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Wstęp

 Nie możesz zmienić przeszłości, ale przeszłość zawsze powraca,  
żeby zmienić Ciebie. Zarówno twoją teraźniejszość, jak i przyszłość.

Jonathan Carroll

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

Przeszłość nas kształtuje, modeluje naszą osobowość, charakter, poglądy. 
Rozwija wrażliwość, pobudza do refleksji. Wracając myślami do przeszłości, 
poznajemy siebie, bardziej rozumiemy innych. W Klubie Seniora w Górze 
Puławskiej często słyszałam opowieści z przeszłości, historie wzruszające 
i pełne humoru. Pozwoliło mi to bliżej poznać uczestników, ich potrze-
by, tęsknoty, indywidualną wrażliwość. Poznałam także bliżej siebie. Mam 
nadzieję, że spisane przeze mnie historie oddadzą ładunek emocjonalny, 
jaki towarzyszył opowiadającym, a także przyczynią się do głębszej analizy 
natury człowieka i relacji międzyludzkich. Czas spędzony w klubie jest nie-
wątpliwie dla wszystkich nas przystankiem, gdzie można wygodnie usiąść 
i opowiadać…

Zbiór zawiera także kilka relacji z bieżącego funkcjonowania klubu 
(opracowanych na podstawie materiałów gminy Puławy).

Dorota Opolska-Maksym
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Tradycje wielkanocne  
na Mazowszu

opowiadała Irena Pruszkowska

Pani Irena Pruszkowska pochodzi z Mazowsza. Gdy była małą dziewczyn-
ką, mieszkała we wsi Franciszków. Tam też uczestniczyła w wielu tradycyj-
nych obrzędach. W Wielką Sobotę w domu rodzinnym pani Ireny zawsze 
były ławy przykryte białymi obrusami oraz odświętnie przygotowany stół. 
To właśnie tam mieszkańcy wsi przychodzili z koszyczkami, aby poświęcić 
pokarmy. Ksiądz był zawsze mile witany, oczekiwany. Po krótkiej modlitwie 
poświęcał pokarmy. Po pożegnaniu księdza z mieszkańcami, gospodarz od-
woził go do parafii bryczką zaprzężoną w parę koni. Tymczasem miejscowi 
chłopcy, ukryci za kamiennym płotem, strzelali na wiwat. Konie się płoszy-
ły, ale ksiądz był rozbawiony i zadowolony.

W nocy z Wielkiej Niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny po Fran-
ciszkowie chodzili tzw. dyngusiarze. Były to grupy chłopców zaglądających 
do wiejskich domostw z piosenką na ustach:

Do tego tu domu wstępujemy,
Zdrowia, szczęścia winszujemy,
A w tym domu malowane progi,
Chodziły i chodzą gospodarskie nogi.
Pan gospodarz siedzi w rogu stoła,
Mocnym głosem na małżonkę woła,



Ocalić od zapomnienia8

Pani gospodyni w lustereczku stoi,
Jedwabny czepeczek na główeczkę stroi.
Dajcie że nam, dajcie
Sto dwadzieścia cztery,
Żeby wam się kokoszeczki
W pokrzywach nie kryły.
Dajcie że nam, dajcie
Sto dwadzieścia pięć,
Żeby wam się do córeczki
trafił dobry zięć.

*********
Tu chałupka tu nieduża,
W niej dziewczyna niby róża,
Niby róża ni lilija,
Koło dyngusiku się uwija.

*********
W tej chałupce same gołodupce,
Sami nic nie mają, nikomu nie dają.

Dorośli dyngusiarze polewali innych wodą zazwyczaj stworzonymi przez 
siebie sikawkami. Było przy tym dużo śmiechu, a czasami złości.

Dziewczęta w Poniedziałek Wielkanocny chodziły po wsi z własnoręcz-
nie stworzonymi gaiczkami. Były to zielone gałązki z brzozy, świerku czy 
wierzby przybrane kolorowymi wstążkami. Śpiewały wówczas piosenki:
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Zielony gaiczek pięknie przystrojony,
Prześliczne dzieweczki, czerwone wstążeczki,
A ten gaik z lasu idzie,
Przypatrują mu się ludzie…
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Okupacja niemiecka
opowiadała Zofia Chyła

Pani Zofia jako mała dziewczynka mieszkała we Florianowie. Były to cza-
sy okupacji niemieckiej. Pamięta, jak musiała wraz z całą rodziną ukry-
wać się w schronach. Schrony znajdowały się w krzakach, poza domem. 
Dzięki nim wiele rodzin ocalało. Niemcy zaatakowali wioskę, postanowili 
wysiedlić mieszkańców. Ludność zabierała co mogła na drewniane fur-
manki. Dobytek ludzi stanowiły wówczas zwierzęta gospodarskie, pierzyny 
i poduszki, żywność oraz odzież. Mieszkańcy Florianowa i sąsiednich wsi 
byli wyganiani ze swoich gospodarstw przez Niemców, którzy przyjechali 
na koniach. Wszyscy zapędzeni zostali do Radomia na stadion. Stamtąd 
byli wywożeni do Niemiec na roboty lub do łagrów. Po drodze wiele zwie-
rząt umierało z wycieńczenia. Rodzice pani Zosi postanowili uciec w cza-
sie ciężkiej drogi do Radomia. W Strykowicach skręcili w jedną z posesji. 
Dzięki temu nie zostali wywiezieni. Zamieszkali u swojej rodziny.

Po wojnie wrócili do swojej wsi. Pani Zosia zapamiętała straszne widoki 
mijane w drodze powrotnej. Wzdłuż dróg i na poboczach leżały dziesiątki 
martwych ludzi. Najprawdopodobniej byli to ludzie różnych narodowości, 
nie pamięta, czy tylko Polacy, była przecież małą dziewczynką.

Gdy dotarli do Florianowa, zastali tylko spalone domy i zniszczone gospo-
darstwa. Zamieszkali więc w starych schronach. Żyli w ciężkich warunkach, 
zimnie, z jaszczurkami i żabami. Ojciec pani Zosi wybudował z drewna nowy 
dom. Warunki mieszkaniowe nie były zadawalające – gliniana podłoga, ma-
lutkie pomieszczenia. Rodzina czuła jednak szczęście, bo wojna się skończyła.
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Jak w bajce
opowiadała Marianna Szymańska

Pani Marianna Szymańska urodziła się w Suskowoli, obok Pionek. Była 
jedynym dzieckiem Weroniki i Jerzego Zarzyckich. Niestety los sprawił, 
że zanim pani Marysia przyszła na świat, jej ojciec zginął w nieznanych 
okolicznościach na wojnie. Matka zaś zmarła, gdy dziewczynka miała pół 
roku. Osieroconym niemowlakiem zajął się dziadziuś – Józef Zarzycki, 
który mieszkał z rodziną. Z uwagi na sytuację finansową, było mu ciężko. 
Podejmując pracę zarobkową jako cieśla, często wyjeżdżał z wnuczką w od-
ległe strony. Mieszkała ona wówczas u właścicieli gospodarstw. Tak było 
przez wiele lat. Mała dziewczynka często przyzwyczajała się do rodzin, 
u których przebywała nawet pół roku. Gospodarze stawali się dla niej bliscy, 
zastępowali rodziców, gdy dziadziuś ciężko pracował przy budowie domów 
od podstaw. Gdy budowa została ukończona, nadchodził czas rozstania 
z przybraną rodziną. Pani Marysia do dziś pamięta te obrazy, były to dla 
niej smutne i wzruszające momenty.

W czasach powojennych ludziom żyło się bardzo skromnie, dokuczała 
bieda. Dziadziuś nie poddawał się, dbał jak umiał o swoją wnuczkę. W pa-
mięci pani Marysi są także chwile, gdy otrzymywała od niego w prezencie 
odpustowe zabawki – koguciki, gwizdki gliniane i wazoniki.

W okresie zimowym pan Józef nie wykonywał prac ciesielskich, po-
dejmował więc inne zajęcia. Jednym z nich była praca woźnego w szkole 
podstawowej w Suskowoli. Tam też zamieszkał wraz z pięcioletnią Mary-
sią. Pewnego dnia do szkoły przyjechali na konferencję nauczycielską kie-
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rownicy z innych szkół podstawowych. Jednym z uczestników był pan Jan 
Nagadowski – kierownik szkoły podstawowej w Opatkowicach. Podczas 
luźnej rozmowy z ówczesnym kierownikiem szkoły w Suskowoli, poznał 
on historię małej Marysi i jej dziadziusia. Opowieść go poruszyła, tym bar-
dziej, że nie posiadał własnych dzieci. Szybko podjął decyzję – zaadoptuje 
dziewczynkę. Ale nie było to takie łatwe. Dziadziuś Marysi nie chciał od-
dać wnuczki w obce ręce i początkowo się wahał. Jednak postanowił zbadać 
sprawę – pojechał do Opatkowic, do rodziny pana Jana. Zapoznał jego żonę –  
Helenę Nagadowską, gościł w domu małżeństwa, ustalił sytuację bytową 
i materialną. To wszystko trwało około dwóch tygodni. W końcu podjął 
decyzję. Do adopcji dojdzie tylko wtedy, gdy Marysia zamieszka na okres 
próbny i sama wyrazi zgodę. Tak też się stało. Zanim jednak przeprowa-
dziła się na stałe do rodziny Nagadowskich, zapytano ją w sądzie, czy chce 
zamieszkać w Opatkowicach z nową rodziną. Pięcioipółletnia dziewczynka 
odpowiedziała wówczas: „chcę, ale z dziadziusiem”. Zanim jednak pan Józef 
mógł się przeprowadzić do Opatkowic, musiał dokończyć pracę grzewczą 
w Suskowoli. Zniecierpliwiona i utęskniona wnuczka, chociaż w nowym 
miejscu jej się podobało, uciekała od nowych rodziców do dziadziusia. Za-
trzymywana przez mieszkankę wsi – panią Pajączkową wracała do obec-
nego domu. Było jej tam jednak coraz lepiej, przyzwyczaiła się i pokochała 
państwa Nagadowskich jak swoich własnych rodziców. Szczęścia dopełnił 
przyjazd dziadziusia, który na prośbę małżeństwa zamieszkał wraz z nimi.

Dla pani Marysi życie stało się bajką. Miała kochających rodziców, 
wspaniałe warunki mieszkaniowe oraz dom pełen miłości. Również dal-
sza rodzina państwa Nagadowskich otoczyła ją miłością i opieką. Rodzice 
przygotowali dla niej piękny kącik. Miała nowe łóżeczko zrobione na za-
mówienie przez miejscowego stolarza – pana Paciorka, śliczne lalki i domki 
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dla nich oraz wiele innych zabawek. Tatuś – Jan Nagadowski – poświę-
cał córce dużo czasu, czytał jej bajki, opowiadał ciekawe historie, zabierał 
na wycieczki i spacery. Uczył miłości do ludzi, zwierząt, przyrody. Na spa-
cerach pokazywał pierwsze oznaki wiosny, opowiadał o ptakach i uczył słu-
chać ich świergotu. Pani Marysia pamięta przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia, w których uczestniczyła cała rodzina, również dziadziuś. 
Wspólnie tworzyli ozdoby na choinkę, dbali o każdy szczegół. Do stołu 
zasiadali rodzice, mała Marysia i dziadziuś.

Pani Helena Nagadowska również pokochała Marysię. Dbała, aby 
dziewczynka miała piękne sukienki, buciki, płaszcze i sweterki. Często 
ją tuliła i śpiewała kołysanki. Dbała o rodzinne ognisko. Każdy szczegół był 
w domu zaplanowany i dopięty na ostatni guzik.

W Opatkowicach pani Maria poznała wielu wspaniałych ludzi, przyja-
ciół. Od najmłodszych lat przyjaźniła się z Janiną Piskałą. Do dziś utrzy-
mują serdeczne stosunki. Maria Szymańska, pomimo wielu przeciwności 
losu, zaznała w swoim życiu dużo ciepła, miłości i radości. Dlatego powyż-
sze opowiadanie poświęca przede wszystkim ludziom, którzy przyczynili 
się do tego, że jej dzieciństwo i młodość stało się bajką. Wyniesione z domu 
doświadczenia, naukę, stara się przekazywać zarówno swoim dzieciom, jak 
i wnukom oraz prawnukom.
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Koło Gospodyń Wiejskich 
w Polesiu

opowiadała Henryka Szczepaniak

Pani Henryka Szczepaniak wzięła ślub w roku 1960 i zaraz potem zamieszkała 
wraz z mężem w Polesiu. To właśnie tu odkryła w sobie pasję do prac społecz-
nych i w konsekwencji została Przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich. 
Organizowała kursy i szkolenia, rozwijała wśród członków koła wiele zain-
teresowań i pasji. Uczestniczki brały udział w kursie gotowania i pieczenia, 
masarskim, przygotowania sałatek, kroju i szycia oraz wielu innych. Ponad-
to cyklicznie odbywały się spotkania teatralne, gdzie można było pod okiem 
nauczyciela poznać i doskonalić warsztat pracy aktorskiej. Wystawiano wiele 
sztuk, m.in.: „Zaczarowaną królewnę”, „Gusię i Luśka”, „Przyjechałem z Fran-
cji” oraz „Zatraceńca”. Umiejętności aktorskie gospodyń podziwiano podczas 
występów w okolicznych wioskach. Cieszyły się one uznaniem publiczności.

W kole gospodyń powstał również zespół śpiewaczy, który kultywował mu-
zykę ludową i popularną. Wiązały się z tym wyjazdy na wiele przeglądów mu-
zycznych. Na I gminnym przeglądzie zdobył on I miejsce, były też inne sukcesy.

W długie zimowe wieczory organizowano warsztaty rękodzieła. Bardzo 
często w domu pani Henryki młode kobiety uczyły się różnych technik 
artystycznych.

Do 1994 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Polesiu działało prężnie. Od-
nosiło sukcesy na wielu szczeblach. Dziś pani Henryka wspomina te czasy 
z sentymentem.
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Katolickie Stowarzyszenie 
„Bratek”

opowiadała Irena Pruszkowska

W roku 1983 pani Maria Wójcik – jedna z puławskich nauczycielek – po-
stanowiła założyć Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych. 
Zaprzyjaźniony ksiądz proboszcz z parafii WNMP w Puławach udo-
stępnił lokal. Początkowo stowarzyszenie liczyło 8 osób. Byli to ludzie 
na wózkach inwalidzkich, z I grupą inwalidzką. Spotkania odbywały się 
raz w miesiącu. Uczestnicy brali udział we mszy świętej oraz agapie. Po-
tem był czas na wspólne śpiewanie i rozmowy. Dodatkową atrakcję stano-
wiły koncerty oraz spotkania z artystami. Goszczono Piotra Szczepanika, 
Halinę Łabonarską, Wacława Oszajcę oraz księdza Jana Twardowskiego. 
Wielokrotnie odbywały się prelekcje i wykłady profesorów z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Wyjeżdżano na turnusy rehabilitacyjne – tzw. 
wczasorekolekcje (Sitaniec, Zamość, Niepokalanów, Lasek, Wąwolni-
ca i wiele innych miejsc). Największym przeżyciem dla pani Irenki był 
wyjazd do Lourdes we Francji. Przepiękne widoki gór Pirenejów, klimat 
śródziemnomorski oraz głębokie doznania duchowe – to wszystko spra-
wiło, że było to niesamowite wydarzenie, które do dziś wspomina z du-
żym wzruszeniem.

Liczba uczestników „Bratka” zwiększała się. Były nawet okresy, kiedy 
spotykało się przeszło 50 osób. Liczba wolontariuszy również wzrastała. 
Organizowano ogniska, wycieczki i spacery.
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Dla pani Irenki udział w stowarzyszeniu był wielkim przeżyciem. Odzy-
skała radość życia, czuła się potrzebna, dowartościowana. Mogła pogłębiać 
swoje pasje w śpiewaniu oraz pisaniu. Tworzyła teksty piosenek, prowadziła 
kronikę oraz była sekretarzem. To bezcenne wspomnienia.

Piosenka Pielgrzyma (piosenka zainspirowana wyjazdem do Lourdes)
Uboga dzieweczka z gór
Zyskała zdroje łask,
Ujrzała dziewicę cud,
Stało się to w Lourdes.

Matka Boga miejsce to
Pokochała tak,
Zostawiła źródło nam
Jako łask swych znak.

Spójrz, wokoło szczyty gór,
Zieleń lasów, pól,
Zapach kwiatów, cedrów, ziół,
Cykad, ptaków chór.

Matka Boga…

Stoisz, Pani, w grocie swej,
U stóp krzewy róż,
Obraz ten w pamięci mej
Pozostanie już.
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Serce krwawi, wracać czas,
Płynie wspólny śpiew,
O, cudowna Pani z Lourdes,
Nie opuszczaj mnie.

Podziękowanie (piosenka napisana na okoliczność 30-lecia istnienia stowa-
rzyszenia „Bratek”)

30 lat prowadzisz Panie nas,
Brakuje słów, aby dziękować Ci,
Przyjaciół krąg i dobroć ludzkich serc,
To wszystko Panie podarowałeś mi.

30 lat, 30 lat, dziękuję Panie za 30 lat

I za kapłanów, którzy służyli nam,
Nagrodę w niebie przygotuj Panie im.
Za słowo Boże, które głosili nam,
Za dźwięk piosenki i za ogniska dym.

30 lat…

Przez wiele dróg poprowadź Panie nas,
Prowadź nas tam, gdzie wieczna radość jest,
Gdzie będzie mógł bratkowiczów chór
Wyśpiewać dziękczynienia pieśń.
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Moja miłość do igły
opowiadała Krystyna Cieniuszek

Pani Krystyna wspomina, że rodzice byli dla niej zawsze bardzo ważni. 
Tato jak mógł troszczył się o rodzinę. Chciał, aby dzieci miały wszyst-
ko, co potrzeba. Mama z kolei dbała o dom. Gotowała, prała i szy-
ła. Pani Krysia, będąc małą dziewczynką, często jej w tym pomagała. 
Szczególnie upodobała sobie szycie. Nawlekała igłę na nitkę, a nawet 
wykradała przybory do szycia i sama próbowała tworzyć. Mama wiele 
razy przyłapała ją na tym, ale nigdy nie krzyczała. Prosiła tylko, żeby 
niczego nie zgubiła, szczególnie igły. Pierwszym dziełem pani Krysi 
była spódnica z rozporkiem z tyłu, bardzo modna w tamtym czasie. 
Tak zaczęła się „miłość do igły”, która towarzyszy jej przez całe ży-
cie. Pamięta, że zawsze coś przerabiała, skracała, zwężała. Potem szy-
ła spódnice dla córki, kiedy w sklepach nic nie można było kupić. 
Nigdy nie rezygnowała z własnej pasji, zdarzało się jednak, że poświę-
cała jej mniej czasu, z uwagi na pracę zawodową i obowiązki domowe. 
Po przejściu na emeryturę tworzyła więcej. Pokochała haft krzyżykowy 
oraz richelieu. Siadała w ulubionym fotelu, otaczała się kolorowymi nićmi 
i wyszywała. Pomimo tego, że jest to bardzo precyzyjne zajęcie i czasami 
zdarzyło jej się pomylić kolory, to i tak nigdy się nie zniechęcała. Zawsze 
miała do tej pracy dużo cierpliwości i miłości.

Od jakiegoś czasu jest jej trudniej wyszywać, ponieważ ma słab-
szy wzrok. Jednak uparcie tworzy dalej. Obecnie robi obraz, który bę-
dzie prezentem dla bliskiej osoby w podziękowaniu za okazaną pomoc. 
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Dzieła pani Krystyny zdobią jej dom. Są dla niej cenne. Ich obecność spra-
wia, że czuje się tam dobrze.

Być może w przyszłości zdecyduje się pokazać je podczas dorocznej wy-
stawy twórców ludowych.
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Powrót po wojnie
opowiadała Henryka Szczepaniak

Pani Henryka Szczepaniak urodziła się w 1941 roku, na wysiedleniu, 
we wsi Wincentów, leżącej między Zwoleniem a Radomiem. Jej rodzi-
ce mieszkali wcześniej w Teodorowie. Mieli tam dom i gospodarstwo. 
Po wojnie wrócili do rodzinnej wsi. Pani Henia pamięta, jak jej mama –  
Zofia Tomaszewska – pakowała całą rodzinę i pieszo wyruszyli w dro-
gę powrotną. Szli długo, powrót był męczący. Niestety nie wracał z nimi 
tata, gdyż został oddelegowany na wojnę. Siostra pani Henryki poga-
niała krowę, która wraz z rowerem była jedynym majątkiem rodziny. 
Gdy doszli do rodzinnej wsi, zastali doszczętnie spalony własny dom i znisz-
czone gospodarstwo. Na kuchennym kominie wyrwane były fajerki, w oknach 
powybijane szyby. Dom nie spełniał warunków, aby móc w nim zamiesz-
kać. Mama pani Heni wpadła na pomysł, aby odszukać męża. Dowiedziała 
się wówczas, że jeszcze przebywa on w Gniewoszowie, w Urzędzie Gminy. 
Wsiadła na rower, który nie miał opon, i pojechała tam. Wyjazd okazał się 
dobrą decyzją. Pan Władysław Tomaszewski został wydany żonie w zamian 
za kurę, którą zawiozła w koszyku. Obydwoje cali i zdrowi wrócili do córek.

W porozumieniu ze stryjem, rodzina postanowiła kupić stary drewniany 
dom, aby mieć dach nad głową. Tak też uczynili. Dwie rodziny z powodze-
niem zmieściły się w budynku, każda z nich miała oddzielne wejście, kuch-
nię, komorę i sień. Z czasem rodzina nabywała nowe grunty, powiększała 
dobytek. Tata pani Henryki był szewcem – jedynym fachowcem w okolicy. 
Mama zajmowała się gospodarstwem. Powoli życie stawało się lepsze.
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Wakacyjne przedszkole
opowiadała Henryka Szczepaniak

Zaraz po wojnie, kiedy pani Henia miała sześć lat, trafiła do letniego przed-
szkola w Chechłach. Zorganizowane ono było w jednym z prywatnych do-
mów, gdzie uczyły się dzieci szkolne. Genowefa Żak – ówczesna nauczy-
cielka ze Zwolenia – była inicjatorką tego przedsięwzięcia. Cieszyło się ono 
uznaniem wśród rodziców, ale szczególnie wśród dzieci. Opieka podczas 
wakacji dla wiejskich dzieci była wówczas wielką innowacją. Pani Henia 
wspomina, że był to czas radosny i szczęśliwy. Dzieci bawiły się, uczyły 
inscenizacji, wierszy i piosenek. Po obiedzie był czas na drzemkę. Przed do-
mem, na zielonej trawie, gdzie obok płynęła rzeczka, rozkładano dzieciom 
koce i poduszki. Tak wyglądało ówczesne leżakowanie. Dzieci otrzymywały 
też desery. Najsmaczniejsze było mleko w proszku w bryłkach. Z umorusa-
nymi, szczęśliwymi buziami wracały po południu do swoich domów.
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50-lecie matury
opowiadała Bogumiła Turek

7 lipca 2019 roku pani Bogusia pojechała na obchody 50-lecia matu-
ry do Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie. Na spotkanie przybyło 
około 40 osób. Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu parafialnym, gdzie 
zostały zapalone znicze na grobach profesorów i uczniów. Po mszy świę-
tej, którą odprawiał syn jednej z koleżanek, udano się do budynku szkoły. 
Tam odbyła się główna uroczystość, część artystyczna. Na początku odczy-
tano listę obecności sprzed 50 lat. Każdy wstał i się przedstawił. Sprawiło 
to wszystkim ogromną radość, pojawiło się wzruszenie.

Do pani dyrektor, która pełniła tę funkcję w 1969 roku, udała się delega-
cja z kwiatami. Odwiedzono też panią od matematyki. Są to osoby leżące, 
z problemami zdrowotnymi.

Uczestnicy zjazdu wraz z obecnymi nauczycielami ze szkoły udali się 
na poczęstunek. Nie zabrakło, oprócz ciepłego posiłku, szampana i tortu. 
Największą jednak radość i wzruszenie wywoływały rozmowy po latach, 
rozpoznawanie się, wspominanie czasów szkolnych. Ówczesna dyrekcja 
oprowadziła wszystkich po budynku szkoły oraz zaprosiła na uroczyste od-
słonięcie tablicy pamiątkowej profesora Makulca. Był to nauczyciel wycho-
wania fizycznego. Po uroczystościach szkolnych wszyscy udali się na zabawę 
taneczną do pobliskiego lokalu. Bawiono się do godziny 2.00, wspominając, 
śmiejąc się i wzruszając. Dla pani Bogusi był to dzień wypełniony wielką 
radością, dzień, który będzie jeszcze długo wspominała.
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Wspomnienia z internatu
opowiadała Bogumiła Turek

Pani Bogumiła Turek uczyła się w latach 1965–1969 w Liceum Ogólno-
kształcącym w Żelechowie. Tylko ona i jej najstarsza siostra miały moż-
liwość kształcenia się. Wyjazd do szkoły wiązał się oczywiście z wielkimi 
kosztami. Nie każdego było stać na wysyłanie dzieci do szkoły z internatem. 
Mama pani Bogusi – Władysława Kruk – sama wychowywała cztery córki. 
Mąż wcześnie zmarł na zapalenie płuc. Sytuacja materialna rodziny była 
zatem trudna.

Przez cztery lata nauki Bogumiła Turek mieszkała w internacie. Wspo-
mina, że budynek był stary, przedwojenny, jednopiętrowy. Nie było w nim 
kanalizacji, wodę czerpano ze studni. Ubikacje znajdowały się na zewnątrz, 
chodzono do nich grupami. Za łazienki służyły umywalnie na parterze 
i na piętrze, wyposażone w kuchnie węglowe i miednice na stojakach. Dy-
żurne musiały nagrzać wodę i posprzątać do godziny 22.00. Na piętrze 
znajdowały się sypialnie ogrzewane piecami kaflowymi. W każdej z nich 
spało po dziesięć osób. Łóżka były metalowe, natomiast pościel pochodziła 
z domów. Co bogatsze panny miały pierzyny. Na parterze mieściły się sale 
zwane uczelniami. Tam odbywała się codzienna nauka w godzinach 16.00–
19.00, z przerwą na kolację o godzinie 18.00. W internacie dyżurowały 
nauczycielki, które na co dzień uczyły w liceum. Niestety nie było to dla 
uczniów dobre. Za zbyt głośne zachowanie odpytywały podczas lekcji. 
Po szkole obowiązkowo oglądano dziennik telewizyjny, potem film, pod 
warunkiem, że był odpowiedni. Codziennie rano przed śniadaniem lub tuż 
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po nim chodzono na modlitwę do oddalonego o 300 metrów kościoła. Dziś 
pani Bogusia sądzi, że ta modlitwa dodawała jej siły w trudnych czasach. 
W piątki po lekcjach uczniowie wyjeżdżali do domów rowerami lub szli 
pieszo. Tam też musieli się uczyć, często przy lampie naftowej, gdyż nie 
było w domach elektryczności. Do internatu pani Bogusia wracała w nie-
dzielę wieczorem lub w poniedziałek bardzo wcześnie.

Zawsze na początku roku trzeba było zawieźć do internatu swoje 
wyposażenie. Robił to ojciec jednej z koleżanek. Zawoził dobytek uczennic 
furmanką. Wówczas uczyły się w tym liceum cztery panienki ze wsi. 
Czas spędzony w internacie to była niewątpliwie szkoła życia zarówno 
dla pani Bogusi, jak i jej koleżanek. Dziś wspomina ten czas bardzo mile 
i ze wzruszeniem.
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Wczesne dzieciństwo
opowiadał Józef Sołyga

Pan Józef Sołyga urodził się w roku 1936, w lubelskiej wsi. Jego rodzice 
posiadali niewielkie gospodarstwo rolne. W roku 1939 wybuchła II wojna 
światowa i wówczas jego tato został powołany do wojska i wysłany na front. 
Pan Józef pamięta dramatyczne momenty z tego okresu. Najbardziej utkwiły 
mu w pamięci łuny pożarów bombardowanego miasta Lublin oraz wsi Mar-
kuszów. Był to wrzesień 1939 roku. Dziś określa czas wojny jako najstrasz-
niejszy w dziejach ludzkości, czas okrucieństwa, głodu, chorób i strachu. We-
dług niego niemiecka okupacja rozpoczęła się od niszczenia kraju i ludności 
w trakcie toczących się walk. Pamięta, jak piloci niemieccy z nisko lecących 
samolotów strzelali do uciekającej drogami ludności cywilnej. We wsi spo-
rządzono dokładne spisy hodowanego bydła, koni, trzody chlewnej i drobiu. 
Nie wolno było nic ubijać na swoje potrzeby. Prześladowania rozpoczęto 
od fizycznego niszczenia ludności żydowskiej. Za pomaganie Żydom groziło 
spalenie gospodarstwa i wysłanie do obozu lub rozstrzelanie. Pomimo tych 
gróźb Polacy udzielali Żydom pomocy. Pan Józef pamięta, że jego mama 
ukrywała dwójkę znajomych Żydów na strychu mieszkania. W trzecim roku 
wojny żydowskie dziecko było przechowywane przez mieszkańców, co dobę 
w kolejnym domu. Na przełomie lat 1943 i 1944 u sąsiada, w ziemiance wy-
kopanej pod kuchnią, ukrywano Żydówkę z Puław. Sąsiedzi o tym wiedzieli, 
nikt nie doniósł o tym Niemcom. Doczekała ona wyzwolenia.

Dla pana Józefa, jako małego chłopca, najstraszniejsze w czasie wojny 
były noce. Łuny pożarów od bombardowanych domów rozświetlały niebo. 
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Ryk przelatujących samolotów budził grozę. Pamięta, że tata po powrocie 
z frontu wykopał w polu za domem ziemiankę. Głęboką na około dwa me-
try, z wierzchu okrytą sosnowymi okrąglakami i zasypaną warstwą ziemi. 
Z boku znajdowało się wydrążone wejście przykryte zamaskowaną klapą. 
W nocy, kiedy było szczególnie niebezpiecznie, pan Józef z siostrą i mamą 
tam uciekali. Tato zaś zostawał w obejściu, pilnując domu. Rankiem ukrad-
kiem wracali z ziemianki. Robili to tak, żeby nikt nie widział.

Na wsi podczas wojny żyło się ciężko. Wszystko, co urodziło się w polu 
czy wyhodowano w gospodarstwie, trzeba było oddać w postaci kontyn-
gentu okupantom. W domu żyło się bardzo skromnie. Mięso spożywano 
tylko od wielkiego święta. Za oddane produkty okupant jako zapłatę da-
wał alkohol. Pan Józef wspomina, że były to duże litrowe butle z czerwo-
nym napisem. Oczywiście taka zapłata miała jeden cel – rozpijanie chło-
pów. Podczas wojny nie można było dostać żadnych środków chemicznych 
w celu utrzymania higieny i czystości. Z powodu niedożywienia i brudu 
rozprzestrzeniały się choroby. Szczególnie groźny był dur brzuszny zwany 
również tyfusem. Pan Józef doświadczył tej choroby. Prawie miesiąc leżał 
nieprzytomny, z wysoką gorączką. O lekach i lekarzach nie było wówczas 
mowy. Wiele dzieci zmarło. Pan Józef miał szczęście, przeżył.
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Okupacja
opowiadał Józef Sołyga

W czasie okupacji dzieci nie kontynuowały nauki, szkoła pozostawała za-
mknięta. Pan Józef pamięta, że brakowało żywności, a środki chemiczne 
były nieosiągalne. Do oświetlenia używano lamp naftowych, ale z zaku-
pem nafty też był problem. Sąsiedzi jednak sobie pomagali. Tytoń sadzono 
daleko w zbożu, ukradkiem. Chleb wypiekano z mąki żytniej zmielonej 
w miejscowym wiatraku. Wiatrak miał jednak pewną wadę – mielił tylko 
podczas wiatru. Pan Józef wspomina, że jego tata miał w gospodarstwie 
konia i wóz. Często na potrzeby Niemców sołtys wyznaczał tzw. powody. 
Polegało to na tym, że trzeba było jechać koniem ze swoim wozem w okre-
ślone miejsce i zabierać ludzi lub towary. Zdarzały się przypadki, że z takich 
wyjazdów niektórzy nie wracali.

W czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. Wte-
dy to dniem i nocą przelatywały klucze samolotów, powodując dodatko-
wy strach. Okupacja przedłużała się, ginęli ludzie, nasilały się aresztowania 
i wywóz mieszkańców. Pan Józef wspomina, że dokuczała bieda i strach. 
Młodzi w obawie o własne życie uciekali do lasu.

Latem 1943 roku, prawdopodobnie na skutek donosu, Niemcy znaleźli 
w głębokim lesie ziemianki z ukrywającymi się Żydami. W sumie było tam 
około 50 osób, dorosłych i dzieci. Pod groźbą karabinów, do pomocy przy 
tropieniu Żydów zagoniono miejscowych chłopów. Pan Józef dokładnie 
pamięta, jak w słoneczne niedzielne popołudnie, gościńcem od strony lasu, 
pędzono w otoczeniu esesmanów z psami gromadę wygłodniałych ludzi. 
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Obserwował to z ukrycia. Tych, którzy nie mieli siły iść, szczuto psami i po-
pychano kolbami karabinów.

W 1943 roku pojawili się we wsi partyzanci. Miejscowa ludność po-
pierała ich poczynania. Pan Józef pamięta, jak z miejscowego stawu wyła-
wiano karpie. Jako kilkuletni chłopiec z ciekawością się temu przyglądał. 
Na grobli ustawione były furmanki ze skrzyniami, do których zsypywa-
no wyłowione ryby. Całość operacji osłaniali uzbrojeni policjanci i Niem-
cy. Nagle od strony lasu rozległy się strzały karabinów. Wszyscy uciekli 
ze strachu do domów. Jak później opowiadali starsi chłopcy, to partyzan-
ci zaatakowali ochronę policjantów i Niemców. Udało im się zabrać część 
ryb i rozdać ludziom. Coraz częściej dochodziło do starć Niemców z par-
tyzantami, działającymi na zapleczu frontu. Miały one miejsce również 
w pobliżu wsi, gdzie mieszkał pan Józef. Okupacja przedłużała się. Ludzie, 
zajęci troską o przeżycie i utrzymanie rodzin, starali się codzienną ciężką 
pracą zapewnić warunki do przetrwania. Zbierano z pól, co urosło. Ko-
szono zboże kosami. Było wówczas takie powiedzenie: „Na świętego Jana 
ruszajcie do siana”. Plonami trzeba było się dzielić z okupantem, odda-
jąc ich dużą część oraz to, co wyhodowano w gospodarstwie. Aby prze-
trwać zimę, gromadzono opał. Na miejscowych łąkach wydobywano torf. 
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Od zimy do wiosny
opowiadał Józef Sołyga

Podczas okupacji było ciężko. Pan Józef pamięta, że jego tata tworzył buty 
zwane drewniakami. Podeszwy wycinał z kawałków drewna, a cholewki 
z różnych skórek.

Zimy były długie, mroźne. Ówczesny klimat charakteryzował się duży-
mi opadami śniegu i tęgimi mrozami. Wiejący wiatr powodował zamarza-
nie dróg i obejść. Można było się poruszać tylko saniami. W podwórkach, 
gdzie śnieg osiągał ponad metr wysokości, kopano łopatą ścieżki do obory, 
stodoły i studni. Z nawianych zasp dobrze się zjeżdżało na desce, worku 
lub na zwykłej szmacie. Śnieg utrzymywał się od połowy listopada do po-
łowy marca. W styczniu, lutym i do połowy marca mrozy często docho-
dziły do -30° Celsjusza. Na wsi krążyły wówczas liczne przysłowia, np.: 
„Na gromnicznej mróz, szykuj chłopie wóz” (to znaczyło, że wiosna przyj-
dzie wcześniej), „Odwilż na Grzegorza, to zima pójdzie do morza”.

W połowie marca przychodziła wiosna. Pojawiała się z dnia na dzień. 
Następowało wówczas gwałtowne topnienie śniegu. Woda ściekająca z pól 
tworzyła strumyki i duże strumienie. Na polach powstawały stawy. Mnó-
stwo wody było na polach, łąkach, w rowach i na pastwiskach. Na niebie 
pojawiały się pierwsze skowronki. Przylatujące bociany szybko zaznaczały 
swoją obecność klekotem. Przyroda wszędzie budziła się do życia. Wbrew 
ciemnym dniom okupacji ludzie z nadzieją spoglądali w niebo i na siebie. 
Rozpoczynali wiosenne prace w polu. Na łąkach szybko zieleniła się tra-
wa, pojawiały się kaczeńce i inne kwiatki. Fruwały czajki, zawodząc cha-
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rakterystycznymi głosami. Jaskółki lepiły swoje gniazda. W polu pojawiali 
się pierwsi oracze. Orali pługami konnymi, siali owies. Często powtarzali 
przysłowie: „Kto sieje w błoto, ten zbiera złoto”.

Pan Józef, będąc małym chłopcem, szczególnie lubił wiosnę. Biegał 
z kolegami po łąkach, zrywał kwiatki. Pamięta, że w tamtym okresie miała 
jeszcze takie zalety, że w słoneczne dni, których było najwięcej, nagrzane 
słońcem drgało falujące powietrze. Noce były ciepłe, poranki słoneczne, 
z obfitą rosą na trawie. Wieczorami na łąkach i w miejscowym stawie roz-
legało się kumkanie i rechotanie żab. Ptactwo wodne urządzało koncerty. 
Wieczorami pan Józef z kolegami przysłuchiwali się rozmowom starszych 
o toczącej się wojnie. Wiosną 1944 roku słyszał dalekie grzmoty zbliżają-
cego się frontu.

Mieszkańcy wsi wraz z nadejściem wiosny przystąpili do prac w polu. 
Siali zboże, warzywa, sadzili ziemniaki. Wysiewano tatarkę, proso, len i ko-
nopie. W ogrodach siano mak i kwiaty. Dzieci często również pomagały 
w polu, a także wypasały bydło. Na łąkach pełno było wyrobisk po wydoby-
tym torfie. Doły te napełniano wodą, a kaczki przynosiły narybek. Najwię-
cej było karasi, ale także liny i szczupaki. Łowienie ryb odbywało się przy 
pomocy wiklinowych koszy i poprzez mącenie wody. Oczywiście było przy 
tym dużo śmiechu i uciechy. Wody były wówczas zdrowe i czyste.

Pan Józef pomimo okupacji wspomina swoje dzieciństwo jako wesołe 
i szczęśliwe.
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Karta z życia Klubu Seniora  
w Górze Puławskiej

Dr hab. Jolanta Masiak – lekarz psychiatra z wykładem 
dla naszych seniorów

Ustawiczne zamartwianie się, choroba dwubiegunowa, paranoja na tle za-
zdrości, rytuały i natręctwa, schizofrenia, depresja, uzależnienia – 16 maja 
dr hab. Jolanta Masiak wprowadziła w świat psychiatrii uczestników Klu-
bu Seniora w Górze Puławskiej. Spektrum problemów psychicznych jest 
ogromne, jednakże bogata jest też oferta współczesnej psychiatrii. Styl 
wypowiedzi pani doktor, bardzo dobry kontakt ze słuchaczami, nasycenie 
wystąpienia przykładami z życia zapewniły słuchaczom komfort w pozna-
waniu tej niełatwej problematyki. Istotnym walorem spotkania była także 
spontaniczna dyskusja, która wywiązała się na kanwie wykładu.

Jolanta Masiak – dr hab. nauk medycznych, lekarz psychiatra, kierownik Pracowni 
Badań Neurofizjologicznych w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie

Seniorzy w Domu Chemika

„Wesoła wdówka” to najsłynniejsze sceniczne dzieło Franza Lehára.  
20 października 2018 r. puławski Dom Chemika gościł artystów z Tarno-
pola, którzy zaprezentowali tę operetkę. Wśród kilkusetosobowej widowni 
zasiedli także uczestnicy Klubu Seniora w Górze Puławskiej.
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Centralną postacią spektaklu jest Hanna Glawari – przecudnej urody wdowa 
po bankierze, która przybywa do Paryża. Z uwagi na posiadany majątek sta-
je się ona uczestniczką intrygi politycznej: spiskujący chcą ją wydać za mąż 
za rodaka, aby majątek został w księstwie Hanny. Tło tej opowieści stanowi 
niepowtarzalna atmosfera paryskich kabaretów oraz klimat nieskrępowanej 
zabawy. Niewykluczone jednak, że jest odwrotnie: tłem jest sama opowieść, 
a w centrum znajduje się paryski styl smakowania życia. To historia o miłości 
i wierności, o prawdzie i grze pozorów, o potrzebie relacji między kobietą 
i mężczyzną, która – wolna od interesowności – przynosi szczęście.

Produkcja Wojciecha Mrozka zachwyciła swoim rozmachem. Uczestnicy 
Klubu Seniora mogli posłuchać pięknych przebojów („Ach, kobietki”, „Usta 
milczą, dusza śpiewa”). Na scenie zaprezentowało się kilkunastu artystów: 
soliści, tancerze oraz zespół muzyczny.

Co to jest WTZ i po co tam byli nasi seniorzy?

22 lutego 2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Puław-
skim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Puławach gościł 
uczestników Klubu Seniora z Góry Puławskiej. Spotkanie rozpoczęło się 
od przywitania gości, zaprezentowania pracowni warsztatów oraz rozmo-
wy przy kawie, herbacie oraz pysznym cieście (które gospodarze spotkania 
upiekli poprzedniego dnia w pracowni gospodarstwa domowego). Następ-
nie zaczęła się rywalizacja Seniorzy–Młodzi w karaoke. „Oby więcej takich 
spotkań” – słychać było tego dnia często.
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Ryc. 1. Irena Pruszkowska w młodości

Ryc. 2. Irena Pruszkowska, pierwsza od lewej, wraz z członkami Katolickiego Stowarzyszenia 
„Bratek”
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Ryc. 3. Irena Pruszkowska, w środku. Wycieczka do Zamościa

Ryc. 4. Irena Pruszkowska, trzecia od lewej. Wycieczka ze Stowarzyszenia „Bratek”
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Ryc. 5. Pielgrzymka Stowarzyszenia „Bratek” do Lourdes we Francji

Ryc. 6. Na zdjęciu od lewej: mama biologiczna Marii 
Szymańskiej, babcia, dziadek Józef i ciocia Julia

Ryc. 7. Marysia Szymańska bez-
pośrednio po przeprowadzce do 
Opatkowic
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Ryc. 8. Marysia Szymańska 
wraz z adopcyjnym tatą – Janem 
Nagadowskim

Ryc. 10. Marysia Szymańska 
wraz z adopcyjnymi rodzicami

Ryc. 9. Marysia Szymańska wraz z przyjaciółką Janiną 
Piskałą

Ryc. 11. Marysia Szymańska wraz z tatą
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Ryc. 13. Adopcyjna mama 
Marysi Szymańskiej – Helena 
Nagadowska

Ryc. 12. Na zdjęciu szczęśliwa Marysia Szymańska wraz 
z adopcyjnymi rodzicami

Ryc. 14. Marysia Szymańska, czasy liceum Ryc. 15. Córki Marii Szymańskiej – Ewa 
i Bogusia
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Ryc. 16. Krystyna Cieniuszek (z kokardą) wraz z siostrą Lucyną

Ryc. 17. Krystyna Cieniu-
szek w latach szkolnych

Ryc. 18. Na zdjęciu 18-let-
nia Krystyna Cieniuszek

Ryc. 19. Na zdjęciu Krystyna Cieniuszek wraz 
ze swoimi robótkami, haft richelieu



Ocalić od zapomnienia 39

Ryc. 20. Obraz wykonany haftem krzyżyko-
wym przez Krystynę Cieniuszek

Ryc. 21. Obraz wyhaftowany przez 
Krystynę Cieniuszek

Ryc. 22. Obraz wyhaftowany przez Krystynę 
Cieniuszek



Ocalić od zapomnienia40

Ryc. 23. Od lewej: siostra Henryki Szczepaniak – Teodora, mama – Zofia, tata – Władysław 
i Henryka Szczepaniak 

Ryc. 24. Henryka Szczepaniak wraz ze szwagrem, lata 70.
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Ryc. 25. Kursanci „Kroju i szycia”. Początki Koła Gospodyń Wiejskich w Opatkowicach

Ryc. 26. Powiatowy przegląd prac ręcznych KGW
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Ryc. 27. Występ członkiń KGW w Polesiu. Dożynki gminne w Leokadiowie

Ryc. 28. Pierwszy Przegląd Piosenki KGW w Gminie Puławy
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Ryc. 29. IV Przegląd Piosenki w Bronowicach. Koło Gospodyń Wiejskich w Polesiu

Ryc. 30. Zaświadczenie Henryki Szczepaniak o odbyciu kursu dla kierowników zespołów 
artystycznych KGW
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Ryc. 31. Bogumiła Turek jako 
uczennica szkoły podstawowej

Ryc. 32. Mama Bogumiły  
Turek – Władysława Kruk

Ryc. 30. Zaświadczenie pani Henryki Szczepaniak o ukoń-
czeniu kursu Tkactwo Artystyczne
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Ryc. 33. Zdjęcie ślubne rodziców Bogumiły Turek

Ryc. 35. Bogumiła Turek, czasy liceum 
w Żelechowie

Ryc. 34. Rodzice Bogumiły Turek podczas po-
bytu w Warszawie

Ryc. 36. Bogumiła Turek wraz z koleżankami, 
czasy liceum w Żelechowie
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Ryc. 37. Bogumiła Turek, czasy Studium Pielę-
gniarskiego. Rok 1970

Ryc. 38. Bogumiła Turek wraz z klasą i wychowawczynią, czasy liceum w Żelechowie.  
Rok 1969
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Ryc. 39. 

Ryc. 40. 
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Ryc. 41. 

Ryc. 42. 
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