 



Po wykonaniu wszystkich tych czynności następowało golenie, mycie 
się i ubieranie w świąteczne ubrania. Kiedy wszyscy byli już gotowi a pora 
wskazywała, że już mogła świecić pierwsza gwiazda, a czasami, jeśli była 
pogoda faktycznie już świeciła, zasiadano do wigilijnego stołu. 

Potraw nie liczono, ale na pewno było ich 12 lub więcej wliczając w to 
chleb, sól i inne przyprawy. Barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i 
grzybami, kluski z makiem, kutia, kisiel. Problem był z rybami, bo nie było w 
pobliżu żadnych stawów, a o tradycyjnych śledziach w czasie okupacji nie było 
mowy. 

Kutię, potrawę przywiezioną przez mamę z Sokala, robiło się z łuskanej 
pszenicy, utartego w makutrze maku, miodu i ewentualnie, jeśli się dostało, 
bakalii. Pszenica łuskana była w stępie, wysokim drewnianym moździerzu. 
Chodziłem na Lipowiec, za Brodzką Górę, gdzie bodaj u Pupców była stępa i 
żarna. Wsypywało się do stępy kilka garści pszenicy i wysokim, trzymanym 
oburącz tłuczkiem tłukło tak długo, aż z pszenicy odpadły łuski. O ile kutia była 
smaczna, to tradycyjny kisiel nie przez wszystkich był lubiany.                                                 

Ponieważ w tamtych czasach nie było telewizji ani radia, kolację jadło się 
powoli i z przerwami na kolędy. Śpiewało się ich dużo. Dzisiaj przeglądając 
płyty z tradycyjnymi kolędami widzę, że znam je prawie wszystkie. Mama i 
ojciec mieli niezłe głosy i lubili śpiewać. Rozmawiało się o różnych sprawach 
wesołych i smutnych, o tym „jak drzewiej bywało” i o tych, co odeszli. 

Potem szło się na pasterkę odprawianą o godzinie 12-tej w nocy. Jechało 
sporo sań- parafia była duża, obejmowała kilka sąsiednich wsi m.in. Żurawicę, 
Brody Małe i Duże. Zimy były śnieżne i mroźne, pamiętam takie, gdy 
temperatura sięgała minus kilkanaście stopni. Niebo było wygwieżdżone- 
dzisiaj już w niewielu zakątkach Polski widać takie niebo, przesłoniły go światła 
elektryczne. Podobno wygwieżdzone niebo jest jeszcze w Bieszczadach.  
Zmarznięty śnieg skrzypiał pod butami. W nocy często nie było wiatru, a przy 
mrozie bardzo wyraźnie i daleko rozchodził się głos. To też, kiedy gruchnęła w 
kościele potężna kolęda „Bóg się rodzi” słychać ją było daleko. 

Nazajutrz w pierwszy dzień świąt odsypiało się pasterkę i siedziało w 
domu. Drugi dzień, świętego Szczepana, był przeznaczony na odwiedziny 
krewnych.  

W pogański dzień wiosennego zrównania dnia z nocą, budzenia się 
przyrody do życia, jej zmartwychwstania, odrodzenia, kościół postanowił 
obchodzić Wielkanoc. Z odwiecznymi atrybutami oczyszczania przez wodę i 
ogień. W wielką sobotę przed wejściem do kościoła paliło się duże ognisko z 
tarniny, której nadpalone kawałki wkładało się do butelki z wodą- tym 
sposobem święcono i ogień i wodę. Symbolem odrodzenia było także jajko 
włożone do koszyczka ze święconką, pokarmem poświęconym przez księdza w 
Wielką Sobotę. 

W niedzielę wielkanocną, po rezurekcji, wszyscy chcieli jak najszybciej 
wyjść z kościoła. Tylko raz zalazłem się w wychodzącym tłumie – w zwęrzeniu 
kocielnej bramy omało mnie nie uduszono i stratowano. Rozpoczynał się 
wyścig furmanek- były ich setki. Wierzono, że kto najszybciej dojedzie do 
domu temu najlepiej wieść się będzie w gospodarce.                                                     
 
 

 


