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Wstęp

 Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać 
i tam je wspominać.

Terry Pratchett

Oddaję w Państwa ręce zbiór wspomnień opowiedzianych przez uczestni-
ków Klubu Seniora w Gołębiu (w gminie Puławy).

Popołudniami, w rozmowach przy filiżance herbaty, budziły się wspo-
mnienia, które bawiły i wzruszały. Niekiedy wprawiały w zdumienie nad 
tym, jak wielkim żywiołem jest ludzka pamięć: jedno muśnięcie może wy-
wołać lawinę emocji i skojarzeń.

Ten zbiór opowiadań to także owoc prawdziwych i bliskich relacji między 
uczestnikami klubu. Potrzeba dzielenia się własnymi przeżyciami nie pojawia 
się przecież ot tak, znikąd. Nie da się jej też sztucznie zaordynować. Z satys-
fakcją mogę odnotować, że klub seniora stał się dla nas wszystkich (zaanga-
żowanych w jego funkcjonowanie) dogodnym miejscem do zatrzymania się.

Z przyjemnością i przejęciem wysłuchałam tych wszystkich wspo-
mnień, niektóre z nich zostały mi przekazane także jako rękopisy. W każ-
dym przypadku starałam się jak najwierniej oddać klimat wypowiedzi, 
a także ładunek emocjonalny ich Autorów. Zbiór zawiera także kilka re-
lacji z bieżącego funkcjonowania klubu (opracowanych na podstawie ma-
teriałów gminy Puławy).

Dorota Opolska-Maksym
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Stonka
opowiadała Barbara Kozak

Pani Basia jest rodowitą gołębianką. Przeżyła wiele ciekawych i zabawnych 
przygód w swoim miejscu zamieszkania. Jedną z nich była historia o stonce 
ziemniaczanej.

We wczesnych latach 50. dotarła do Gołębia wiadomość, która przy-
prawiła mieszkańców o trwogę. Przeciwnicy „zgniłego kapitalizmu” po-
dali do wiadomości, że Amerykanie mieli zrzucić samolotami do morza 
owady – stonkę ziemniaczaną. Strach ogarnął wszystkich mieszkańców 
– rolników, gdyż wiązało się to ze zniszczeniem najcenniejszej własności, 
jaką są uprawy. Żeby temu zapobiec, gminy zorganizowały akcję zbierania 
szkodnika – stonki. Uczniowie w czasie lekcji wraz z nauczycielami uczest-
niczyli w tym przedsięwzięciu. Za każdego znalezionego owada obiecano 
wówczas zapłatę: 1 stonka – 1 złotówka. Niestety stonek nie było. Nikt nie 
zarobił. Ale były plusy – wśród gąszczy ziemniaków pojawiały się poletka 
truskawek. Dzieci przy okazji mogły najeść się pysznych owoców. Czasami 
niestety źle się to kończyło. Rozwścieczeni gospodarze przeganiali uczniów. 
Akcja nie trwała długo, ponieważ tak naprawdę stonki jeszcze wtedy nie 
było. Ale wspomnienie pozostało.
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Z gołębskiej Gruszki
na Ogólnopolską Olimpiadę w Sanoku

opowiadała Bronisława Gowin

Pani Bronisława Gowin (panieńskie Tworek) przeprowadziła się do Gołę-
bia w 1956 roku. Miejscowość była cichą, malowniczą wioską. Zamieszkała 
wówczas u pana woźnego – Adama Smagi. Domek znajdował się przy ulicy 
Pocztowej nad „Gruszką”. Mieszkańcy wiedli bardzo przyjacielskie życie, 
byli ze sobą mocno zżyci i wobec siebie życzliwi. Przed każdym domem 
znajdowała się drewniana ławeczka, na której sąsiedzi zbierali się popołu-
dniami lub w soboty i niedziele. Dzieci bawiły się na drogach, które wów-
czas były nieutwardzone, piaszczyste, a po deszczu błotniste, co sprawiało 
dzieciom jeszcze większą radość. Umorusane myły się w „Gruszce”.

W zimie dzieci i młodzież wychodzili na lodowisko, które ciągnęło się 
wzdłuż Gołębia (Gruszka). Zabawy trwały do późnego wieczora. Bawiono 
się w berka, hokeja oraz na karuzeli. Karuzelę tworzyła zazwyczaj starsza 
młodzież. Był to pionowy drewniany bal wbity w lód, a do niego przymoco-
wana tyczka. Na końcu tyczki znajdował się uchwyt, za który łapało dziecko 
na łyżwach. Zabawa była wówczas przednia.

Takie zabawy, ponieważ były ulubionym zimowym zajęciem, powodo-
wały, że dzieci coraz lepiej jeździły na łyżwach. Doszły do takiej wpra-
wy, że wygrały zawody powiatowe w jeździe szybkiej, potem zawody wo-
jewódzkie i wystartowały na Ogólnopolskiej Olimpiadzie w Sanoku. Był 
to ogromny sukces.

Ryc. 1
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W Domu Dziecka  
w Puławach

opowiadał Ryszard Wesołowski

Pan Ryszard Wesołowski w latach 1948–1956 mieszkał w Domu Dziecka 
w Puławach przy ul. Czartoryskich 5. Ośrodek prowadziły siostry bene-
dyktynki. Trafił tam, ponieważ matka finansowo nie dawała rady utrzymać 
rodziny, a ojciec pana Ryszarda zginął w 1942 roku podczas akcji party-
zanckiej. Sytuacja materialna była zatem bardzo ciężka. Pan Ryszard był 
najmłodszy spośród pięciorga dzieci. W domu dziecka znalazł się na wnio-
sek ówczesnego kierownika szkoły w Gołębiu – pana Zwolana. Pan Ry-
szard dobrze wspomina tamte czasy. 

Jedzenie było mizerne, ale go nie brakowało. Od czasu do czasu dosta-
waliśmy słodycze z firmy Unra. Były cukierki, czekolady i lizaki. Lizaki były 
wielkości talerzyka deserowego. Często graliśmy w piłkę nożną, odbywały się 
zajęcia teatralne. Było nam tam dobrze. Mama odwiedzała mnie, jak tylko 
przyjeżdżała na targ. Zabierała do domu na wakacje i na święta. Potem wra-
całem z powrotem do ośrodka. Tęskniłem za domem. Będąc w domu dziecka, 
uczęszczałem do Szkoły Podstawowej im. A. Czartoryskiego w Puławach 
przy ul. Partyzantów. Zdawałem egzaminy do Technikum Gospodarki Ko-
munalnej w Radzyminie. Uczęszczałem zaledwie 3 miesiące i niestety mu-
siałem zakończyć edukację z powodu trudności materialnych. Nie było stać 
mojej mamy na finansowanie nauki. Wróciłem w rodzinne strony.

Ryc. 2–7
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Od lnu do owczego runa
opowiadała Barbara Kozak 

Maria Konopnicka, nasza wielka poetka, napisała wiele wierszy i bajek dla 
dzieci. Bardzo przeżywała biedę, w jakiej wzrastały i wychowywały się wiej-
skie dzieci. Często w swoich wierszach i bajkach to życie opisywała. Napi-
sała między innymi bajkę pt.: „Jak to ze lnem było”. W niej starała się pod-
powiedzieć ludziom, jak poprawić sytuację na wsiach. W bardzo ciekawy 
sposób opisała uprawę lnu i produkcję włókien lnianych, z których mogła 
powstawać odzież, a tej bardzo na polskich wsiach brakowało. W Gołębiu 
tuż przed II wojną światową i po wojnie, gospodynie próbowały poprawić 
coś w swoim ubogim życiu. Siały nasiona lnu. Kiedy zakwitł, pole wyglądało 
jakby kawałek błękitnego nieba spadł na ziemię. Po przekwitnięciu każda 
gałązka lnu miała małą kulkę, w której dojrzewały nasiona. Gdy łodygi 
zrobiły się szare, a nasiona dojrzałe, kobiety ręcznie wyrywały len. Kijami 
obijały główki lnu, żeby odzyskać ziarna, z których tłoczono olej lniany – 
bardzo wartościowy w żywieniu. Łodygi, tak jak w bajce Marii Konopnickiej 
wiązane w snopeczki, wrzucano do zbiorników wodnych takich jak jeziora, 
rowy, a u nas w Gołębiu w „Gruszkę”, która ciągnęła się wzdłuż wsi i była do-
stępna dla wszystkich. Łodygi lnu leżały w wodzie około tygodnia. Następnie 
były wyciągane z wody i suszone na słońcu, aby porządnie wyschły i żeby 
zewnętrzna część łodyg połamała się i dała oddzielić od włókien. To oczysz-
czanie wykonywano na specjalnych międlicach i ciernicach. Następnie cze-
sano włókna, aby nie pozostawały stwardniałe części. Kiedy włókna były już 
czyste, tworzono kądziel i w długie zimowe wieczory kobiety przędły na ko-
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łowrotkach cienkie nici. Z tych nici na specjalnych warsztatach tkackich,  
tzw. krosnach, tkano płótno, z którego wykonywane były prześcieradła, mę-
skie koszule, spodenki dla dzieci i fartuchy dla kobiet.

Kiedy sytuacja w Polsce się poprawiła, a płótno lniane było produkowane 
na skalę przemysłową w fabrykach, na wsiach tkano płótno na worki 
na zboże i ziemniaki. Warsztaty (krosna) zostały przeznaczone do tkania 
wyrobów, z których nici lniane wykorzystywano jako postaw, natomiast 
osnowa (nici do tkania) były przędzione ze specjalnie przygotowanego runa 
owczego. Owce hodowano w każdym gospodarstwie i każdy miał swoje 
nici. Rodzina Grzędów, mieszkająca w Gołębiu przy ulicy Rudki, zajęła 
się tkaniem wełnianych narzut, tzw. kilimów. Gospodarz – pan Grzęda 
udoskonalał krosna, ponieważ był stolarzem. Jego żona Domicela i córka 
Krystyna tkały coraz to ciekawsze rzeczy: kilimy, tzw. samodziały na mę-
skie marynarki i czapki, szale, szaliki a nawet chodniki. Wieść o gołębskich 
kilimach rozeszła się daleko. Z różnych stron przyjeżdżali ludzie, aby za-
mówić u pana Grzędy słynne wyroby. Panie opanowały również barwie-
nie wełny. Barwniki zdobywały od specjalnych producentów. Po śmier-
ci pani Domiceli Grzędy tkaniem zajmowała się córka Krystyna Bernat. 
W domu pani Krysi do dzisiaj znajdują się zdemontowane warsztaty (kro-
sna), które gdyby zaszła taka potrzeba, mogłyby zostać uruchomione. Inne 
kobiety długo jeszcze na takich krosnach tkały chodniki, wykorzystując 
jako postaw lniane, a potem bawełniane nici, a osnową były cięte tkani-
ny z zużytych ubrań. W niektórych domach do dziś leżą piękne kolorowe 
„pasiaki” zdobiące podłogi.

Kilimy kiedyś w Gołębiu dawano córkom w posagu jako narzuty na łóż-
ka. Nie tylko były piękne, lecz także bardzo ciepłe, bo wykonane przecież 
z owczej wełny.

Ryc. 8–11
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Wysiedlenie
opowiadała Bronisława Gowin

Największą radość czułam, gdy dostałam od lublinianki dwie kromki chleba, 
największy smutek i rozpacz, gdy mi je wyrwano.

Rano 3 lipca 1943 roku wojsko niemieckie przyjechało samochodami 
i mieszkańców wsi Ruda Solska zagoniło na plac. Wpędzili nas do cięża-
rowych samochodów i wywieźli do obozu przejściowego w Zwierzyńcu. 
Miałam wówczas prawie 5 lat. Po kilku dniach przeniesiono nas do obozu 
koncentracyjnego na Majdanku. Była to kara dla całej wsi za udzielanie 
pomocy partyzantom i Żydom. W obozie dokuczał głód i strach z powo-
du bicia i rozstrzeliwania na codziennych apelach. Tragedią dla wszystkich 
było rozdzielanie rodzin. Mężczyzn zagoniono do oddzielnych baraków. 
Pamiętam bardzo niewygodne i zawszone prycze oraz wielogodzinne stanie 
na deszczu i zimnie o świcie i wieczorem na apelach. Na jednym z apeli za-
słabłam i upadłam, wówczas Niemka – kapo kopnęła mnie butem w twarz. 
Na szczęście ręka zamortyzowała cios. Ale dwa palce u prawej ręki miałam 
zmiażdżone. Ślad jest do dzisiaj. Matka stanęła w mojej obronie i została 
dotkliwie pobita. W czasie zamieszania obcy ludzie – współwięźniowie, żeby 
mnie ratować odciągnęli w dalsze szeregi i zaopiekowali się. Matkę odłączy-
li ode mnie. Rozłąka była dodatkową tragedią. Po kilku tygodniach Niemcy 
pozwoli na połączenie rodzin i zaczęli wśród więźniów robić selekcję. Moja 
mama zgłosiła naszą rodzinę na ochotnika do wywozu do Niemiec. Chciała 
w ten sposób ratować rodzinę. Ja byłam małą dziewczynką i niestety to sta-
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nowiło problem. Do wyjazdu potrzebowali młodych i silnych o odpowied-
nim wzroście. Kazali nam przejść pod miarką, która selekcjonowała ludzi. 
Wówczas moja mama szepnęła mi do ucha, abym się wyprostowała i szła 
na palcach. Dzięki temu czubkiem głowy dostałam do miarki i mogłam 
z rodziną wyjechać. W wagonach towarowych dotarliśmy w głąb Niemiec, 
do Bawarii. Podczas drogi było ciasno i ludzie z wycieńczenia umierali. Tra-
filiśmy ostatecznie do niemieckiego obszarnika ziemskiego, do Alen Holen 
niedaleko Mainburga. Był to hitlerowiec, który należał do SA. Oprócz nas 
przebywali również niewolnicy z Ukrainy i Francji. Matka nie miała czasu 
opiekować się nami, ponieważ ciężko pracowała od świtu do nocy. Była 
to praca w polu, przy krowach i świniach. Dzięki temu często podkradała 
mleko, które stawiało mnie na nogi. Zdrowie mamy po przejściach w obo-
zie i morderczym transporcie było bardzo słabe. Niemiec wówczas zgłosił 
do władz, że odmawia ona pracy. Mamę zabrali do więzienia, gdzie trochę 
odpoczęła, nabrała sił. W więzieniu Niemcy byli bardziej litościwi niż hi-
tlerowiec, u którego byliśmy.

Nasz tato został wywieziony na front do kopania okopów. Nie mieliśmy 
z nim żadnego kontaktu.

Warunki u obszarnika były okropne. Spaliśmy w nieogrzewanym po-
mieszczeniu, nie mieliśmy ciepłego okrycia i jedliśmy zupę rozcieńczoną 
zimną wodą. Moim obowiązkiem było mycie ziemniaków w zimnej wodzie 
dla całej trzody oraz wypasanie gęsi i krów. Najgorsza była zima. Długo 
jeszcze po wyzwoleniu miałam sine ręce, a do dziś odczuwam problemy 
reumatyczne.

Wiosną 1945 roku wojska amerykańskie przyniosły nam wy-
zwolenie. Była to wielka radość. Jednak nie czekaliśmy aż wyzwo-
lenie dojdzie do nas i w nocy moja mama zabrała nas i uciekliśmy 
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do miasteczka oddalonego o 10 km. Tam kwaterowali Amerykanie. Decyzję 
tę podjęła w obawie o nasze bezpieczeństwo. Obszarnik, u którego miesz-
kaliśmy, na wieści o wyzwoleniu wpadł w szał, ponieważ innego hitlerow-
ca – jego przyjaciela aresztowano, a jego żona wymordowała swoje dzieci 
w obawie przed konsekwencjami.

Gdy dotarliśmy do miasta, Amerykanie ulokowali nas w koszarach 
do czasu odbudowy dróg i kolei. Dostawałam wówczas od żołnierzy ame-
rykańskich czekolady, pomarańcze, konserwy mięsne i owocowe. Warunki 
w koszarach były bardzo dobre, smaczne jedzenie i dobra opieka. Otrzymy-
waliśmy również odzież.

8 września 1945 roku po długiej, ciężkiej podróży wróciliśmy do domu. 
Niedługo po nas dojechał tata.

Ryc. 12–15
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Kowalstwo
opowiadał Witold Kozak

Kowalstwo to rzemiosło wykonywane przy użyciu narzędzi kowalskich. 
Polega na kształtowaniu metali na gorąco, po ogrzaniu ich do temperatury 
mięknięcia.

Miejsce pracy kowala nazywane jest kuźnią. Podstawowe wyposażenie 
kuźni to palenisko, kowadło, młotek, kleszcze oraz, do ochrony ciała, far-
tuch i rękawice. Kowalstwo, od czasu wytopu metalu z rud metali, stało się 
jednym z najważniejszych zawodów wykonywanych przez człowieka. Było 
cenione we wszystkich kulturach.

Pan Witold Kozak opowiedział nam o swojej drodze do zdobycia fachu 
kowala. Zanim jednak uzyskał tytuł mistrza fachu, zdobywał nauki i do-
świadczenia w różnych, ciekawych miejscach.

Po wyzwoleniu podjął pracę w Zakładach Azotowych w Puławach 
w dziale chłodni kominowych, następnie w Puławskim Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Przemysłowego, w charakterze operatora sprzętu lekkiego. 
Pracował do czasu powołania do wojska, czyli do 1964 roku. W wojsku był 
pisarzem Dywizjonu Dowodzenia Jednostki Wojskowej 56-62. W kwietniu 
1966 roku po wyjściu do rezerwy powrócił ponownie do przedsiębiorstwa 
na to samo stanowisko operatora. Podejmował tam zatrudnienie do roku 
1967. Następnie rozpoczął własną działalność ślusarsko-kowalską.

Zanim jednak mógł realizować swoje zainteresowania, musiał odbyć kil-
kuetapowe przygotowanie. We wrześniu 1959 roku rozpoczął naukę za-
wodu kowala do tzw. terminu (trzy lata), szkolenie i kursy na czeladnika. 
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Po uzyskaniu tytułu mistrza, rozpoczął praktykę u pana Wiesława Cegieły 
w Puławach, potem w Zajezierzu i w Gołębiu.

Pana Witolda fascynowało podkuwanie koni. By móc zdać egzamin 
na kowala i zostać podkuwaczem, należało perfekcyjnie znać budowę koń-
skiego kopyta.

Kopyto składa się z białej linii – klocki, której nie wolno przekroczyć, 
ponieważ można zakuć i spowodować zrobienie się tzw. otoka.

Po wszystkich etapach przygotowania do zawodu pan Witold uzyskał 
zawód kowala i rozpoczął prywatną praktykę ślusarsko-kowalską. Produk-
cja podków i podkuwanie koni w tamtych latach było usługą dla koła rolni-
czego, ale i osób prywatnych nie brakowało.

Pan Witold fach kowalski pielęgnuje do dzisiaj. W dalszym ciągu jest 
aktywny w zawodzie, który jest jego pasją.
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O Wiśle
opowiadała Maria Falenta

Pani Maryla urodziła się w Gołębiu i mieszka tu do dziś. Miejscowość jest 
według niej dosyć znana z domku loretańskiego i kościoła parafialnego wy-
budowanego wydłuż rzeki Wisły.

Pamięta z dzieciństwa jak śpiewała piosenki o Wiśle, zazwyczaj w czasie 
rodzinnych uroczystości. Jedna z nich, którą śpiewał często jej tata, brzmiała:

Szedł księżyc ciemną nocą
Po wiślanej fali,
A chłopiec z dziewczyną coś do siebie szeptali
O czym szeptali nocą
To nikt się nie dowie
Bo chłopiec z dziewczyną
Nikomu nie powie.
Nie powie nic Wisełka,
Choć północ już blisko
Milczeniem też można
Wyznać sobie wszystko.

Niestety Wisła, oprócz swojej pięknej dla oka przyrody, dostarczała też 
wielu kłopotów. Na wiosnę często występowała z brzegów i rozlewała się, 
powodując wiele szkód. Pani Marylka pamięta, że kiedyś groziło to nawet 
przerwaniem wału. W obawie przed utratą całego dobytku ludzie nocą, wo-
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zami zabierali z domów wszystko, co było możliwe. Krowy, świnie, konie 
prowadzili na Piaski, ponieważ ta miejscowość była położona trochę wyżej  
od Gołębia. Tę noc, ryki, kwiki i płacz pamięta do dziś.
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Dzieciństwo
opowiadała Maria Falenta

Z relacji pani Marylki wynika, że do gołębskiego kościoła wszyscy chodzili 
się kiedyś modlić. Pamięta także, jak ksiądz w 1981 roku nauczył dzieci tek-
stów do „Herodów” i jak chodziły po domach w strojach na tę okoliczność 
przygotowanych. Pamięta, jak rolę Matki Jezusa grał jej syn. Było to wielkie 
przeżycie dla młodych aktorów i ich rodzin. 

W latach dzieciństwa, wspomina pani Maryla, w każdym domu 
hodowano przynajmniej jedną lub dwie krowy, tzw. żywiecielki rodzin. 
Dzieci z Gołębia chodziły je wypasać, a w tym czasie bawiły się zazwyczaj 
w chowanego. Z łąkami sąsiadowały często pola uprawne, dlatego w okresie 
wykopków ziemniaczanych czasami proszono młodzież o zaopiekowanie 
się młodszymi dziećmi. 

Podczas wypasania odbywały się także zawody, tj. skakanie przez rowy. 
Rów był szeroki i głęboki, w nim woda. Dzieci stawały w kole, połowa po 
jednej stronie, druga – po przeciwnej, i skakały kolejno do momentu, kiedy 
ktoś nie wpadł do rowu. Powodem wielkiego zdziwienia, strachu i bezrad-
ności osoby, która skąpała się w rowie, były pijawki oblepiające jej całe nogi. 
Był wówczas wielki krzyk, ale pijawki od krzyku nie odpadały.
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Na koniec zapamiętana z dzieciństwa piosenka:

Strzałka
Cztery rzeczy w Polsce słyną:
Stara piosenka, stare wino,
Przyjaźń (wierna), doświadczona
 I uczciwa (dobra) żona.
Cztery rzeczy w Polsce znane:
Pług i kosa na ugorze,
Szable w ogniu hartowane
I pieśń ludu: „Święty Boże!”.
Cztery rzeczy Polskę zdobią:
Ciemne bory, łany żytnie,
Ludzie, którzy w pocie robią, 
I miłość, co krwawo kwitnie.
Cztery rzeczy miłe oku
I po całym kraju sławne:
Koń pod człekiem, broń przy boku, 
Stroje i zwyczaje dawne.
Ile siły bracia moi! 
Przechowujemy tę spuściznę,
Bośmy wszyscy jedni, swoi,
Radzi umrzeć za Ojczyznę.
(autor nieznany)

Ryc. 24
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Tapicer
opowiadał Adam Łuka

Pan Adam jest mieszkańcem Gołębia. Do szkoły zawodowej poszedł 
w 1979 roku. Był to Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Puławach – kie-
runek: tapicer. Nauka przebiegała pomyślnie. Lubił uczęszczać do szkoły. 
Praktyki uczniowskie odbył w Usługowo-Wytwórczej Spółdzielni Pracy 
w Puławach przy ulicy Rewolucji Październikowej (obecnie Centralna). 
Państwowy egzamin zawodowy zdawał w Łomży, a egzamin praktyczny 
miał w zakładzie tapicerskim w Puławach.

Po ukończeniu szkoły poszedł do wojska w Kazaniu. Tak się złożyło, 
że tam też był tapicerem. Robił siedzenia do samochodów wojskowych, 
przygotowywał plandeki. Po odbyciu służby wojskowej wrócił do pracy 
w zawodzie. Tym razem robił obicia foteli samochodowych oraz wyciszenia 
wewnątrz pojazdów: nysy i żuka. Przez kilka lat prowadził pracę chałupni-
czą. Największym wyzwaniem w jego pracy było tworzenie obicia siedze-
nia do samolotu wilga. Kiedyś z kolei przydarzyła mu się ciekawa historia, 
gdy pracował nad obiciem wersalki. Otóż przy zdejmowaniu starej tkaniny 
natrafił na kilka banknotów. Była to kwota, za którą można było wówczas 
kupić nową parę butów. Tak też uczynił.

Obecnie nie pracuje zawodowo z uwagi na stan zdrowia. 

Ryc. 16
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W rękach Rosjan
opowiadał Ryszard Jankowski

II wojna światowa. Gdy zbliżała się ofensywa wojenna, ludność Gołębia 
została wysiedlona do pobliskich miejscowości. Rodzina pana Ryszarda 
trafiła do Borysowa, a potem do Śniadówki. Rodzice jednak odwiedza-
li Gołąb, przyjeżdżali po płody rolne, żywność, inne cenne dla rodziny 
rzeczy. Granica, której nie można było wówczas przekroczyć, to tory kole-
jowe w Gołębiu. Czasami jednak Rosjanie dawali się przekupić. Cenioną 
wówczas „łapówką” był samodzielnie robiony alkohol – bimber lub tytoń 
– machorka.

Pewnego dnia trzyletni pan Rysio pozostał pod opieką gospodarza 
ze Śniadówki, podczas gdy jego rodzice pojechali z siostrą do Gołębia. 
Ciekawy świata, mały chłopiec uciekł z podwórka. Niestety chwilę później 
wpadł w ręce stacjonujących we wsi Rosjan. Historia ta miała jednak dobre 
zakończenie. Został bowiem przez Rosjan nakarmiony, wykąpany i położo-
ny spać. Wieczorem zaś oddano go w ręce gospodarza. Opowieść przeka-
zana ustnie panu Ryszardowi przez jego matkę.

Ryc. 17–23
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Historia z okresu II wojny światowej. Przekazana ustnie przez matkę pana 
Ryszarda.

Podczas II wojny światowej w Gołębiu był duży urodzaj ziemniaków. 
Większość gołębskich rodzin postanowiła kopcować ziemniaki na polu, to 
znaczy przetrzymywać w czasie zimy w formie pryzmy przykrytej słomą 
i przysypanej ziemią. Taki sposób przechowywania pozwalał, aby ziem-
niaki przetrwały do wiosny. Większość sąsiadów sądziła, że i tak Rosja-
nie znajdą ziemniaki i je zjedzą. Ale mama pana Rysia ich przechytrzyła. 
Kopce zrobiła z siana i ziemi, natomiast ziemniaki schowała w głębokich 
dołkach. Dzięki temu rodzina przetrzymała ziemniaki do wiosny. A żyw-
ność była wówczas bardzo cenna.

Kopcowanie
opowiadał Ryszard Jankowski

Ryc. 2–7
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Wielkie pranie
opowiadał Ryszard Jankowski 

Pranie w latach 30. wyglądało w wielu domostwach w Gołębiu bardzo 
podobnie. Najpierw moczono wszystko w baliach. Gotowano na kuchni 
węglowej. Dodawano do wody szare mydło oraz ugniatano na tarze. Na-
tomiast do lnu dodawano popiół z drewna wierzbowego. Potem każdy 
ładował wszystko na wózek lub wóz drewniany i jechał nad jezioro lub 
nad Wisłę. Tam była kolej na płukanie. Na brzegu rzeki nabijano kołki 
i kładziono na nie deski, a przeważnie były to pomosty od wozów. Jed-
nak najbardziej w pamięci mieszkańców utkwiło płukanie odzieży w 1939 
roku nad jeziorem Nury na Piaskach. Było to dokładnie przed świętem 
Matki Boskiej Siewnej. Piękna pogoda, ciepło. Mieszkańcy płukali i ubijali 
tkaniny tzw. kijankami, czyli łopatkami z drewna. Potem następował etap 
suszenia. Odzież, chodniki i inne tkaniny rozwieszali na swoich wozach, 
dyszlach. W tym czasie konie pasły się na łąkach. Ludzie śmiali się, roz-
mawiali ze sobą, była przyjazna atmosfera. Niestety ten miły czas zakłóciły 
nadlatujące niemieckie samoloty, które zrzucały bomby. Prawdopodobnie 
Niemcy myśleli, że to wojsko polskie. Powstała wielka panika, krzyki, płacz. 
W konsekwencji wielu ludzi zostało rannych, były nawet ofiary śmiertelne. 
Z informacji naocznych świadków wynika, że zginęła wówczas żona pana 
Piotra Kamoli z ul. Folwarków oraz żona pana Stefana Bąkały z ul. Kole-
jowej.
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Na zachód po ciuchy, po pierzyny, po poduchy,
Niemcy wywozili wagonami, a polskie kobiety przywoziły tłumokami. 
(stare wiejskie powiedzenie)

Zaraz po II wojnie światowej władze Polski postanowiły zrekompenso-
wać ludności straty związane z przejściem frontu. Wydawano przepustki 
na wyjazd na zachód Polski. W Gołębiu wydawał je Wójt Gminy. Wyjazd 
na zachód był celowy. Szukano tam lepszych warunków życia, osiedlano 
się. Rodzice pana Ryszarda Jankowskiego otrzymali przepustkę, która była 
ważna przez 40 dni. Wyjechali wówczas do Schowy. Wyjazd, jak w więk-
szości przypadków, był tzw. szabrem. Ludność masowo wówczas przywozi-
ła z zachodnich terenów kołdry puchowe, obrazy, zegary i inne przedmioty. 
Wszystko było bardzo dobrej jakości, polskiej produkcji. W czasach biedy 
przedmioty miały ogromną wartość, poprawiały byt mieszkańcom.

Szaber
opowiadał Ryszard Jankowski
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Rodzice pani Ewy Kozdrój urodzili się w miejscowości Bonów (obok Nie-
brzegowa) i tam mieszkali również po ślubie. Przed II wojną światową 
wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni 100 km na południe Polski. Tam 
założona została nowa wieś, również o nazwie Bonów. Część ludności 
zamieszkała w sąsiadujących wsiach – Siostrzytowie i Bychawce. Rodzi-
ce wybudowali w nowym Bonowie gospodarstwo i dom. Tam mieszkali 
do śmierci. Zajmowali się głównie rolnictwem. Pani Ewa urodziła się zatem 
już po przesiedleniu i mieszkała tam do 26. roku życia. Los jednak przy-
wiódł ją w rodzinne strony i od 1982 roku zamieszkała u swojego męża 
w Niebrzegowie. Zaraz na początku zaskoczyły ją we wsi spore stada sa-
motnie pasających się krów. Nigdy wcześniej nie widziała takiego luźno 
pasącego się, dużego stada, które liczyło około setki zwierząt. Tylko jedna 
osoba ze wsi odprowadzała bydło i przyprowadzała do gospodarstw. Krowy 
doskonale znały drogę do domu, nie potrzebowały dodatkowych wskazó-
wek i opieki. Dziś takich widoków w Niebrzegowie nie ma. Pozostały tylko 
w pamięci starszych mieszkańców.

Zarówno pani Ewa jak i jej rodzice odwiedzali po latach stary Bonów, 
szukając wspomnień i znanych miejsc. Niestety, dziś w bonowskim lesie nie 
widać śladów po dawnych zagrodach. Tylko kilka dziko rosnących grusz 
i jabłoni w środku lasu przypomina o historii wsi.

Bonów
opowiadała Ewa Kozdrój

Ryc. 25–27
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Pan Andrzej Bartosiewicz urodził się w Radomiu jako wcześniak. Ważył 
zaledwie 1,6 kg. Jednak pracownicy szpitala dołożyli wszelkich starań, aby 
przeżył. Przyjechał do domu do Teodorowa po kilku miesiącach jako zdro-
wy chłopiec. Zamieszkał wspólnie z rodzicami, siostrą i bratem. Do szkoły 
podstawowej uczęszczał w Chechłach, a do średniej – w Czarnolesie. Była 
to szkoła zawodowa. Uczył się na kierunku: kierowca. Po ukończeniu szko-
ły podjął pracę w Puławach w PTTK w swoim zawodzie. Lubił jeździć 
samochodami, głównie były to trasy: Puławy–Lublin, Puławy–Warszawa 
i Puławy–Kazimierz Dolny. Praca nie była ciężka, poznawał mnóstwo ludzi. 
Zdarzało się jednak, że musiał wstawać bardzo wcześnie, gdyż pierwszy 
kurs miał już o godzinie 5.00.

Dziś pan Andrzej mieszka w Niebrzegowie, nie wykonuje pracy zawo-
dowej, jest emerytem. 

W trasie
opowiadał Andrzej Bartosiewicz
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Kartka z życia Klubu Seniora  
w Gołębiu 

Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej 
w Wąwolnicy

19 sierpnia 2019 roku uczestnicy klubów seniora w Gołębiu i Górze Pu-
ławskiej, a także pracownicy GOPS w Puławach pielgrzymowali do Sank-
tuarium w Wąwolnicy. Centralnym wydarzeniem była msza święta cele-
browana przez ks. infułata Jana Pęzioła w kameralnej kaplicy przy Bazylice 
Matki Bożej Kębelskiej. Seniorzy uczestniczyli w sprawowaniu liturgii: 
p.  Krystyna Cieniuszek – jako lektor, a p. Irena Pruszkowska wykonała 
psalm responsoryjny.

Następnie grupa odwiedziła kościół. Przewodnikiem był animator klu-
bów – Mirosław Kozieł (Centrum Diagnozy i Terapii „Inicjatywa” w Pu-
ławach). Od niego dowiedzieliśmy się, dlaczego kościół w Wąwolnicy jest 
bazyliką mniejszą i co to znaczy. Bazylika to miejsce wyjątkowe z uwagi 
na doznawane uzdrowienia i cuda, których źródłem jest wiara w Jezusa 
Chrystusa. W Wąwolnicy cuda dzieją się od setek lat, począwszy od cu-
downego ocalenia w pobliskim Kęble figury Matki Bożej (XIII w.). Czy 
uczestnicy naszej pielgrzymki doznali cudów? Z pewnością tak. Warto 
bowiem podkreślić przekaz Mirosława Kozieła, że cuda dzieją się poza 
nami, dowiemy się o nich w swoim czasie. Nasz przewodnik zadbał także 
o to, aby wymiar modlitewny pielgrzymki odpowiadał warunkom uzy-
skania odpustu zupełnego. Trzeba bowiem wiedzieć, że wizyta w bazylice 
daje taką szansę.
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Kościół w Wąwolnicy prezentuje styl neogotycki. Warto zwrócić uwagę 
na krzyż, który wisi po prawej stronie od wejścia. Jest on wykonany według 
konwencji rzeźbiarskiej, która nakazuje artyście, aby możliwie wiernie od-
dał realność ukrzyżowania człowieka w czasach pierwszych chrześcijan, tj. 
układ desek krzyża oraz ułożenie ciała Chrystusa z założenia mają odpo-
wiadać rzeczywistości.

Kolejnym punktem pielgrzymki była kaplica w Kęble. Tradycja kultu 
Matki Bożej sięga czasów najazdów tatarskich z końca XIII w. Do dziś 
kaplica kryje w sobie wielki kamień, na którym w 1278 roku dokonało się 
pierwsze objawienie Matki Bożej.

Nasi seniorzy na koncercie w Willi „La Musica” w Nałęczowie

W słoneczne popołudnie, 11 września 2018 roku uczestnicy Klubu Seniora 
w Gołębiu wzięli udział w kameralnym koncercie w Nałęczowie. Willa „La 
Musica” to obiekt z kawiarnią artystyczną prowadzoną przez Małgorzatę 
i Waldemara Ziemnickich.

Wystrój kawiarni nawiązuje do lat 40. i 50. minionego stulecia: dużo 
pięknych kwiatów, scena, na której usytuowany jest wspaniały czarny for-
tepian (Bechstein), bufet, kominek, mnóstwo kinkietów, lamp, płonących 
świec. Doskonałe połączenie stylu, dobrego gustu i oświetlenia. Do tego 
aromat kawy i smak kawiarnianych smakołyków. W centrum wydarzenia 
zaś wokalistka i pianista, powszechnie uznani w świecie muzycznym arty-
ści – Małgorzata i Waldemar Ziemniccy (fortepian, akordeon), w staran-
nie wyselekcjonowanym repertuarze. Wszystko to wyzwala zachwyt, relaks 
i szczere uznanie gości.
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To tutaj nasi seniorzy z Klubu Seniora w Gołębiu mogli wrócić wspo-
mnieniami do swojej młodości. Specjalnie dla nich odbył się koncert 
pt. „Pod niebem Paryża”. W programie znalazły się między innymi utwory 
legendarnej piosenkarki Edith Piaf. Muzyce towarzyszyła narracja – ko-
mentarz na bazie biografii piosenkarki. Dopełnieniem tego subtelnego po-
południa były kawiarniane smakołyki oraz wspólne wykonanie finałowej 
piosenki „Padam padam”. Oczywiście nie obyło się bez bisów. W związku 
z rokiem odzyskania niepodległości wszyscy wykonali naszą polską piosen-
kę „Tylko we Lwowie”.

Czy Dzień Kobiet ma sens?

7 marca 2019 roku Klub Seniora w Gołębiu świętował Dzień Kobiet. Męż-
czyźni wręczyli kobietom kwiaty oraz życzyli im radości życia na każdy 
dzień. Dalsze rozmowy odbywały się przy własnej roboty wypiekach, przy 
czym męska część klubu podawała do stołu (całkiem zręcznie). Uważny 
obserwator dostrzegłby, że uczestnicy – kobiety i mężczyźni – pod płasz-
czykiem okazjonalnych uprzejmości przeżywali prawdziwą radość z udzia-
łu w tym odwiecznym damsko-męskim dialogu. Jednak to święto ma sens.

Program „Akademia Bezpiecznego Człowieka” 
w Klubach Seniora

Z myślą o przeciwdziałaniu przestępstwom – między innymi w sieci 
(phishing, pharming, grooming, seksting cyberbullying), nowatorskim spo-
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sobom działania przestępców, rozpoznawaniu zachowań ryzykownych – 
powstał program „Akademia Bezpiecznego Człowieka”. Jego autorem jest 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytut Psy-
chologii Zdrowia.

„Akademia Bezpiecznego Człowieka” to projekt zapobiegania przestęp-
czości, ze szczególnym uwzględnieniem tych zdarzeń, które mają miejsce 
w cyberprzestrzeni. Co ważne, program skierowany jest do czterech grup 
wiekowych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Jego celem 
jest nie tylko wskazanie współczesnych zagrożeń, lecz także szeroko pojęta 
edukacja na temat sposobów reagowania na nie.

Program „Akademia Bezpiecznego Człowieka” był realizowany w klu-
bach seniora w Górze Puławskiej (14.11.2018) oraz w Gołębiu (22.01.2019). 
Warsztaty prowadził inspektor ds. patologii społecznych Urzędu Gminy 
w Puławach – Andrzej Turlewicz.

Szachy to gra logiczna

Aktywność fizyczna jest dla seniorów bardzo ważna. Sporty typu nordic 
walking czy jazda na rowerze wpływają pozytywnie na zdrowie i dobrą 
kondycję. Aktywność umysłowa ma również duże znaczenie dla organizmu. 
Szachy, warcaby czy karty rozwijają pamięć i nie tylko.

Szachy, podobnie jak karty, to gra logiczna, która wymaga sprawnego 
umysłu i odpowiedniego przygotowania strategicznego. Są dla każdego. 
W szczególności dla seniorów mogą okazać się idealną gimnastyką umysłu 
oraz ciekawym sposobem na spędzenie wolnego czasu. W klubie seniora 
w Gołębiu w sierpniu br. uczestnicy podjęli trud nauki gry w szachy. Figury 
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szachowe, którymi grali seniorzy, były większych rozmiarów niż standardo-
we, co znacznie ułatwiło przebieg gry.

Przyswojenie samych zasad tej gry wpływa na sprawność intelektualną 
gracza – niezwykle rozwija pamięć i koncentrację. Szachy dają szansę wy-
grać nie tylko z przeciwnikiem, lecz także z demencją, chorobą Alzheimera 
i innymi chorobami wieku senioralnego.

Ryc. 28–31
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Ryc. 1. 
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Ryc. 2. Grupa wychowanków Domu Dziecka w Puławach. W środku, pomiędzy siostrami za-
konnymi, Ryszard Wesołowski

Ryc. 3. Ryszard Wesołowski (pierwszy od lewej) wraz z kolegami z Gołębia podczas uroczystości 
weselnej w 1957 r.
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Ryc. 4. Ryszard Wesołowski podczas kursu spawalniczego w Sławięcicach, 1970 r.

Ryc. 5. Legitymacja „Zasłużony Pracownik Hydrobudowy” Ryszarda 
Wesołowskiego
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Ryc. 6. Legitymacja „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych” Ryszarda Wesołowskiego

Ryc. 7. Legitymacja „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych” Ryszarda Wesołowskiego
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Ryc. 8. Kilim stworzony przez rodzinę Grzędów

Ryc. 9. Kilim stworzony przez rodzinę Grzędów
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Ryc. 10. Kilim stworzony przez rodzinę 
Grzędów

Ryc. 11. Nić lnu

Ryc. 12. Rodzina Tworków w niewoli w Niemczech, 1944 r. Bronisława Gowin (z domu 
Tworek) na zdjęciu z przodu – najmniejsza
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Ryc. 13. Zaświadczenie o wysiedleniu rodziny Tworków z Rudy Solskiej
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Ryc. 14. Zaświadczenie o potwierdzeniu wysiedleniu rodziny Tworków z Rudy Solskiej
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Ryc. 15. Wniosek ze Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny dla Bronisławy Gowin

Ryc. 16. Adam Łuka na praktyce w Zakładach Tapicerskich w Puławach, przy ulicy Rewolucji 
Październikowej
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Ryc. 17. Ryszard Jankowski  
w wieku młodzieńczym

Ryc. 18. Siostra Ryszarda 
Jankowskiego – Lila 
Jankowska

Ryc. 19. Matka Ryszarda 
Jankowskiego

Ryc. 20. Rodzice Ryszarda Jankowskiego – 
fotografia ślubna

Ryc. 21. Siostra Ryszarda Jankowskiego – 
Alina Jankowska
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Ryc. 22. Siostry Ryszarda Jankowskiego – 
Lila i Alina

Ryc. 23. Ryszard Jankowski jako mały chłopiec, 
na kolanach u mamy, obok rodzeństwo
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Ryc. 25. Bonowianie po przesiedleniu. Bychawa, 1938 r.

Ryc. 24. Gołębianie przed Kościołem w Gołębiu, lata 50.
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Ryc. 26. Świadectwo szkolne mieszkańca wsi Bonów, 1927 r.
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Ryc. 27. Układ wsi Bonów
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Ryc. 29. 

Ryc. 28. 
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Ryc. 31. 

Ryc. 30. 


