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Drogi Czytelniku

W 2004 r. przypada 500-lecie lokacji wsi Trzebunia. Pierwsza pisana
wzmianka o osadzie Trzebunya pochodzi z inwentarza dóbr starostwa lancko-
roñskiego z 1443 r. 

W inwentarzu z roku 1446, nazwê miejscowoœci zapisano jako Trzebinia. Jest
du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e wieœ funkcjonowa³a ju¿ w 1410 r., natomiast
pewna osada o tej nazwie – w znanej z aktu lokacyjnego Stró¿y formie
Strzebuna, wystêpowa³a ju¿ w XIV w. Stanis³aw i Miko³aj Lanckoroñscy, nabyli
od króla Aleksandra Jagielloñczyka przywilej lokowania wsi Trzebunya nad
rzek¹ Trzebunk¹ (Trzebonka), z dat¹ 2 listopada 1504 r. Tu równie¿ chodzi
o przeniesienie starszej osady z prawa polskiego na niemieckie, o czym œwiad-
czy wzmianka w inwentarzu z 1564 r.

Centralne uroczystoœci jubileuszowe bêd¹ mia³y miejsce 26 wrzeœnia 2004 r.,
przy Szkole Podstawowej w Trzebuni. Niniejsza publikacja ma, w naszym za-
myœle, stanowiæ trwa³y element obchodów, pozostawiony dla potomnych.
Znajdziecie w niej Pañstwo obraz wsi utrwalony w ró¿nej formie przez jej
mieszkañców – wspomnienia, ballady, poetycka wizja, stara fotografia. Mate-
ria³ ten stanowiæ powinien wzór do naœladowania dla przysz³ych pokoleñ
Trzebunian. Cieszy nas, ¿e w jednym miejscu uda³o siê zebraæ tak wiele infor-
macji z dziedziny kultury, obyczajowoœci, opisu ¿ycia codziennego, rozwoju
cywilizacyjnego, oœwiaty, indywidualnych losów ludzkich tej najmniejszej, ale
najbardziej oryginalnej wsi, wchodz¹cej w sk³ad gminy. Przy okazji, poprzez
ukazanie losów kaprala Ziai, pragniemy uczciæ przypadaj¹c¹ tak¿e w tym roku
60-t¹ rocznicê bitwy pod Monte Cassino.

Mi³ej Lektury.

Przewodnicz¹cy 
Rady Gminy Pcim Dyrektor GOK w Pcimiu Wójt Gminy Pcim

Marek Hyrlicki Ryszard Róg Andrzej Padlikowski
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Czêœæ Pierwsza

Tak ¿y³o siê w Trzebuni miêdzy wojnami

Antoni Kie³bus





WSTÊP

Trzebunia, Trzebunia – to czêste wizje moich snów. Powracam tam, prze-
¿ywam ró¿ne, zniekszta³cone epizody z mej m³odoœci. To jestem w kontakcie
z ojcem, to ze znajomymi – by znów zmêczony trudami zapaœæ w spokojniej-
sz¹ fazê snu. Czêsto myœl b³¹dzi w tamtym kierunku. Wspomnienia rzeczywi-
ste i urojone, obrazy z przed piêædziesiêciu lat tkwi¹ w mej jaŸni, jakby to by³o
niedawno. To nic, ¿e chcia³em siê wyrwaæ z tej wsi w szerszy œwiat. Chcia³em
i uda³o siê! Lecz powracam tam chêtnie, coraz chêtniej, bo tam by³y korzenie
mojego ¿ycia. Tam, w tej beskidzkiej wsi matka mnie ko³ysa³a, tam œpiewa³a mi
do snu ballady, pieœni i opowiadania zas³yszane i wyczytane opowieœci. Tam 
ojciec zaprawia³ mnie do furmañskiego zawodu, do leœnej mordêgi, do ubo-
¿uchnego rolnictwa. Tam prze¿y³em grozê wojny, wszystkie zwi¹zane z ni¹ za-
gro¿enia, nadzieje, przygotowywanie siê do walki o wyzwolenie w organizacji
„BCh“ i wreszcie szczêœliwe wyzwolenie z tego koszmaru. St¹d powêdrowa-
³em wreszcie, po wojnie, jako ju¿ dziewiêtnastolatek do Myœlenic do gimnazjum,
a nastêpnie do liceum do Krakowa.

Lecz to tu, w Trzebuni, zdoby³em podstawy wiedzy o ¿yciu w domu rodzin-
nym i w dobrej szeœcioklasowej szkole powszechnej. Du¿o da³y mi lekcje na taj-
nym nauczaniu, wieczorami, w czasie okupacji, u prof. Tadeusza Œlósarczyka
i jego ¿ony Heleny. To jeszcze w Trzebuni ukszta³towa³ siê mój stosunek do œwia-
ta, do religii, do polityki, do wiedzy – a dalsze studia tylko rozwinê³y i pog³ê-
bi³y te pogl¹dy i nauczy³y wartoœciowaæ poszczególne zjawiska.

Moja matka wpoi³a we mnie wiele cech dodatnich – obiektywne widzenie
cz³owieka, ludzi, tolerancjê i w³aœciwy stosunek do narodu. Rozbudzi³a zainte-
resowania pomoc¹ innym ludziom, tym dalekim obcym czarnym, czerwono-
skórym, ¿yj¹cym jeszcze wówczas na prymitywnym poziomie. Jej œpiewy, dekla-
macje, opowiadania wieczorami nam dzieciom, siedz¹cym z ni¹ u ko³yski,
rozbudza³y u mnie zainteresowanie sprawami teatru i ogólnej kultury.

Rzeczowoœæ i pracowitoœæ – to cechy mojego ojca. Du¿a dyscyplina
w pracy w stosunku do siebie, nas dzieci i otoczenia, odbi³y siê u mnie podob-
nymi wymaganiami przez ca³e ¿ycie. To pomaga³o mi koñczyæ studia i osi¹gaæ
w pracy dobre wyniki. To budzi³o te¿ szacunek u uczniów i prze³o¿onych.

Wujek Knapczyk by³ dla mnie – i jest do dziœ, choæ dawno nie ¿yje – wzo-
rem cz³owieka szlachetnego i pogodnego. Jego ciep³o, bezinteresowny, chêtny
stosunek do pomocy innym, ¿yczliwoœæ, udzielanie porad, to postawa godna
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naœladowania. Wszyscy go szanowali, lubili i odwiedzali i my dzieci te¿. By³,
po ojcu i matce, trzeci¹ osob¹, któr¹ kocha³em w dzieciñstwie. W ogóle dom
babci Knapczykowej by³ dla nas dzieci Kie³busowych drugim domem, czasem
milszym od w³asnego. Wszyscy jego mieszkañcy: babcia, wujek, ciocia Marynia,
potem wujenka i Zosia – nasza kuzynka, byli zawsze mili, kochani i stanowili
nieod³¹czn¹ czêœæ naszej rodzinnej wspólnoty.

Tak analizuj¹c trzebuñskie ¿ycie – ka¿dy dom s¹siedzki i dalsze, ka¿de miej-
sce, leœne polanki, lasy, pola budz¹ wspomnienia i refleksje. Czasami s¹ to naiw-
nie dzieciêce retrospekcje, czasami m³odzieñcze wzloty, to znów op³akiwane
przykroœci, lecz tyle w nich prze¿yæ, wspomnieñ, analizy, ile by³o ¿ycia i bytu
w tamtych dniach.

Wieœ zaœ ¿y³a swoimi nawykami, przywarami, radoœciami i smutkami. Trud-
ne to by³y lata dla wsi w okresie tego dwudziestolecia, zw³aszcza w Beskidach,
górach o ja³owej i niewdziêcznej glebie. Lecz ¿yæ siê musia³o.

To wszystko podsuwa mi myœl, aby chwyciæ za pióro i choæ garœæ wspom-
nieñ przelaæ na papier dla potomnych. Niechby po latach przeczyta³ to wnuk,
czy wnuczka i porówna³ z tym co zastanie, kiedy mo¿e zawêdruje do tej dziad-
kowej wsi. Jak zmieni³o siê po latach ¿ycie, baza materialna, osobowoœci miesz-
kañców, poziom wykszta³cenia itd…

Mo¿e ktoœ kiedyœ, jakiœ socjolog znajdzie tu interesuj¹cy go szczegó³
z ¿ycia dawnej wsi górskiej. Mo¿e, mo¿e, mo¿e…

No to zaczynam analizê tego co siê widzia³o i prze¿y³o…
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RYS FIZJOGRAFICZNY TRZEBUNI

Trzebunia po³o¿ona jest w œrodkowej czêœci Beskidu Makowskiego,
w paœmie Koskowej Góry, w dolinie rzeczki Trzebunki, wpadaj¹cej do Raby jako
jej lewy dop³yw. Do Raby wpada Trzebunka w Stró¿y, oko³o 5 km na po³udnie
od Myœlenic. Dolina Trzebunki ci¹gnie siê zatem od Raby w kierunku zachod-
nim, z lekkim odchyleniem na po³udnie. D³ugoœæ doliny wynosi oko³o 10 km.
Dolinê okalaj¹ stoki górskie od strony po³udniowej i pó³nocnej, nale¿¹ce do
pasma Koskowej Góry. Stoki górskie uformowane s¹ ró¿norodnie i poorane
jarami potoków wyp³ywaj¹cych spod wierzcho³ków tych gór.

Grzbiety górskie ³¹cz¹ wy¿sze i ni¿sze wzniesienia uwydatniaj¹c pewne
szczyty, które na mapach s¹ oznaczone a ich wysokoœæ podana. Id¹c od Raby,
po stronie po³udniowej w kierunku zachodnim napotykamy szczyt Pêkalówki
– 839 m npm, Kotoñ – 857 m npm, Balinkê – 708 m npm i Parszywkê – 848 m
npm. Po stronie pó³nocnej szczyty s¹ nieco ni¿sze. Od Raby na zachód widzi-
my: Buchówkê – 561 m, Sularzówkê – 817 m, Trzebuñsk¹ Górê – 625 m,
Babicê – 727 m.
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Miêdzy Parszywk¹ a Babic¹, przebiega grzbiet ³¹cz¹cy te góry i w ten sposób
zamyka dolinê od zachodu. Tak tworzy siê wododzia³ zlewni wód rzeki Raby
na wschód i rzeki Skawy na zachód. Grzbiet ten stanowi równie¿ granicê wsi
Trzebuni i Bienkówki. Ponadto jest naturaln¹ granic¹ powiatów Myœlenickiego
i Suchej Beskidzkiej. (Przez 20 lat by³ granic¹ województw krakowskiego
i bialsko-bielskiego.)

Spod szczytu Parszywki i grzbietu P³askiej Góry, od zachodu, wyp³ywaj¹
strumienie, które daj¹ pocz¹tek rzeczce Trzebunce. Trzebunka zbiera wody
licznych potoków z jednej i drugiej strony, przy ujœciu stanowi¹c licz¹c¹ siê
rzekê, zw³aszcza w czasie opadów. Pokryte lasami grzbiety górskie oraz stoki
stanowi¹ dla wód opadowych naturalny magazyn wodny, z którego zasilaj¹
przez ca³y rok swe Ÿródliska, strumienie i potoczki. Dziêki nim Trzebunka ma
odpowiedni¹ iloœæ wody, nawet w czasie suszy. Niegdyœ ten rozga³êziony system
wodny by³ siedliskiem pstr¹ga potokowego i raka rzecznego. Dziœ jest to ju¿
rzadkie zjawisko, ze wzglêdu na zanieczyszczenia œrodowiska sp³ukiwanymi
z pól œrodkami chemicznymi, jak te¿ œciekami kanalizacyjnymi wypuszczanymi
z domostw wprost do cieków wodnych.

Dolina Trzebunki nie jest jednolicie ukszta³towana. Wychodz¹c od doliny
Raby jest doœæ w¹ska, a stoki po obu stronach ostro pn¹ siê w górê. W dalszej
czêœci dolina poszerza siê, a stoki ³agodniej¹, stwarzaj¹c lepsze mo¿liwoœci rol-
niczego zagospodarowania. Teren jednak wszêdzie jest pociêty przez jary
potoków, które miejscami stanowi¹ mikrodolinki i urocze zak¹tki. Tu i ówdzie
utworzy³y siê jak gdyby p³askowzniesienia, dogodne do uprawy rolnej. W in-
nych czêœciach znów ostre stoki, w¹wozy, uskoki po usuwiskach daj¹ zacisze
zwierzynie i gniazduj¹cym ptakom.

Zestawienie tak bogatego urzeŸbienia terenu daje piêkny krajobraz. Nie-
stety dla potrzeb rolnictwa jest on mniej przydatny, a czasami wprost niemo-
¿liwy do wykorzystania. Gleby tych terenów wytworzone zosta³y z glin, i³ów
³ubkowych, piaskowców, miejscami mocno kamieniste i zbielicowane. To typo-
we gleby górskie o niewykszta³conym profilu i skalistym pod³o¿u. Gleby te pod-
legaj¹ silnej erozji na stokach i grzbietach wzniesieñ. Na równiejszych tere-
nach gleby ilasto-gliniaste wymagaj¹ melioracji. U¿ytkowanie orne tych grun-
tów prowadzi do ich dalszej degradacji, wskazane by³oby czêœæ z nich z powro-
tem zalesiæ, a czêœæ zamieniæ na trwa³e u¿ytki zielone. Bogactwem regionu
by³y zawsze lasy. Obecnie wyciête i pozostawione naturalnemu odnawianiu.
Las przez stulecia by³, obok rolnictwa, Ÿród³em utrzymania ludnoœci.

W takiej to dolinie, z ca³ym jej piêknem, bogactwem przyrodniczym i ciê¿-
kimi do ¿ycia warunkami roz³o¿y³a siê wieœ, któr¹ nazwano Trzebuni¹. Pierw-
sze trzy kilometry doliny od Raby to jeszcze Stró¿a. Pewien jej tylko odcinek,
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gdy¿ g³ówna czêœæ tej du¿ej wsi po³o¿ona jest nad Rab¹, miêdzy Myœlenicami
a Pcimiem. Trzebunia obejmuje bardziej poszerzon¹ czêœæ doliny, na d³ugoœci
siedmiu kilometrów. Stoki s¹ tu ju¿ bardziej ³agodne, czasami po wzniesieniu
tworz¹ p³aszczyzny, opadaj¹ce bokami w stronê potoków. Teren ten jest wy-
godniejszy do zabudowy, a ziemia podatniejsza rolniczemu u¿ytkowaniu.

Centrum wsi wyznacza budynek dawnego dworu – folwarku i leœnictwa
ksi¹¿¹t Lubomirskich. Obecnie to tylko pañstwowe leœnictwo. Kilkaset metrów
za dworem, w kierunku zachodnim, wyros³a wspó³czeœnie wspania³a szko³a,
przy niej przedszkole, sala gimnastyczna, a latem oœrodek kolonijny. Pó³ kilo-
metra wy¿ej stoi oœrodek zdrowia, dalej sklep geesowski, znów wy¿ej cmen-
tarz i wreszcie koœció³. Za nim stara, pierwotna szko³a, jeszcze z dziewiêtna-
stego wieku. Oto budowle s³u¿¹ce celom publicznym wsi.

Tu¿ nad rzeczk¹ biegnie asfaltowa droga, po³¹czenie od szosy zakopiañ-
skiej w Stró¿y z Myœlenicami, Krakowem, a na zachód z Bieñkówk¹, Mako-
wem, Such¹ Beskidzk¹. Droga ta, to najkrótsze po³¹czenie Myœlenic z Such¹
i Makowem. Ma³o jednak wykorzystywana z powodu du¿ego wzniesienia
miêdzy Trzebuni¹ a Bieñkówk¹. Jeszcze gorsza sytuacja z po³¹czeniami jest
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w kierunku po³udniowym, czy pó³nocnym. Tu mo¿na przejechaæ tylko fur-
mank¹ drogami polnymi. Dlatego s¹siednie wsie: Wiêciórka, Zawadka, Jasieni-
ca, Harbutowice – s¹ prawie odciête górami od Trzebuni.

Do Krakowa z Trzebuni jest 40 km, do Myœlenic 12 km, do szosy zako-
piañskiej w Stró¿y, z centrum wsi, 7 km, do gminy w Pcimiu ok. 13 km. Natu-
ralne usytuowanie terenowe ogranicza kontakty z s¹siadami i tylko powoduje
ci¹¿enie gospodarcze w stronê Myœlenic i Krakowa.

Podobne ograniczenia maj¹ wszystkie wsie górskie, przez co s¹ wzajem-
nie od siebie izolowane. Tak te¿ jest w Beskidzie Makowskim. Ka¿da wieœ ¿y³a
dawniej w³asnym ¿yciem, wytwarzaj¹c w obrêbie regionu zró¿nicowan¹ oby-
czajowoœæ, swoist¹ gwarê i sposób bycia. Tak by³o te¿ w Trzebuni. Obecne
kontakty, dziêki drogom, radiu, telewizji, a przede wszystkim elektryfikacji, bo
ta da³a podstawy elektroniki, zaœciankowoœæ wsi górskich ulega niwelacji na
rzecz kultury ogólnopolskiej.
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HISTORYCZNE PRAWDOPODOBIEÑSTWO 
POWSTANIA WSI

Wieœ Trzebunia za³o¿ona zosta³a prawdopodobnie jeszcze za króla Kazi-
mierza Wielkiego, czyli w XIV wieku. Prowadzono wówczas osadnictwo, zwa-
ne kolonizacj¹, w puszczy nazywanej Wielkim lub Czarnym Lasem. Puszcza ta
rozci¹ga³a siê od Bramy Myœlenickiej dolin¹ Raby i jej dop³ywami a¿ po S³owa-
cjê. Za³o¿ono wówczas wiele wsi i osiedli w Karpatach. Tereny do osiedlania
nadawa³ król rycerzom i mo¿nym, za zas³ugi. W³aœciciel nadanych w³oœci mia³
prawo osadzaæ w dolinach rzek kolonistów i karczowaæ lasy.

Akcja kolonizacyjna odbywa³a siê na tak zwanym prawie niemieckim. Isto-
t¹ tego prawa by³o to, ¿e pan – w³aœciciel dóbr – zawiera³ umowê (akt lokacyjny)
z przedsiêbiorc¹ (zasadŸc¹), który werbowa³ osadników, ch³opów z dalszych,
nasyconych ludŸmi okolic, lub sprowadza³ kolonistów z g³êbi Niemiec. Werbo-
wa³ te¿ ró¿nych obie¿yœwiatów chêtnych do osiedlania. Po powstaniu wsi za-
sadŸca zostawa³ so³tysem lub wójtem.

Koloniœci otrzymywali w danej miejscowoœci jednakowe dzia³ki gruntu,
przy podobnej jakoœci ziemi, na jedn¹ rodzinê. Zwykle dzia³ka wynosi³a jeden
³an ma³y lub du¿y, co stanowi³o siedemnaœcie lub dwadzieœcia trzy hektary.
Taka iloœæ ziemi, ³¹cznie z lasami, by³a wówczas niezbêdna do utrzymania ro-
dziny. ZasadŸca otrzymywa³ wiêkszy obszar ziemi, ponadto by³ zwalniany od
p³acenia czynszu na rzecz pana oraz mia³ prawo do za³o¿enia karczmy, zbu-
dowania m³yna, a tak¿e przypada³a mu jeszcze czêœæ dochodu z czynszów
i s¹downictwa. Wieœ mia³a zagwarantowany w³asny samorz¹d. Sprawy spor-
ne i karne rozstrzyga³ w³asny s¹d ³awników, pod przewodnictwem so³tysa.

Dzia³ki wyznaczano przy pomocy ówczesnych miar, a ich ciêcie przepro-
wadzano prostopadle do osi przebiegaj¹cej œrodkiem wsi. Oœ tê stanowi³a wy-
tyczona droga lub naturalna linia potoku. Granice dzia³ek bieg³y prosto, a¿ do
granicy wsi po lewej i prawej stronie. Wieœ by³a wiêc podzielona na pasy grun-
tów, przydzielonych poszczególnym w³aœcicielom. Prócz pasów wycinano mniej-
sze, zwarte obszary gruntów, zwane zagrodami. Ich w³aœcicieli nazywano za-
grodnikami, w odró¿nieniu od kmieci, obdarzonych wiêkszymi kawa³kami
ziemi. Grunty zagród nadawane by³y s³u¿bie dworskiej i funkcjonariuszom wy-
konuj¹cym ró¿ne pos³ugi dla dworu – jak gajowi strzeg¹cy pañskich lasów,
rzemieœlnicy, stró¿e itp. Najlepsze grunty i wielkie obszary leœne by³y wydziela-
ne na folwark dla pana, który móg³ sam u¿ytkowaæ albo wydzier¿awiaæ. Grun-
ty te sytuowane by³y zwykle w œrodku wsi.
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Wieœ przez kilka lat karczunku, budowy zagród i zagospodarowywania
gruntów nie p³aci³a czynszów, dopiero po zagospodarowaniu siê osadników
op³aty wyznaczano w formie pieniê¿nej i w naturze zgodnie z zawart¹ umow¹.
Z czasem wolni ch³opi popadali w zale¿noœæ od pana. Tracili w³asny samorz¹d,
pan stawa³ siê ich sêdzi¹ i za³atwia³ wszystkie sprawy wsi. Stopniowo, zamiast
czynszów, wprowadzano pañszczyznê, czyli odpowiedni¹ iloœæ dni pracy na
pañskich gruntach oraz ró¿ne inne us³ugi na rzecz folwarku. Postêpowa³o te¿
przywi¹zywanie ch³opa do ziemi – nikomu nie wolno by³o bez zgody pana opu-
œciæ wsi. Zale¿noœci te stopniowo ustawa³y wraz z rozwojem nowych stosun-
ków spo³ecznych w dziewiêtnastym wieku. Uw³aszczenie ch³opów w zaborze
austriackim nast¹pi³o w 1848 roku.

Jako pozosta³oœæ po osadnictwie i zak³adaniu wsi na prawie niemieckim s¹
w Trzebuni i podobnych wsiach tzw. role. Rola to grupa domów wybudowa-
nych na pasie ziemi nale¿¹cym niegdyœ do jednej rodziny. Gdy ch³opi otrzymali
ziemiê dzielili j¹ pomiêdzy dzieci, a te budowa³y nowe domostwa. Ziemiê dzie-
lono na danym pasie w szachownicê, poniewa¿ wystêpuje mozaika gleb, aby
ka¿de mia³o lepszy i gorszy kawa³ek. Dalsze podzia³y dokonywane by³y
wed³ug tej samej zasady i dlatego w ramach roli istnieje obecnie bardzo du¿e
rozdrobnienie na ma³e poletka. Podobne podzia³y robiono w lasach.

Domy i zabudowania gospodarcze budowano tam gdzie by³a woda, a wiêc
blisko potoków, a tak¿e ko³o dróg. Te skupiska domów na poszczególnych ro-
lach tworz¹ ³añcuchow¹ zabudowê wsi. Sk³ada siê ona niejako z ogniw.

Innym reliktem œredniowiecznego osadnictwa w Trzebuni s¹ zagrody –
zwarte kawa³ki gruntów na których stoi dom, obecnie ju¿ wiêcej. Zagrody
przystaj¹ do dawnych gruntów „pañskich“ lub znajduj¹ siê wœród lasów jako
dawne gajówki. Jeszcze do czasów powojennych ich w³aœciciele byli gajowymi
w lasach Lubomirskich, jak Horwat od Pary³y, czy Jamróz. Grunty orne, „pañ-
skie“, w wiêkszoœci zosta³y z biegiem lat rozsprzedane, a ich resztki rozparce-
lowano w 1945 roku. Lasy natomiast upañstwowiono, a w dawnym dworze
mieœci siê leœniczówka.

W Trzebuni wyró¿nia siê 42 role i oko³o 10 zagród. Liczba domów na jed-
nej roli bywa ró¿na, w zale¿noœci od dzia³ów rodzinnych. Przed II wojn¹ œwia-
tow¹ bywa³o przewa¿nie od 6 do 8 domów. Obecnie, kiedy budowa domu
nie jest zwi¹zana z gospodarstwem rolnym, wzrasta zagêszczenie, zw³aszcza
w œrodkowej czêœci wsi, gdzie jest ³atwy dojazd. 

Numeracja domów rozpoczyna³a siê od „dworu” i by³ on numerem pierw-
szym. Nastêpne domy by³y kolejno numerowane po prawej stronie wsi, a¿ do
granicy z Bieñkówk¹, potem bieg³y po lewej stronie do granicy ze Stró¿¹
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i z powrotem po prawej a¿ do dworu. Nowe domy otrzymywa³y numeracjê
kolejn¹ i w ten sposób numeracja jest nieco pomieszana, na czym cierpi praca
pocz¹tkuj¹cych listonoszy.

Przed wojn¹ by³o w Trzebuni oko³o 350 domów, dziœ znacznie ponad
400. Ka¿da rola i zagrody maj¹ swoje nazwy, s¹ to niejako ulice wsi. Id¹c od
Stró¿y, po prawej stronie Trzebunki napotykamy nastêpuj¹ce role: Dziobkow¹,
Wronow¹, Hodurkow¹, Ciusiow¹, Kuligow¹, a nastêpnie zagrody: Ptakow¹,
w Potoku, u Oboni, u Pary³y, u Barg³a, u Pacha, u Korbla, u Szklarza, w œrodku
wsi „dwór“ – leœniczówka, i dalej role: Bylicowa, Wnêkowa, Balinkowa, £ataso-
wa, Francuzowa, Bochniowa, Krzystkowa, Ziajowa, Jasubowa, Chorwacikowa,
Horwatówka, Dymakowa, Matysowa, Rydzowa. Po lewej stronie wsi, wracaj¹c
od granicy Bieñkówki w stronê Stró¿y wystêpuj¹ role: Suflytowa, Pabisowa,
Burtanowa, Garbieniowa, Skrzeczkowa, Kêsoniowa, WoŸnicowa, Kowalowa,
Leœniowa, Ligêzowa, Malinowa, Bystroniowa, B³achutowa, Oskwarkowa, Jaraszo-
wa, Stopkowa, Gorylowa, i znowu w œrodkowej czêœci, ko³o dawnych grun-
tów „pañskich“ zagrody: u Œwierka, u Jasiury, na Zenadrówce i u Zagórniaka,
i dalej role: Ostafinowa, Bieñkowa, Kowalikowa, Grabkowa, Matlakowa, M³y-
narczakowa, Sularzowa, Orawinowa.

Nazwy ról i zagród wywodz¹ siê od nazwisk pierwszych osadników, osie-
dlonych na danym pasie ziemi. Do dziœ na tej i owej roli ¿yj¹ rodziny nosz¹ce
nazwisko zwi¹zane z rol¹, na przyk³ad: Oskwarek na roli Oskwarkowej, Stop-
ka na Stopkowej, czy Bylica na roli Bylicowej. Œwiadczy to o ci¹gu linii mêskiej
potomstwa wystêpuj¹cego przez wieki na tej samej pradziada ziemi. Obok tych
rodowych nazwisk wystêpuj¹ na roli ró¿ne nazwiska i te pierwotne trzebuñ-
skie i te póŸniejszych przybyszów do wsi, którzy przez o¿enek osiedlali siê tu
i wzbogacali rejestr nazwisk miejscowych. Wielu starych nazwisk ju¿ nie ma, zo-
sta³a tylko nazwa roli. Nie spotyka siê ju¿ Kêsonia, Ligêzy, Matysa, Dymaka, Jaro-
sza i innych. Najpopularniejszymi nazwiskami w Trzebuni s¹ Ostafin i Oskwa-
rek. Czasami trudno siê zorientowaæ o kogo chodzi, bo takie samo nazwisko
i imiê nosi kilka osób, a nawet ich ojcowie mieli to samo imiê. Mia³em trzech
Staszków Ostafinów, kolegów, którzy mieli ojców W³adys³awów. Trzeba ich by³o
okreœlaæ przydomkami np.: Staszek Warszawski – bo studiowa³ w Warszawie,
Staszek od Goryla – bo pochodzi³ z roli Gorylowej i Staszek Koœcielniak – bo
jego dziadek by³ koœcielnym, st¹d ca³¹ rodzinê nazywano koœcielniakami.

Zreszt¹ wiêkszoœæ ludzi nosi³a przydomki i przezwiska, bo nazwiska siê pow-
tarza³y. Ca³y ród, kilka rodzin, wywodz¹cych siê od bardziej znanego nazwiska,
czy przezwiska, by³ nazywany jego okreœleniem. Jakiœ Gierat da³ pocz¹tek aby
jego dzieci i wnuków nazywano Gieratami i Gieratkami, a ¿e byli to ludzie uro-
dziwi, zaradni i pracowici to wystarczy³o powiedzieæ, ¿e ona pochodzi z Giera-
tów – wiedziano ju¿ jakie ma cechy.
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Pochodzenie przezwisk bywa³o ró¿ne. £adny, przystojny, wysoki – to go
zaczêto nazywaæ „Panicz“ i tak ju¿ zosta³o na pokolenia. By³ przykry, gorzkawy
dla otoczenia, to go nazwano Gorzkalem, a jego córki po nim Gorzkalkami. Inny
lubi³ przeklinaæ „pieronie“ to zosta³ na sta³e Peronem od Grabka. I tak by³y: Myr-
dause, Raficki, Kurki, Jantusie (bo niski i drobny), Pytliki, Fajcynioki, Brzanioki
i Dupalala oraz ca³a fura innych przezwisk. By³y te¿ przydomki rozpoznawcze,
wywodz¹ce siê od zawodów jakie wykonywali ojcowie np.: koœcielniaki, orga-
niœciaki, so³tysów, leœnego, itd. W ten sposób ludzie siê dogadywali o kogo
chodzi, nie wymieniaj¹c ani imienia ani nazwiska.

By³o w tym wszystkim trochê humoru, trochê ¿artu, trochê uszczypliwo-
œci, z³oœliwoœci nawet, cechuj¹cej œrodowisko, byle jakoœ uatrakcyjniæ sobie to
szare codzienne ciê¿kie ¿ycie.
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STOSUNKI GOSPODARCZE 
I POZIOM ¯YCIA LUDNOŒCI

Podstawa utrzymania

Górski klimat Beskidów, s³abe gleby, znaczne stoki, tarasowate, w¹skie pola,
erozja, brak odpowiednich dojazdów do pól – oto utrapienia rolnika tej ziemi.
Praca ciê¿ka, niewdziêczna, rêczna lub sprzê¿ajna, do zmechanizowania niemo-
¿liwa. Do pola dojechaæ niepodobna po zbiory, snopy znosi siê do w¹wozu –
z ³adunkiem z pola do w¹wozu nie zjedzie. Obornik na pola wywozi siê tylko
zim¹ na saniach, gdy œniegi zasypi¹ miedze. Tylko bli¿ej domu i na równiej-
szych po³aciach dokonaæ tego mo¿na wiosn¹ czy jesieni¹. Oto tylko niektóre
aspekty gospodarki górskiej.

Najkorzystniej by³oby grunty orne w niedostêpnych miejscach zamieniæ
na trwa³e u¿ytki zielone, a gospodarkê na hodowlan¹. Wiedziano o tym przed
wojn¹, podobnie jak obecnie, lecz do racjonalnej gospodarki górskiej dla
utrzymania rodziny potrzebny jest wiêkszy, zwarty obszar. Tymczasem gruntu
by³o ma³o, rodziny du¿e, dodatkowy dochód te¿ tylko okazyjnie, a jeœæ ka¿da
gêba chce. Orano wiêc co siê da³o i daæ nie chcia³o i rzucano ziarno w kamie-
nist¹ glebê, w glinê, w ³upkowate i³y, byle choæ podwoiæ wysiane nasienie.
Dobra i garœæ s³omy obok garœci ziarna. Gospodarstwa by³y ma³e, sposób
gospodarowania niezmieniony od czasów cesarza Franciszka, nowe nie przy-
chodzi³o, wiêc siê klepa³o tê biedusiê.

Chocia¿ stosunki w³asnoœciowe znacznie by³y zró¿nicowane, to jednak
bogatych we wsi nie by³o, bo gdy ziemi wiêcej, to znów g³owa g³upsza i efek-
ty nie lepsze od tych u œredniaków. Wprawdzie obszar ziemi posiadanej liczy³
siê, ludzie wiedzieli ile kto ma i z kim maj¹ siê kojarzyæ zak³adaj¹c nowe rodzi-
ny. Nie uchodzi³o biedakowi konkurowaæ do bogatej dziewczyny. Za dziada
córki nie dam – powiedzianoby takiemu. Za ziêcia te¿ takiego siê nie bra³o, chyba
¿e zaistnia³ jakiœ wypadek, a ch³opak by³ obrotny i mia³ jakiœ dodatkowy zawód.

Ziemia dawa³a nie tylko zamo¿noœæ, ale i szacunek. Takich lepszych, posia-
daj¹cych jedn¹ czwart¹ roli, by³o jeszcze kilku za moich m³odych lat. Zwano
ich czwarciŸnikami. Gospodarstwa te rozpad³y siê kiedy doros³y dzieci i z jed-
nego powsta³y trzy. Ju¿ po zamo¿noœci, dumie i szacunku. Najwiêcej by³o go-
spodarstw takich œrednich, maj¹cych po oko³o 4 ha gruntu, czyli po jednej ósmej
roli. Na takich mówi³o siê, ¿e posiadaj¹ oœmiznê gruntu. Taki œredniak przy do-
brym gospodarowaniu i dodatkowych zarobkach koniem móg³ tego konia
utrzymywaæ i dwie, trzy krowy.
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Koñ w tych warunkach by³ ¿ywicielem rodziny, bo nie tylko stanowi³ si³ê
poci¹gow¹ dla gospodarstwa ale dawa³ dodatkowe zarobki przy zwózce drze-
wa i jego wywozie do Krakowa. Op³aca³o siê drewno kupowaæ, obrabiaæ i wy-
woziæ na sprzeda¿. Wiêc gospodarstwo z koniem czy par¹ koni i pracowitym
gospodarzem by³o rêkojmi¹ znoœnego ¿ycia dla rodziny.

Niestety doœæ znaczn¹ grupê stanowili posiadacze tylko jednej szesnastej
czêœci roli, czyli w³aœciciele pó³ oœmizny. Te dwa hektary ziemi, w tym jeszcze ka-
wa³ek lasu, lub w³aœciwie krzaków, nie mog³y daæ utrzymania rodzinie. Z tych
gospodarstw najwiêcej dzieci wêdrowa³o w „œwiat“ za zarobkiem. Dziewczêta
sz³y na s³u¿bê do bogatszych rodzin na miejscu, do Myœlenic czy Krakowa.
Czasami takiej, zwykle ³adnej dziewczynie, uda³o siê nieŸle wyjœæ za m¹¿ i zor-
ganizowaæ sobie ¿ycie lepsze ni¿ mia³aby we wsi.

Mê¿czyŸni odchodzili, choæ nie bardzo by³o gdzie. S³u¿ba, praca w lesie,
przyuczenie do zawodu ciesielskiego, handel drzewem to nie zawsze udane
rozwi¹zania. Gdy siê otwiera³y mo¿liwoœci na wyjazd do Niemiec, na sezonowe
prace w rolnictwie, czyniono wiele zabiegów by siê na niego zakwalifikowaæ.
Na zimê wracano, ale ju¿ z markami. Op³acalnoœæ zarobków wynika³a raczej
z wymiany walutowej, ni¿ z tego co za pracê p³acili Niemcy Polakom. Za
markê otrzymywa³o siê dwa z³ote. W ostatnich latach przed wojn¹ by³y te¿
wyjazdy do £otwy. Zaraz po pierwszej wojnie i wczeœniej wyje¿d¿ano zarobko-
wo do Ameryki. Niektórzy tam pozostawali na sta³e. Inni z uciu³anymi dolar-
kami wracali, dokupywali pola i jakoœ tam wegetowali. Nikt jednak fortuny
nie zbi³ za granic¹.

Poziom produkcji rolniczej we wsi by³ stosunkowo niski. Niska te¿ by³a wie-
dza rolnicza. Nie by³o tendencji do jej zdobywania i intensyfikowania gospo-
darki. Jakoœ ¿adna instytucja na tych terenach nie prowadzi³a odpowiedniej
oœwiaty rolniczej, izby rolnicze widocznie zajête by³y lepszymi terenami.
Ponadto rozwijaj¹cy siê po pierwszej wojnie œwiatowej dochodowy handel drze-
wem, zdominowa³ rolnictwo, które sta³o siê dla wielu tylko dostawc¹ ¿ywnoœ-
ci dla siebie. Produkcja towarowa przeciêtnego gospodarstwa ogranicza³a siê
do dwóch tuczników rocznie, takiej samej iloœci ciel¹t, jakiejœ krowy wybrako-
wanej na rzeŸ, czy ja³ówki hodowlanej. Produktów roœlinnych nie sprzedawa-
no. Jedynie nieco jab³ek, czy œliwek sprzedawali œwiatlejsi rolnicy. Gospodynie
sprzedawa³y na domowe wydatki mas³o, jajka czy serki na jarmarkach w Myœle-
nicach, Su³kowicach czy na targach w Krakowie. Pewna grupa energiczniej-
szych kobiet zaczê³a skupowaæ na miejscu nabia³ i wywoziæ go do Krakowa.

Ceny na produkty rolne by³y bardzo niskie w stosunku do towarów prze-
mys³owych. Mas³o by³o na przyk³ad tañsze ni¿ towot do smarowania osi kó³
wozu. Za jajko otrzymywano 4 – 5 groszy, a za 1 kg cukru p³acono 1 z³. Za 1 litr
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mleka w Krakowie uzyskiwano 20 groszy, a bilet autobusowy z Myœlenic do Kra-
kowa kosztowa³ 2,5 z³. Dlatego z towarem wêdrowano pieszo, lub wieziono
go rêcznym wózkiem do Krakowa. Czêœciej ¿ony i znajome przysiada³y siê na
furmanki jad¹ce z drzewem i tak dociera³y na krakowski rynek. By³a to ponie-
wierka, bo czy pieszo, czy na furmance mitrê¿y³o siê pó³tora dnia i noc.

Wracaj¹c do poziomu rolnictwa nale¿y zaznaczyæ na czym polega³a jego
s³aboœæ. W uprawie roli nie stosowano podorywek po ¿niwach. Po œciernisku
z bujn¹ traw¹, przewa¿nie perzem, wypasano krowy, które znów nie mia³y jej
doœæ aby siê najeœæ. Takie zadeptane œciernisko podorywano dopiero na zimê,
by wiosn¹ sadziæ ziemniaki. Perzu by³o wówczas ju¿ tak du¿o, ¿e skiba stano-
wi³a nieprzerwan¹ caliznê zszyt¹ jego roz³ogami. ¯eby perz wydobyæ trzeba
by³o motyk¹ wycinaæ kêsy, rozbijaæ je i wytrzepywaæ. Robiono to rêcznie na ca-
³ym polu. Perz gromadzono, p³ukano i skarmiano g³oduj¹cymi krowami. By³a to
czêsto, po d³ugiej zimie, jedyna obok s³omy pasza dla byd³a. Rozpylona przez
wydobywanie perzu gleba zosta³a pozbawiona naturalnej struktury gruze³ko-
watej, ³atwo przez opady zosta³a ubita, czy zerodowana. Inny sposób uprawy
ziemniaków to sadzenie pod skibê, bez podorywki. Wówczas skiby rozbijano
na kie³kuj¹cych ziemniakach, niszcz¹c podstawê ich rozwoju.

Zbo¿a siano te¿ na jednorazówce – na zaperzonej glebie. Piêknie rozwija³
siê perz i inne chwasty, a ziarna by³o niewiele. O nowe nasiona i sadzeniaki
niewiele dbano, wyrodzone i zawirusowane organizmy dalej przenosi³y na
pokolenia swoje ujemne cechy. Niesprzyjaj¹ca pogoda uniemo¿liwia³a wiêc
i tak s³abe plonowanie, nastawa³ rok nieurodzaju i nêdzy. Jak by³o wyt³uma-
czyæ t¹ klêskê? Po prostu zwaliæ winê na Pana Boga. Bo jak On dopuœci to
i z kija wypuœci, jak nie pob³ogos³awi – to nie ma, widocznie kara za grzechy!
A nikt nie pomyœla³, ¿e za g³upotê.

Podorywki, orki przedzimowe zaczynano stosowaæ dopiero tu¿ przed
wojn¹. Do walki z perzem zaczêto wykorzystywaæ kultywator, który s³u¿yæ
zacz¹³ równie¿ do spulchniania gleby. Lecz dalsza mechanizacja musia³a czekaæ
do lat powojennych. Ludzi by³o w nadmiarze. Ca³a pielêgnacja ziemniaków
opiera³a siê na motyce i sile miêœni cz³owieka. Bieli³y siê szeregi kobiet po po-
lach rozdrabniaj¹c skiby, niszcz¹c chwasty i obsypuj¹c ziemniaki, a przy zbiorze
motykami wygarniaj¹c bulwy z ziemi.

Mê¿czyŸni rzadziej brali siê za motyki. Ich geniuszem by³ koñ, las, kosa.
Motyka? To¿ to babska robota! Tak jak dojenie krów, obrz¹dek œwiñ, byd³a
i wszystkiego co ¿y³o pod dachem. Tylko koñ by³ godny mêskiej obs³ugi, mê-
skiej pielêgnacji i poklepania po zadzie. Koñ by³ fetyszem gospodarstwa, o ile
by³. Zjada³ najlepsz¹ karmê: owies i siano. Krowy – plewy, s³omê, zgoniny, liœcie
jesionowe zrywane dla nich z drzew jesieni¹, naæ z ziemniaków i ten ostatni
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ratunek – perz. Tylko latem krowy mia³y to, co im do lepszej mlecznoœci by³o
potrzebne: trawê i koniczynê. Tê odrobinê witamin i soli tu zawartych oraz
bia³ka oddawa³y wdziêczne rolnikowi w postaci zwiêkszonego udoju latem.
Zim¹ chud³y i ledwo wiosn¹ mog³y wyjœæ z ciemnej obory na s³oneczn¹ zieleñ.

Za to koñ – ta dusza gospodarstwa – w jednych chuchany i dmuchany, ¿e
go rozpiera³o. Jak siê wyrwa³ to i dziesiêciu ch³opa nie mog³o go nagnaæ do
stajni i trzeba by³o linami otaczaæ, by go z³apaæ. W drugich przeci¹¿ony prac¹
w lesie, w polu i nocnymi jazdami do Krakowa nie móg³ ju¿ nawet chleba jeœæ,
tylko mleko z jajami spija³ i to go trzyma³o.

Lecz by³y te¿ biedne szkapiny we wsi. Gospodarz g³upawy, albo sk¹piec,
konikowi tylko sieczki dosypywa³, owsa ¿a³owa³, a sianko tylko na powonienie
dawa³. Jednemu takiemu zrobili kawalarze kawa³. Zabiedzonego konika wsa-
dzili jakimœ cudem do zrêbu w stodole przez okienko z sianem, ¿eby sobie choæ
raz dobrze podjad³. W³aœciciel gdy go odszuka³, nie móg³ go stamt¹d wydo-
staæ. Zwo³a³ pomoc, ale te¿ siê nie da³o, a¿ trzeba by³o wyci¹æ wiêksze okno.
A koñ co u¿y³ na sianie, to u¿y³. Inny zaœ dziwak koñskiej mi³oœci, zamiast do
wozu go zaprz¹c, sam taszczy³ p³u¿ek na plecach, a koñ luzem do pola kroczy³.
Koñ bowiem w Trzebuni, to dla wielu nie tylko ekonomiczna koniecznoœæ, to
ozdoba gospodarzy, to duma, prezentacja, jest siê kimœ, ma siê coœ!

Stopniowo stosunek do koni, krów, ziemi zacz¹³ siê zmieniaæ w czasie
okupacji niemieckiej. Nikt nie s³ysza³ jeszcze wówczas o Marksie a jego teza –
byt okreœla œwiadomoœæ – dzia³a³a. Najlepsze konie zabrano na wojnê. Potem
brali Niemcy, raz i drugi. Zosta³y tylko te niekochane szkapy. Za ma³o ich by³o
do pracy, a pracy coraz wiêcej, bo coraz lepiej trzeba by³o uprawiaæ rolê, ¿eby
wy¿ywiæ rodzinê i kontyngenty okupantowi oddaæ.

Krowy te¿ Niemcy przegl¹dali, klasyfikowali i zabierali. Te lepsze zostawa³y,
odwrotnie ni¿ konie, wiêc ciê¿ar ¿ywienia zmienia³ siê na korzyœæ krów. Co ty-
dzieñ nowa stawka na kontyngent, a pozosta³e mog³y lepiej jeœæ i w zwi¹zku
z tym lepiej siê doiæ. Nauczy³o to ludzi nowej filozofii ¿ywienia, rozp³odu i sto-
sunku do gospodarki.

W polu te¿ siê zmienia³o. Drzewa wywoziæ nie by³o wolno, tylko na ze-
zwolenia. Ziemia musia³a tylko ¿ywiæ. T¹ ziemi¹ trzeba siê by³o lepiej zaj¹æ,
lepiej doprawiæ, lepiej nawoziæ, chwasty zwalczaæ, a w efekcie wiêcej zbieraæ.
Niemcy rozpowszechniali – we w³asnym interesie – nowe, lepsze odmiany
zbó¿, ziemniaków i lnu. Rolnicy je cenili, miêdzy sob¹ wymieniali do siewu i to
te¿ pomaga³o myœleæ i lepiej zbieraæ. I tak potrzeba rodzi³a nowe. Nowe
podejœcie do rolnictwa!
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Lecz zanim to nowe nast¹pi³o, zanim po wojnie otwar³ siê œwiat, trzeba by³o
¿yæ w tych warunkach jakie umiano sobie stworzyæ. Musieli ludzie walczyæ
o swój byt, musieli szukaæ dodatkowego zarobku. Natura wyrabia charakter
i daje zdolnoœci. Kto umie je rozwin¹æ, kto potrafi myœleæ, staje siê specjalist¹
na ka¿d¹ potrzebê. W górach, tam gdzie szczególnie trudno i ciê¿ko, wyrasta-
³o pokolenie za pokoleniem – harde ale pracowite, zmyœlne do wszystkiego,
uparte ale umiej¹ce z tym uporem szukaæ rozwi¹zana. Takie cechy dziedzicz¹
te¿ Trzebunianie.

Umiejêtnoœci same przychodz¹ do cz³owieka gdy chce, gdy musi. Robota
niby skomplikowana, ale do zrobienia dla tych co myœl¹, co maj¹ rêce nie od
parady. Zdolnoœci manualne maj¹ górale we krwi. ¯ycie nauczy³o ich, ¿e najle-
piej polegaæ na sobie i swojej pracy. Wszystko mo¿na samemu zrobiæ, je¿eli
siê tylko chce. S³aby rynek, s³aby podzia³ pracy.

W Trzebuni potrzeba te¿ rodzi³a specjalistów. Fachowiec obok fachowca.
Rolnictwo to jeden zawód, drugi – proszê, jaki potrzebny? Ten zostaje kowalem,
ten robi ko³a, lub jedno i drugie, tamten beczki, cebrzyki, konewki, ów siê za
stolarkê zabra³ – okna, drzwi, ³ó¿ka, potrzebne urz¹dzenia. Inni te¿ wymyœlaj¹,
na czym by tu zarobiæ? Wiêc skrêca siê powrozy, pi³y wycina i rozwodzi, garn-
ki dziurawe ³ata, buty reperuje, a ju¿ za siekierê i ciosanie prawie ka¿dy siê
weŸmie. Belki ociosuje siê na handel, na budowê na miejscu, dla siebie, dla
kogoœ bez wiêkszego k³opotu. Odpatrzy³o siê jak to inni robi¹. Nikt nie prakty-
kowa³ u majstrów, nie koñczy³ szko³y zawodowej. Chêci by³y, potrzeba jest, coœ
siê u znajomych popróbowa³o, pozna³o narzêdzia, kupi³o je i ju¿ fachowiec.

Oœnik œmiga strugaj¹c szprychy, u innego gonty, tamten znów m³otkiem
po ¿elazie klepie, motykê próbuje ukszta³towaæ. Zaczyna³ pod kuchni¹, prêty
¿elazne nagrzewa³, ogieñ siê do niego uœmiecha³, zmiêkcza³ mu stal, z której
wid³y usi³owa³ zmajstrowaæ. Siekiera mu by³a za kowad³o, a obcêgi za uchwyt.
Teraz ju¿ ma kowad³o, polowe kowalskie palenisko i co nieco narzêdzi oraz
klientelê z lemieszami, p³ugami, bronami i innym sprzêtem rolniczym. Inny
z siekier¹ do kowala bie¿y, by mu j¹ pocieni³ i zahartowa³, na brusie zaostrzy³,
kobylicê wymajstrowa³, bele na³o¿y³, klamrami przybi³, sznurem zamoczonym
w papce z wêgla drzewnego z wapnem liniê odbi³ i kanty ociosuje. Buduje
szopê, sam z synami. Kamieñ ju¿ przywieziony, zaprawê siê robi, zak³ada na-
ro¿niki, okiem poziom ustala. Nie wychodzi, to siê poziomicê od s¹siada po¿y-
czy, potrzebna i do poziomu i do pionu. Tu¿ s³upki siê ustawia, p³atwy zak³a-
da, krokwie wyci¹ga i szkielet gotowy. S¹siad zerka: szczêœæ Bo¿e – mówi – ale
ci to Franuœ zgrabnie idzie. A daj Bo¿e i wam – odrzeknie zagadniêty – a widzicie,
nie œwiêci garnki lepi¹. Co mam komu p³aciæ, zrobi³o siê! Jak bêdziecie co takiego robiæ
wo³ajcie, pomogê z ch³opakami. Ju¿ prawie fachowcy.
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No, a potem gadka za gadk¹, z podobnymi siê zmawiaj¹, do budowy siê
najmuj¹ i coœ siê zarobi.

Najwiêcej jednak by³o w Trzebuni furmanów. Kto ma konia i jaki taki wóz,
³aduje szczapy drewniane, wi¹zki lub grube metrowe polana i jedzie tym do
Krakowa, na Piaski, do Kobierzyna i gdzie siê tylko komu zdaje, ¿e lepiej sprze-
da. Inny belki ociosuje na dach, na œciany, na ³aty i jedzie te¿ w tamtym kie-
runku. Poœledniejsi kupcy drzewiarskiej drobnicy szykuj¹ paliki do pomidorów
dla ogrodników, tyczki do fasoli, wi¹¿¹ po pó³ kopy w wi¹zki i wioz¹ na targ
drzewny lub wprost do Mogi³y, gdzie ogrodnik na ogrodniku siedzi. Jednak
lepszy interes robi¹ ci, co tarcic¹ handluj¹. Deski, ³aty, kantówka dla stolarzy,
na budowê, na trumny, do fabryki. Deski jod³owe, sosnowe, modrzew, olszyna,
lipa – co kto chce.

Kto handluje tarcic¹ musi mieæ grube drzewo w lesie, albo je kupiæ we
„dworze”, czyli u leœniczego ks. Lubomirskiego. Latem nie ma ciêæ, chyba tylko
higieniczne usuwanie suszyc. To drzewa zaatakowane przez korniki. Materia³
nadaje siê tylko na trumny i do budownictwa. Gospodarka w lasach Lubomir-
skiego prowadzona jest racjonalnie. Œcinka mo¿e byæ dokonywana tylko zim¹,
gdy jest œnieg, by nie niszczyæ wyrastaj¹cego m³odnika. Drzewostan jest wów-
czas w uœpieniu, miazga nie dzieli komórek, drewno lepsze do wyrobu. Do wio-
sny musi byæ usuniête z lasu wszystko co œciête. Ga³êzie zebrane lub spalone,
d³u¿yce okorowane gdyby mia³y d³u¿ej wiosn¹ le¿eæ na terenie leœnym ko³o
drogi. Wszystkie te zabiegi dotycz¹ walki z kornikiem. Kto by o czymœ takim po-
myœla³ w gospodarce komunistycznej? Tu jest rabunek, niechlujstwo, niszcze-
nie lasu jako œrodowiska, niszczenie drewna i zupe³ne jego odpadów. 

Wiêc zim¹ kupowano drewno na ca³y rok na w³asne potrzeby i na handel.
Nie kupisz – nie bêdziesz mia³ czym handlowaæ! Na zakup wiêkszej iloœci kubi-
ków, a mo¿e ca³ej linii przeznaczonej do wyciêcia, potrzeba du¿o pieniêdzy.
Wydatek du¿y na raz, sprawa nie prosta. Zaufanym z zap³at¹ poczekaj¹, roz-
ratuj¹, jest takich kilku, ale stosik stówek, parê tysi¹czków do dworu przynieœæ
trzeba. Kto pieni¹dze wy³o¿y³ ma zapewnion¹ robotê na ca³¹ zimê, wiosnê
i lato oraz nadziejê, ¿e pieni¹dz zrodzi pieni¹dz.

Ciêcia drzew musz¹ byæ wykonane w zimie. Do wiosny kloce wywiezione
z lasu, te któreby zosta³y – okorowane. Ga³êzie i wszelkie odpady jak kora,
szyszki usuniête lub spalone, ale tak by ognisko nie opali³o m³odnika. Ju¿ s³u¿ba
leœna tego dobrze dopilnuje. Kto zaniedba tej higieny leœnej, ju¿ tu wstêpu na
przysz³y rok mia³ nie bêdzie. Wiêc do roboty ch³opy! Kto ma dziesi¹tki kubi-
ków do œciêcia, a mo¿e parê setek – najmuje robotników i furmanów do wo¿e-
nia. Razem z nimi i z w³asnymi koñmi i parobkiem pracuje dzieñ po dniu. Dzieci
i domowników do tej pracy pêdzi. Kto doros³y – do pi³y, do siekiery, s³absi do
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usuwania ga³êzi. Dzieci codziennie taszcz¹ dzbanki z kaw¹ do lasu. Chleb i s³o-
ninê zabieraj¹ rano na sanie. Jak daleko to tak¿e od razu kawê. Pod Kotoniem,
pod Parszywk¹ zagrzeje siê j¹ przy ognisku, a dla utrzymania dobrej atmosfery
pracy butelka kr¹¿y po tym zmarzniêtym obiedzie miêdzy robotnikami. Dobra
jest gotowana s³onina podgrzana nad ogniskiem i zimny chleb, gdy siê popra-
cowa³o z piêæ godzin na mrozie. Kieliszek czystej te¿ zaostrza apetyt, a kawa
rozgrzeje zêby i wnêtrznoœci.

I znów brzêcz¹ pi³y, stukaj¹ siekiery, konie zasilone obrokiem dymi¹ ju¿
spocone od wysi³ku, a z nozdrzy bucha im para z wydychanym powietrzem.
Roz³o¿yste jod³y i œwierki k³ad¹ siê w œniegu, by poddawaæ siê obróbce siekier
i utracie ga³êzi. Konie wyci¹gaj¹ je na skraj œcinanego obszaru za ³añcuch.
Dalej inna para na saniach œci¹ga je w dó³ po leœnych duktach i drogach na
sk³ad. Robota idzie rytmicznie i owocnie. Przecie¿ to prywatny interes, a nie
socjalistyczna „obijacka“! Praca przy œcince ciê¿ka, warunki zimowe fatalne,
a zarobki niewielkie. Z³oty do pó³tora za dzieñ, od œwitu do œwitu. Chêtnych
i tak nie brakuje, bo gdzie zarobi wiêcej? Czy w ogóle zarobi? Tu za dwa dni
pracy kupi portki cajgowe, za tydzieñ buty. Za dniówkê trzy – cztery kilogramy
chleba, lub ponad pó³ kilograma kie³basy. Wiêc robiæ trzeba dobrze, ¿eby i na
nastêpny dzieñ i dalsze kazali przyjœæ. W domu nic nie wysiedzi, a zapaliæ siê
chce, i ubraæ i wesele znajome blisko, a sk¹d braæ na to?

Ci zaœ pomniejsi handlarze, s³abi jeszcze w zapasowy grosz, mniej grzesz¹-
cy inicjatyw¹, r¹bi¹ we w³asnym lesie co popadnie – na papierówkê, na opa³o-
we, na tyczki. Bez planu, bez g³owy, wyrabowaæ co siê da, niech ju¿ nic nie zo-
stanie nastêpnym pokoleniom. Z synami, z ¿on¹ jak nie ma siê doros³ych dzie-
ci, kto tylko potrafi pi³ê trzymaæ w d³oni, tnie ten ¿ywy organizm drewniany.
Nic siê nie zmarnuje, ga³¹zki choiny na wóz i bêdzie œció³ka pod byd³o, sêki na
opa³, a co proste na przerób i do Krakowa.

Oj, nie maj¹ dzieci lekkiego ¿ywota w tych domach gdzie siê ten drzewny
interes krêci. Zawsze zajête, zawsze zapracowane, lekcji nie ma czasu odrobiæ.
Latem znów pasienie krów, praca w polu, kiedy leje, œnieg – do lasu. Wiosna
to korowanie kloców, struganie belek, ciêcie igliwia, tej „chojny” pod byd³o.
Koñ musi le¿eæ na s³omie, krowy zaœ maj¹ byæ zadowolone, gdy im siê legowi-
sko wysypie ciêtym igliwiem ze œcinanych drzew. Krowa na pieni¹dze nie robi,
jej zadanie to robienie z choiny gnoju, bo mleko, przy tej gospodarce leœnej to
raczej dodatek krowiej produkcji. Zreszt¹ z czego by to mleko mia³o byæ, z tej
sieczki zalewanej buraczanym kompotem.

Masz 12, 13 lat – toœ ju¿ ch³op! Jesteœ w klasie pi¹tej, czy szóstej, ju¿ ciê
bior¹ do Krakowa, gdy jad¹ z drzewem. Ju¿ musisz umieæ pi³¹ ci¹æ, sam zreszt¹
za siekierê chwytasz i pokazujesz jak ci leci r¹banie drzewa. Oœnikiem umiesz

25



strugaæ, choinê r¹baæ pod krowy, a jazda koñmi przy orce to twoje zwyk³e zajê-
cie w polu. Robisz, to ci siê kupi nowe ubranie, buty, ojciec ciê pochwali przed
wujkiem i chrzestnym ojcem i s¹siadki powiedz¹: ale z tego Jantusia to robotno
ch³opcyna. Jesteœ wiêc dumny, zmêczony, umorusany i masz tego wszystkiego
doœæ. Marzysz o wyrwaniu siê z tego m³yna. Nie chce ci siê nic! Ale tak nie po-
wiesz ojcu, oj nie! Poszukano by ci tego chcenia! Zreszt¹ wszyscy robi¹, ty te¿
musisz, nawet ci to do g³owy nie przychodzi. Bo ci co nie robi¹, to ¿yj¹ gorzej
od ciebie i nazywaj¹ siê „lompy”, „³achety” i „nieroby”, a ty nale¿ysz do elity wsi.

Wreszcie wiosna, z lasu ruszaj¹ Trzebunianie w œwiat! Jedni z deskami, inni
z belkami, ten i ów z drewkami. Wi¹zeczki misternie ze szczap u³o¿one w trój-
k¹t, ¿eby robi³y wra¿enie du¿ej wi¹zki – takie id¹ po trzy grosze, sp³aszczone
i za dwa nie chc¹ kupiæ. Umiej¹ górale nabieraæ Lachów i miejskich panów.
Belka podgnita to siê j¹ po b³ocie koniem pow³óczy i ju¿ nie wiadomo jaka
ona jest. Kiedy krzywe to siê je do kupy krzywizn¹ obróci, ³añcuchem œci¹gnie
i proœciutkie, a potem po sprzedaniu zgrabnie z wozu z³o¿y, odjedzie z pieni¹¿-
kami, a majster niech se ³eb urwie gdy mu na dachu nie pasuje. Deski te¿ mo¿na
piêknie pouk³adaæ. Na zewn¹trz te bez sêków, g³adkie, do œrodka te nadgnite,
sêkate, w¹skie itd. I znów trzeba umieæ zgrabnie z³o¿yæ z wozu – na spód gor-
sze, na wierzch lepsze, pochwaliæ co za materia³ siê daje za tak marne grosze
i uszanowanie, ku domowi odjechaæ.

Ale to tylko skrajne wypadki. Ogólnie Trzebunianie honorni, zale¿y im na
dobrym imieniu i handlowej renomie. Interes idzie czysto i solidnie. Kontakty
trzeba utrzymywaæ, reklamê robiæ, tu i tam jakiœ zadatek przyj¹æ na nowe za-
mówienie, a w fabryce, w stolarni, na budowie du¿ej nale¿y i majstrowi coœ
w ³apê wsadziæ, ¿eby jeszcze zamówionko z³o¿y³. G³owy do interesu ci lepsi
maj¹, stosy drzewa na sk³adach czekaj¹, w tartaku ró¿ne typy desek, ¿eby
tylko odbiorców zdobyæ?!

Jad¹ wiêc wozy z drzewem i jego pó³fabrykatami pod Kraków, za Kraków
i do Krakowa. Jedzie furka z wi¹zkami na opa³ po Krakowie i „drzewo… drze-
wo” ch³opina wo³a. Trafi siê ¯ydek, ze sklepu wyskoczy, kupi kilka kop do skle-
pu, a jak to sk³ad wiêkszy – opa³owy to i ca³¹ furkê kupi. Tu s³u¿¹ca z pó³ kopy
weŸmie, bo tyle pani kaza³a, tam ktoœ wiêkszy zapas zrobi, bo wi¹zki du¿e a cena
niewielka i furka sprzedana. Z papierówk¹ znów je¿d¿¹ do Mszany Dolnej, te¿
daleko – trzydzieœci kilometrów. Tam na stacji agent firmy papierowej skupuje
ciête i strugane na bia³o metrowe okr¹glaki i wysy³a wagonami do fabryki.
Korê œci¹gniêt¹ z latem ciêtych œwierków te¿ mo¿na sprzedaæ garbarzom skór
w Dobczycach. JeŸdzi siê wiêc gdzie komu pasuje. Obrok dla konia na drogê,
wi¹zkê siana, do rêki lewarek do zmiany koñskich biegów w postaci bata i wio!
W³asne wy¿ywienie kupuje siê w sklepie. Wreszcie cz³owiek zje bu³kê i odrobi-
nê kie³basy, a jak interes siê uda to i piwo wypije.
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Nie marudŸ matka, siadaj i jedziemy! – ona koszyk za³adowa³a, miesi¹c zbie-
ranymi na ten cel jajkami, parê garnuszków mas³a, mo¿e parê serków zrobi³a
i gramoli siê do pó³koszka i jedzie z ch³opem i wiezie tê ch³opsk¹ biedê do
miasta. Dzieciska chêtnie by te jajka zjad³y i mas³em chleb posmarowa³y, ale
maj¹ to tylko na Wielkanoc, czy wyj¹tkowo w ¿niwa, a tak to któ¿ by to takie
dobroci „zar”. Trzeba sprzedaæ na sól, na cukier, na sukienczynê, a mo¿e na
m¹kê, bo ju¿ od wiosny brakuje w³asnego ziarna.

Koniem jechaæ to nie samochodem. Koñ musi tankowaæ d³u¿ej ni¿ motor.
Musi te¿ wypocz¹æ jak ciê¿ar ci¹gnie przez parê godzin w ci¹gu doby. Dyszy
konisko, fura do³adowana, pod wiêksze górki staje co parê kroków. Wszelkie
¿ywe istoty schodz¹ z wozu pod górê i popieraj¹ wóz za koniem. Jazda trwa
d³ugo, z ciê¿arem jedzie siê krok w krok, powa¿nie w majestacie jak z umrzy-
kiem. Droga asfaltowa do Krakowa ze Stró¿y by³a dopiero od 1938 roku,
z Myœlenic coœ rok czy dwa wczeœniej. Asfalt u³atwia jazdê, po lekkim spadku
lewarek biegów zachêca koniska do zmiany kroku na truchcik. Za to pod górê
konie œlizgaj¹ siê, szczególnie gdy mokro, a co nie daj Bo¿e, chwyci mróz.

Musz¹ furmani, zd¹¿aj¹cy na targ do Krakowa, wyje¿d¿aæ z Trzebuni
w poniedzia³ek po po³udniu, aby na rano byæ we wtorek na miejscu. PóŸnym
wieczorem doje¿d¿a³o siê do W³osani, Mogilan czy Gaju. Te miejscowoœci odda-
lone od Krakowa s¹ jeszcze od 18 do 12 kilometrów. Tu odbywa³ siê popas
nocny. Tam sta³y ¿ydowskie karczmy, przy nich stajnie – d³ugie budynki do któ-
rych siê wje¿d¿a³o z za³adowan¹ fur¹ w czasie deszczu i posta³o parê godzin.
Za postój siê naturalnie p³aci³o. Z d³u¿yc¹ naturalnie nikt nie wje¿d¿a³. Dziesi¹t-
ki fur sta³y na zajeŸdzie i na szosie ko³o karczm, konie zajada³y obrok i siano, a lu-
dziska, w karczmie ca³¹ noc czynnej, szukali dla siebie coœ do przetrawienia.

– Co tam masz ¯ydzie na zêba – pytaj¹ swoistym ¿argonem furmani. – Ny,
panie kupiec, co komu pasuje – odpowiada ¯yd – jest porcja miêsa, zraziki, gulasz,
bardzo proszê!

Najczêœciej jednak jada³o siê t¹ porcjê, czyli rosó³ i miêso wo³owe. Do tego
pajda chleba i ju¿ kolacja wyœmienita a organizm rozgrzany i syty. Stali bywalcy
mogli jadaæ na kredyt, p³acili jad¹c z powrotem, po sprzedaniu towaru. Czasa-
mi kumotrowie i znajomi przy okazji i jak byli przy pieni¹dzach, to w to nocne
czuwanie æwiartkê rozpruli albo i dwie. Inni drzemki za¿yli w pó³koszku, albo
i romans jaki uci¹³ m³ody ¿onkoœ ze swoj¹ lub cudz¹ ¿on¹.

Nad ranem oko³o trzeciej, czwartej robi³ siê ruch, wozy rusza³y. Do Mogi-
lan z W³osani droga stroma na d³ugoœci dwóch kilometrów. Mocno za³adowa-
ny wóz by³by trudny do wyci¹gniêcia dla zaprzêgu i dlatego brano dodatko-
we konie do pomocy. Przy parokonnym zaprzêgu doczepiano dodatkow¹
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parê koni do dyszla za ³añcuch. Tam ju¿ czekali miejscowi, aby przy okazji
zarobiæ te¿ parê z³otych. Z Mogilan ju¿ jest w dó³ do Krakowa, niewielkie
wzniesienia nie sprawiaj¹ ju¿ wiêkszych trudnoœci. Gdy by³o popatrzeæ z Liber-
towa do Borku, na prostej linii drogi, to widzia³o siê w dni targowe – wtorki
i pi¹tki – nieprzerwany ci¹g furmanek za³adowanych drewnianym towarem, d¹-
¿¹cych jak do Mekki, do Krakowa, w nadziei na zamianê tego na upragnione
z³otówki. Je¿eli ³adunek by³ z góry obstalowany, to k³opotu ze zbytem nie
by³o. Jecha³o siê do fabryki, na budowê, do stolarza, sk³ada³o, mierzy³o i bra³o
zap³atê po umówionej cenie. Natomiast jad¹c w ciemno na targ – zaje¿d¿a³o
siê na Zab³ocie i ustawia³o wed³ug wyznaczonej bran¿y: deski, belki, drabiny
budowlane, drobnica ogrodnicza, opa³owe itd. Zjecha³o tu setki furmanek
z ró¿nego rodzaju towarem drzewnym. Przewa¿ali handlarze z Beskidów: Ma-
kowskiego, Ma³ego i Wyspowego. Targ, to spotkanie Górali, Krakusów i Króle-
wiaków (pó³noc województwa, dawne Królestwo Polskie, zabór Rosyjski). Po
drzewo przyje¿d¿ali majstrowie budów, stolarze, rolnicy terenów bezleœnych,
ogrodnicy podkrakowscy i handlarze, którzy Wis³¹ sp³awiali drewnicê w dó³,
a¿ pod Kazimierz.

Sprzeda¿ – kupno, to¿ to specjalny ceremonia³. Ile ogl¹dania, ile zachwa-
lania, ile przysiêgi, ¿e suche, bez sêków deski, ¿e smolne to nie bêd¹ gni³y
paliki itd. Padaj¹ kl¹twy, przysiêgi i powo³ywanie siê na mi³oœæ Bosk¹, na si³ê
pioruna, na co komu pasowa³o, byle wmówiæ kupuj¹cemu, ¿e takiego towaru
to jeszcze nie widzia³. Konie zaœ tymczasem spokojnie ¿u³y obrok i zagryza³y
sianem. Napojono je, sprawdzono podkowy, jak trzeba by³o to i b³oto z drogi
z nich powycierano, by godnie reprezentowa³y w³aœciciela towaru przez nie
przywiezionego. Furmani – handlarze te¿ g³odno do przetargu nie stawali.
W obok stoj¹cej restauracji – dziœ nazwalibyœmy j¹ ludow¹ – która jak wiêk-
szoœæ tego typu przedsiêbiorstw, by³a w³asnoœci¹ ¯yda, zjadali œniadanie. By³a
to te¿ porcja miêsa z roso³em, albo gulasz, zrazy lub kawa³ek kie³basy bu³k¹
i to przez furmanów kochane piwko.

Je¿eli do trzynastej nie uda³o siê towaru sprzedaæ nie by³o ju¿ co d³u¿ej
czekaæ. Kupuj¹cy ju¿ odje¿d¿ali z zakupami. Pozostali szukali miejsca w pobli-
skich sk³adnicach, aby tam przechowaæ drewno i deski do nastêpnego targu
za parê dni. Znów na tym zarabiali w³aœciciele sk³adnic.

Z Krakowa z powrotem te¿ nie wracano pusto. Coœ zawsze by³o do zabra-
nia do wsi. Kowalowi koks, to znów wapno na pola, do bielenia, do budowy.
Latem kupowa³o siê ogórki do kiszenia, bo w³asna uprawa, przy tym drzew-
nym interesie nie mia³a miejsca, a dzieciska lubi³y z beczki wyci¹gaæ te kwa-
skowate przysmaki. Za trzydzieœci groszy kupowa³o siê kopê. Tanie jak œmieci,
tote¿ u¿y³y se dzieci chocia¿ na tym, a¿ rozwolnienie bra³o latem, jak zim¹ po
kiszkach. Ka¿dy musi mieæ jakieœ przyjemnoœci ten najbiedniejszy te¿. Czêsto
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trafiali siê pasa¿erowie. To kobiecina handluj¹ca nabia³em, to znajomek, bo
coœ za³atwia³ w Województwie, kiedy Powiat nie chcia³ poradziæ, a to babina
z odpustu, które zawsze bywa³y w którymœ koœciele krakowskim itp.

– Krzesnoojce zabierzecie? – bo jakoœ trzeba by³o zatytu³owaæ starszego
znajomka – Ja wam ta bêdê pamiêta³a, wyjdê do kopania. A po przyjeŸdzie na
miejsce – Bóg wam zap³aæ… a do kopania zapomnia³a wyjœæ.

Oto garœæ przyk³adów pracy i zaradnoœci w rozwi¹zywaniu ekonomicz-
nych problemów przez trzebuñski ludek.

Choæ ciê¿ko, choæ kryzys lat trzydziestych mocno dawa³ siê we znaki,
istnia³a jakaœ zaradnoœæ i sposoby wyrywania siê z tej biedy. Naturalnie, czym
ktoœ by³ bardziej przedsiêbiorczy tym lepsze potrafi³ wyrobiæ sobie warunki
egzystencji. By³o do garnka co w³o¿yæ i na piwo przy niedzieli starczy³o i na
wesele dla córki siê usk³ada³o, no i tej „obrazy boskiej” od czasu do czasu siê.
chlap³o. G³ód, prawdziwy g³ód, zajrza³ tu dopiero w czasie wojny, ale to ju¿
dalsze rozwa¿ania.

Ale nie wszystkim siê chcia³o tak¹ mordêgê prowadziæ, tak siê wysilaæ, nie
dospaæ, czasem zmarzn¹æ, podŸwigaæ siê, na deszczu zmokn¹æ, rêce odmro-
ziæ, o nie…! W ka¿dej zbiorowoœci jest ró¿norodnoœæ postaw, osobowoœci,
moralnoœci, m¹droœci i g³upoty. Jak¿e¿ mog³oby byæ inaczej i w tej beskidzkiej
wsi? S¹ zaradni i s¹ bezradni. S¹ z charakterem i bez charakteru, s¹ silni i s³abi
i mêscy i babskiej spódnicy siê trzymaj¹cy. Tacy nie dominuj¹ w œrodowisku,
nie przewodz¹ na weselu, w karczmie czy koœciele. Cisi, leniwi, zahukani albo
os³abieni oparami alkoholu.

Taki wspó³ziomek poœpi d³u¿ej, dzieci dorobi siê wiêcej, do koœció³ka czêœ-
ciej zagl¹dnie. Cichy, spokojny, nie wadzi nikomu… £ó¿ko, na legowisko, jakie
ma to ma, czasem worek zamiast przeœcierad³a, a zamiast s³omy wyœció³ka
z igliwia, bo s³omê na przedwioœniu zjad³y zag³odzone krowy. Portki ³atami
œwiec¹ce, przewiewne, bluza w strzêpach, na g³owie dziurawy kapelusz. Dzieci
chudziutkie, zalêknione, blade, nogi bose, ³akomym wzrokiem zerkaj¹ na jedzo-
n¹ bu³kê przez dziecko s¹siada. Do szko³y chodz¹ gdy ciep³o, brak butów, na
bosaka w zimie jak? Ta tylko na chwilkê wyskoczy z domu na œnieg, aby zjechaæ
na wyniesionym sto³ku lub nieckach z pagórka, na którym stoi dom. Potem
szybko do domu nogi grzaæ na ciep³ej jeszcze kuchni, by znowu urwaæ siê na
pole, bo tam tyle dzieci! Ale i za to oberwie od matki, bo potem kaszle ca³e dnie
i w nocy i budzi tych co spaæ pragn¹. On zaœ, ten niby ojciec i niby gospodarz,
szpar¹ z rana na œwiat wyziera, co te¿ kto blisko jego domu robi? Bo jakby na
pole wyszed³ to mo¿e s¹siad zawo³a³by go do pomocy przy ³adowaniu kloców
na wóz? Po co siê trudziæ, poka¿e siê to odmówiæ nie pasuje. Lepiej w gazetê
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machorki zawin¹æ, ziemniaka z ja³owym ¿urem zjeœæ, potem pod piecem lub
na przypiecku siê zdrzemn¹æ, babê poklepaæ po krzy¿ach, ni¿ tam na zimnie z in-
nymi kloce dŸwigaæ, w œniegu siê babraæ i maj¹tku mo¿e dorabiaæ siê jak inni.
Ale dlaczego dzieci cierpi¹ z powodu gnuœnego ojca i leniwej jego natury?
Nie, tego nie myœli. Wola Boska – jeden ma, drugi nie, nie jednako Bóg dzieli!
£atwe i prymitywne usprawiedliwianie swej biedy, g³upoty i lenistwa.

Innego znów diabe³ prowadzi do karczmy na piwo, na jedno maleñkie,
bo tak go suszy po wczorajszej pijatyce. O, s¹ tu ju¿ i kumple od kieliszka! Kam-
raci, wolnochodz¹cy odyñcy, stali klienci tej instytucji, tej najmilszej pieczary
pijackiej.

– No Waluœ, daj no æwiarteczkê i po piwku na przek¹skê!…
– Dobre twoje, dobre i moje… Waluœ jeszcze raz … Waluœ… kolejka za kolej-

k¹… na zdrowie!… na zdrowie… na zdrowie…!

O…, ju¿ siê jest kimœ!

– Wiys., jo im jesce k… pokozê… jo… jo… wiys, jak siê wezmê to bedzies
widzia³…, ca³o wieœ bedzie widzieæ…, pozno co to Jasiek, bo Jasiek se… do rady…
jo… jo… k…

Ale i Jaœkowi da³o ju¿ rady. Dzieñ siê skoñczy³, do cha³upy by trzeba, a tu
iœæ jak? Od foski do foski, od porêczy do porêczy… coraz ni¿ej g³owa, coraz
bli¿ej ziemi, a¿… zwinê³o na trawniczku i… bach, jak na wyrko… i siê chrapie!
O… o… coœ niedobrze siê robi… ¯o³¹dek zwraca nadwy¿ki…!

– O… Jezus, Maria, ale… morduje…

Ale i psisko siê znalaz³o. Zlizuje ¿o³¹dkowe zwroty i wdziêczne za goœcinê
nogê podnosi i ciep³ym moczem ogrzewa zziêbniête cielsko pijaka. Zapach do
zapachu do³¹cza, niech chrapie œmierdz¹ca g³upota na wilgotnej ziemi
a nocne duchy niech wyj¹ nad nêdz¹ ludzkiego upodlenia! Oto i negatywy,
oto wstyd, oto rozpacz – bo tam, w domu ktoœ roni ³zy, ktoœ szepcze do
niebios – zmi³uj siê zmi³uj… odmieñ… bo giniemy Panie…! Od karczmy zaœ
dolatuje z wiatrem junacki, ochryp³y zaœpiew:

Biedo, moja biedo, 
kiebyœ dupê mia³a, 
to bym ci nakopo³ 
az by ci scyrnia³a.
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Poziom od¿ywiania

W zale¿noœci od zasobów materialnych ludzie mog¹ kszta³towaæ swoj¹
konsumpcjê. Dotyczy to tak¿e poziomu od¿ywiania. Na poziom ten sk³ada siê
iloœæ i jakoœæ konsumowanej ¿ywnoœci, sposób przyrz¹dzania potraw i sposób
podawania gotowych dañ. Chodzi o to – co jemy, w jakiej postaci i na czym to
jest podane.

W czasach mojej m³odoœci, w Trzebuni, na ogó³ jada³o siê ubo¿uchno i doœæ
prostacko. Podstawowym daniem by³y ziemniaki jadane dwa razy dziennie.
Do nich by³o mleko kwaœne, kapusta, albo ¿urek zwany tu barszczem, ponie-
wa¿ barszczu z buraków æwik³owych raczej nie znano. Kombinacji z ziem-
niakami i dodatkami mog³o byæ wiele, np.: ziemniaki gotowane nie gniecione
z kwaœnym mlekiem, wlanym do nich, lub ziemniak w r¹czkê, a mleko ³y¿k¹
nabierane, ziemniaki gniecione i kraszone, te¿ zalane mlekiem lub dobierane.
Do kraszenia u¿ywano: s³oniny, sad³a, mas³a, a nawet ³oju. Podobne kombina-
cje mog³y byæ z kapust¹ i ¿urkiem. Gdy by³y koœci z zabitej œwini gotowano na
nich ¿urek, wspania³ego coœ do ziemniaków lub do chleba.

Z ziemniaków sporz¹dzano te¿ placki, kluski lub zacierkê. W zwi¹zku z je-
dzeniem tylko dañ ziemniaczanych opowiadano sobie anegdotkê:

– Jak¿e ci tam Jasiu na tej nowej s³u¿bie?
– Ej, wiecie, by³oby jakosik wszystko dobrze ino z tym jedzeniem nie bardzo…
– Jak¿e to?
– Ano tak, ¿e ino ci¹giem tylko placki na placki, kluski na kluski, a od m¹ki to nic.

Bo to by³y placki i kluski z ziemniaków.

Bazowa³o siê na tym co by³o. Kiedy brak³o zbo¿a zostawa³y ziemniaki.
Stworzy³ je przecie¿ Pan Bóg dlatego ¿eby i biedny mia³ kogo ze skóry ³upiæ.

Drugim codziennym daniem by³a zacierka. W niektórych domach stano-
wi³a drugie danie do ziemniaków, w innych jako danie podstawowe i jedyne.
By³a to najprostsza strawa. M¹kê sypa³o siê do gotuj¹cej wody i rozmiesza³o
rogalk¹. Po kilkunastu minutach œniadanie gotowe. Do zacierki wlewa³o siê
mleko, kwaœne lub s³odkie. Gêst¹ zacierkê z razowej m¹ki nazywano „sapk¹”
– od sapania jakie wydawa³a przy gotowaniu, wypuszczaj¹c ze swych czeluœci
bañki pary. Do takiej sapki topi³o siê s³oninê, mas³o, mo¿na by³o dawaæ i olej.
Kêsami brano t¹ zbit¹ masê na ³y¿kê i moczono w smalcu, który by³ wlany do
do³ka w œrodkowej czêœci miski z sapk¹, potem porcja trafia³a do ust. Je¿eli
przed wsypaniem m¹ki do wrz¹tku, m¹kê zatar³o siê w naczyniu z odrobin¹
wody, powstawa³y grudki z ciasta – taka zacierka nazywa³a siê „zacieran¹”.
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Kiedy by³o wiêcej czasu, zim¹ czy w œwiêto, lub gdy miano pracowników
wynajêtych do pracy w polu, zamiast zacierki sporz¹dzano wystawniejsze
dania jak: kluski, czasem pierogi, kluski na parze itp. Kluski na parze to ciasto
dro¿d¿owe formowane w kulki, które nad gotuj¹c¹ siê wod¹, w garnku na
p³ótnie, pra¿y³y siê ciep³em pary. Zwano je te¿ kluskami na „myjoku”, od
œciereczki u¿ywanej do tego celu.

Miêso – to rarytas, rzadko pojawiaj¹cy siê w domach. Zwykle, na œwiêta
Bo¿ego Narodzenia zabijano œwinkê, lub du¿¹ roczn¹ œwiniê. W bogatszych
domach pozwalano sobie jeszcze na Wielkanoc. Nagle organizmy zosta³y na-
sycone bia³kiem i t³uszczem, co czasami by³o uci¹¿liwe, acz konieczne i czêste
siadanie na desce z okr¹g³¹ dziur¹. Szczególnie kiszka, której wyj¹tkowo
mniej ¿a³owano, robi³a spustoszenie organizmie. Inne sk³adniki œwiñskiego
rozbioru by³y przydzielane bardzo ostro¿nie, aby starczy³o na jak najd³u¿ej.

Przerobu miêsa na kie³basy dokonywano tylko czêœciowo, niektórzy robili
galaretki z ratek, czy salceson z g³owizny, lecz wszystkiego z jednego wieprzu-
sia trudno by³o wytworzyæ. Tote¿ najczêœciej miêso wszelkiej renomy by³o
gotowane na rosó³, a ten zalewany ¿urkiem i powstawa³a wspania³a zalewa
do ziemniaków. Do tego ka¿dy otrzymywa³ kawa³eczek miêsa z koœci¹ i czu³
siê jak król po nasyceniu ba¿anci¹ pieczeni¹.

S³onina i sad³o to by³y podstawowe produkty dla organizmu. S³onina le¿a³a
na korycie, dobrze nasolona, przez 10 dni. Potem j¹ wêdzono lub osuszano
nad kuchni¹. Stanowi³a podstawowy i ceniony przysmak do chleba. Szczegól-
nie chudsza i gotowana w kapuœcie smakowa³a jak boczek. Sad³o sk³ada³o siê
z dwóch b³on t³uszczowych do których po nasoleniu uk³adano warstwami
wszelkie t³uste cz¹stki z jamy brzusznej, podgardle i wszystko to co nadawa³o
siê do przetopienia. B³ony zszywano dooko³a i tak powstawa³o wielkie ko³o
z t³uszczu solonego. Sad³o razem ze s³onin¹ nasala³o siê na korycie. Potem je
ko³o kuchni osuszano, przedtem ujmuj¹c w dwie klepki, dla wygodnego prze-
noszenia i obracania oraz zawieszenia. Kiedy ju¿ zosta³a zu¿yta s³onina przy-
chodzi³ czas na sad³o. Po kilku czêsto miesi¹cach, gdy¿ konsumpcja œwini by³a
limitowana, sad³o dawa³o ju¿ w czasie topienia mocny zapach zje³cza³ego t³u-
szczu. S¹siedzi wiedzieli wówczas jak¹ omastê stosuje s¹siad z prawej czy
lewej strony. Miêsa z zewn¹trz ma³o kto kupowa³. Jak interesy sz³y mo¿liwie,
to na niedzielê, na rosó³ z miasta ktoœ tam matce podrzuci³ z kilogram.

Istnia³y jeszcze okolicznoœci kiedy miêso znajdowa³o siê na stole. By³o to
wówczas, gdy komuœ we wsi zachorowa³a krowa i musiano j¹ dobiæ. Dla po-
ratowania wspó³plemieñca, miêso zostawa³o rozkupywane po nieco ni¿szej
cenie. W³aœciciel zdobywa³ gotówkê na now¹ krowê, a ¿o³¹dki znów otrzyma-
³y nieco bia³ka, zaœ podniebienia nowych wra¿eñ smakowych.
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W wielu domach chowano króliki, te te¿ czêœciowo podnosi³y bilans bia³-
kowy w rodzinach. Zdarzy³o siê te¿ czasem kurze zachorowaæ, wiêc znów ro-
so³ek i tak ten narodek jakoœ przeplata³ to ¿ywienie wybitnie wêglowodanowe
z dorzucaniem od czasu do czasu i bia³kowo-t³uszczowego.

Ze wzglêdów oszczêdnoœciowych, czy mo¿e braku umiejêtnoœci, miêsa
nie duszono, nie pieczono lecz gotowano. Nawet ksiêdzu, gdy szed³ po kolê-
dzie w s¹siedniej wsi, ale tej samej parafii, podano kurê ugotowan¹ i ¿eby
by³a lepsza to w mleku. Postawiono równie¿ kawê prawdziw¹, ziarnist¹, nie
mielon¹, bo myœlano, ¿e tak siê prawdziw¹ kawê gotuje. Zachêcaj¹c do picia
i jedzenia gospodyni mówi³a: Siêgojcie jegomoœcicku do spodku, bo tam jest kawa.
A na wierzchu by³a sama lura, lekko zabarwiona woda.

Z chlebem te¿ ró¿nie bywa³o. Na ogó³ chleb wypieka³y same gospodynie.
Niestety nie w ka¿dej rodzinie ten chleb bywa³ zawsze. Po ¿niwach tak.
PóŸniej od niedzieli, od œwi¹t by³ widziany. Pod wiosnê koñczy³o siê na plac-
kach od czasu do czasu wypiekanych na kuchennej p³ycie. Naczelnym daniem
m¹cznym stawa³a siê zacierka.

Istnia³o tu pojêcie przednówka. Do zbiorów jeszcze daleko, a w s¹sieku
pusto, ziemniaki te¿ siê skoñczy³y. Co robiæ? Kto handlowa³ drzewem, mia³
konia, jakoœ sobie poradzi³. Inny, co mia³ las sprzedawa³ drewno w lesie han-
dlarzom i kupowa³ ¿ywnoœæ. Lecz gdy jednego ani drugiego wariantu nie da³o
siê zastosowaæ – biedusia, a ¿ebraæ wstyd. Byli i tacy co na ¿ebry byli zmusza-
ni pójœæ, ale do innej wsi, u siebie nie wypada³o. Za to kopa³o siê dzieñ u lep-
szego gospodarza, by wieczorem otrzymaæ koszyczek ziemniaków. Kiedy ju¿
ukaza³y siê borówki, to ca³y dzieñ je zbierano, a by³y ich ca³e ³any i na skup,
czy do miasta i ratowano siê przed g³odem.

Prócz rozwa¿añ o tym co jadano i ile jadano, nale¿y równie¿ pomyœleæ jak
jadano? Nie by³a to biesiada przy stole, na talerzach, na obrusie – oj, nie, nie!
£awa na œrodku kuchni. Po jednej i drugiej stronie sto³eczki, proste, kawa³ek
deski nabitej na cztery rozstawione ko³ki. Po ka¿dej stronie 2 lub 3, mo¿e wiêcej,
w zale¿noœci od potrzeb. Tu siedz¹ starsi. Dzieci na koñcach ³awy. Na œrodku
³awy stoi miska z ziemniakami z ¿urem, po którym p³ywaj¹ skwarki. £y¿ki zanu-
rzaj¹ siê w k¹pieli ¿uru wy³awiaj¹c ziemniaki. Kiedy ³y¿ka energiczniej nabiera
¿urek, skwarki kieruj¹ siê w t¹ stronê i znów odp³ywaj¹ w nastêpn¹, bo tam
nowe ramiê dŸwigni wybiera now¹ porcjê ziemniaka. I tak p³ucz¹ siê coraz to
nowe ³y¿ki, wyjmowane z nowych ust i tych zdrowych i tych z gor¹czk¹ i cho-
rymi migda³kami. Razem zmywane bakterie mieszaj¹ siê w misce, a z nimi ró¿-
ne œliny ludzkie, ró¿ne zapachy gêbowe i smaki. Tu jest pe³na rodzinna jednoœæ.
Czasami tylko do³¹czaj¹ wynajmowani do pracy obcy. Przynosz¹ nowe drobno-
ustroje, nowe wirusy, które sczepione z sob¹ uodporniaj¹ m³odsze i starsze
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pokolenia od zapadania na ró¿ne pañskie choroby. Oto Ÿród³o „witalnoœci”,
tradycji, wygody i ma³ego nak³adu pracy do zmywania statków. Podobnie zbio-
rowo z jednej miski jada³o siê na weselach, chrzcinach, przyjêciach.

Wódkê te¿ pija³o siê z jednego kieliszka i piwo z tej samej szklanki. Wystar-
czy³o na wesele po parê kieliszków i szklanek. Kto chce s¹siadowi zrobiæ kawa³,
to nie dopije z kieliszka, a jeszcze œliny tam upuœci, a gorzej kiedy popio³u z pa-
pierosa nieznacznie ukruszy, wówczas nastêpny goœæ ca³kiem gotowy. Zatru-
cie, pijanoœæ, utrata przytomnoœci, wymioty i choroba na dwa dni. Niestety po
weselach robiono sobie takie przyjemnoœci. St¹d na oczach wszystkich nauczo-
no siê strzepywaæ kieliszek, ¿eby wiadomo by³o, i¿ tam nic z³oœliwego nie
zamierzano uczyniæ. S¹siad móg³ to zdrówko spokojnie wychyliæ.

Ale istnia³ te¿ bunt i sprzeciw, przeciwko takiemu sposobowi bycia, takie-
mu sposobowi jadania z jednej miski ca³¹ rodzin¹. Pani w szkole t³umaczy³a
i uczy³a dzieci higieny. Namawia³a do jedzenia ka¿dego z osobnego naczynia,
do mycia r¹k przed jedzeniem, do mycia zêbów, do postêpu itd… Lecz któ¿
dziecka s³ucha³? To wieœ, nie miasto – zryj, a jak ci siê nie widzi to jazda w pole!
A kto by to my³ te miseczki po was? Wszyscy tak jadali jak œwiat œwiatem i ¿yj¹!
Zdrowsze s¹ jak te zasr… pany, z tymi talerzami, wiys! Wiêc po co to by³o, to pani
gadanie?

Potrzebne by³o, bardzo potrzebne! Powolutku, powolutku dorasta³y te
dzieci, te subtelniejsze dziewczynki i zaczê³y reformy wprowadzaæ, choæ matki
krzywo jeszcze na to patrzy³y. Ju¿ ten i ów nie podawa³ pracownikom na
wspólnej misce. Ju¿ siê znalaz³y talerze. Na weselu wstyd by by³o za parê lat
podawaæ zbiorowo. „Pañski” zwyczaj, indywidualnej miski zaj¹³ wreszcie
miejsce w domach ch³opskich ostatecznie i powszechnie w okresie okupacji.
Szko³a zrobi³a swoje. Wojna te¿, mimo cierpieñ, jakoœ cywilizowa³a. Z miski
przeniesiono siê na talerze. Z ³awy na stó³. Ze sto³ka na krzes³o. Wreszcie
z ¿uru i ziemniaka na kotlet z przystawk¹ jarzynow¹.

Jaki¿ skok cywilizacyjny w ci¹gu jednego pokolenia!
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Budynki i mieszkania

Przed wojn¹ Trzebunia liczy³a oko³o 350 domów mieszkalnych, oprócz
tego ka¿de gospodarstwo posiada³o odpowiednie zabudowania gospodar-
cze. Domy i budynki gospodarcze by³y budowane z drewna, tylko parênaœcie
domów by³o wybudowanych z ceg³y w³asnej produkcji. Nie wyró¿nia³y siê one
niczym od drewnianych, ani rozk³adem pomieszczeñ, ani wielkoœci¹. Pokrycie
dachów by³o zró¿nicowane – od s³omianych strzech, poprzez gonty, dachów-
kê, eternit a¿ po blachê. Stare domy mia³y stary uk³ad pomieszczeñ i tradycyj-
ne s³omiane pokrycie. Uk³ad budynków mieszkalnych i gospodarczych zale¿a³
g³ównie od terenu i wielkoœci dzia³ki na której budowano. W zasadzie ten
„rolny” system, wynikaj¹cy z zak³adania wsi na prawie niemieckim w œrednio-
wieczu, powodowa³ i dalej powoduje koniecznoœæ skupiania nadmiernego
domów, z powodu zbyt ma³ego obszaru w miejscach zabudowy. Jest wiêc
okazja do szeregu sporów s¹siedzkich, do s¹dowych roszczeñ, a adwokatom
do intratnych zarobków.

Wewnêtrzny rozk³ad pomieszczeñ w domach jest bardzo zró¿nicowany.
Zale¿y g³ównie od czasu w którym budynek budowano oraz od zamo¿noœci
buduj¹cego. Najstarsze domy, jeszcze z przed pierwszej wojny œwiatowej,
mia³y pomieszczenia mieszkalne razem z obor¹ pod jednym dachem. Na prze-
d³u¿eniu, z boku mog³a byæ jeszcze przybudowana stodo³a albo samo klepi-
sko. Zbiory wówczas uk³adano na strychu domu, a klepisko s³u¿y³o do om³otu.
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W wiêkszych i œrednich gospodarstwach stodo³y sytuowano ju¿ osobno. Stajnia
– pomieszczenie dla krów, konia, œwini i kur – jeszcze d³ugo s¹siadowa³a z kuch-
ni¹ przez œcianê. W nowych domach, budowanych ju¿ w latach trzydziestych
obory zaczêto budowaæ oddzielnie. Dzieli³a je przynajmniej metrowa odleg³oœæ
sionki. Ze wzglêdów terenowych i braku miejsca nie umieszczano ich jednak na
tyle budynku mieszkalnego lecz na bocznym przed³u¿eniu domu.

Wœród starych domostw, ze s³omianym dachem, by³o jeszcze za czasów
mojej m³odoœci, parê domów bez kuchni. Miejscem do przyrz¹dzania potraw
by³a nalepa, na której palono ognisko i ko³o niego na trójnogu stawiano garnki
w których gotowano potrawy i paszê dla œwiñ, czy krów. Dym z paleniska wy-
chodzi³ otworem nad nalep¹ do komina, lub tylko na strych i szparami na ze-
wn¹trz. Spora jednak jego czêœæ wola³a nie opuszczaæ ciep³ej izby i zatruwa³a
oczy mieszkañców i nape³nia³a zapachem ich ubrania oraz wszelkie sprzêty.
W domach takich pod sufitem by³a podwieszona „poleñ” – urz¹dzenie z ¿erdzi
do suszenia szczapów drewna przeznaczonego na opa³ lub do wi¹zania w wi¹-
zki na sprzeda¿. Inne stare domy chocia¿ mia³y kuchnie to nie mia³y kominów.
Dym by³ odprowadzany rur¹ do sieni nieos³oniêtej powa³k¹ i dalej przez dach
ulatywa³ na zewn¹trz. Te domy te¿ by³y okopcone, œmierdz¹ce dymem, a lu-
dzie w nich nosili te¿ odpowiedni zapaszek.

Stare domy by³y proste w swej budowie. Sk³ada³y siê z dwóch czêœci prze-
dzielonych sieni¹. Z jednej strony mieœci³a siê du¿a izba ogólnego u¿ytku tzw.
„cha³pa”. Tu mieœci³a siê kuchnia, tu by³y ³ó¿ka do spania, tu siê pracowa³o,
r¹ba³o drzewo, móg³ te¿ byæ warsztat stolarski, szewski, i inne urz¹dzenia do
pracy – warsztat tkacki, ko³owrotki do krêcenia nici, i co tylko komu by³o nie-
zbêdne do pracy. Tu odbywa³o siê bicie œwini i innej ¿ywizny, a nawet zim¹
kucie koni, je¿eli tam nie by³o pod³ogi, tylko klepisko. Tu równie¿ gromadzili
siê zimowymi wieczorami goœcie, s¹siedzi, by pleœæ sobie ró¿ne bajdy, opowie-
œci, prze¿yte sny i plotki, o których tu wówczas nie by³o.

Do tej „cha³py”, salonu ch³opskiego, a zarazem pracowni przylega³a staj-
nia, która stanowi³a zarówno oborê, stajniê, chlewik, kurnik i króliczarniê.
Wejœcie do stajni by³o wprost z kuchni, z czego by³a zadowolona gospodyni,
obs³uguj¹ca zwierzêta, ale jeszcze bardziej muchy, bo mog³y wprost z gnoju,
na którym siê rozwija³y, wlatywaæ do kuchennych garnków na poczêstunek.

Po drugiej stronie sieni by³a druga izba, zwana „izb¹”, w odró¿nieniu od
„cha³py” zakopconej i zagraconej. Tu przyjmowano lepszych goœci, jak ksiêdza
po kolêdzie, tu by³a sypialnia, tu mieœci³y siê meble: skrzynie, komody, szafy,
jakiœ stó³, krzes³a. Na œcianach obrazy religijne, na stole figurki œwiêtych z od-
pustu itd. Plecami do izby mog³a byæ ma³a kuchenka, albo komora. Komora
stanowi³a magazyn w którym przechowywano zbo¿e, kapustê w beczkach,
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s³oninê, miêso i wszelkie rupiecie potrzebne i zbêdne. Domy budowane w la-
tach trzydziestych by³y ju¿ domami czteroizbowymi. Ziarno i zapasy przecho-
wywano na strychach i w piwnicach.

£¹czenie kuchni ze stajni¹ wspóln¹ œcian¹ i wejœciem mia³o dla mieszkañ-
ców znaczenie dodatnie i ujemne. Do dodatnich mo¿na zaliczyæ wygodê
w obs³udze zwierz¹t. Gary z gotowanymi ziemniakami dla œwiñ, czy buraki bez-
poœrednio nios³o siê do stajni, bez przechodzenia po polu. Zim¹ bezpieczniej
by³o noc¹ za³atwiæ potrzeby fizjologiczne w stajni, ni¿ dreptaæ rozgrzanemu
dziecku do wychodka na podwórko, przy kilkudziesiêciostopniowym mrozie.
A ujemne? Przede wszystkim higiena, chmary much wylêgaj¹cych siê w oborze,
na gnojowni, w ustêpie, wlatywa³y drzwiami do kuchni i zajmowa³y ca³y dom.
Gnojówka w stajni powodowa³a wilgotnoœæ, która osiadaj¹c na œcianach przy-
spiesza³a gnicie drewnianych œcian. Stajnia by³a te¿ siedliskiem rozwoju ró¿nych
insektów oprócz much. Te przenosi³y siê na ca³y dom. To samo dotyczy myszy
i szczurów.

Z czasem, gdy budownictwo ulega³o zmianie, poprawia³a siê równie¿ higie-
na. Betonowe pod³o¿e pod zwierzêta, zbiorniki na gnojówkê, obwa³owanie
lub obetonowanie gnojowni, do³y kloaczne itd. Podnios³y standard higieny
w gospodarstwie, a tym samym w domach. Zaczêto te¿ utwardzaæ podwórka,
robiæ odwodnienia, twarde dojœcia do domu i pomyœlano o mniej przewiew-
nych ustêpach. Rewolucja jednak nast¹pi³a w latach ogólnej urbanizacji wsi
w drugiej po³owie tego stulecia, kiedy wieœ zelektryfikowano, doprowadzono
wodê do kranów i pomyœlano o ³azienkach. Tylko z kanalizacj¹ jeszcze kiepsko.
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Problemy higieny i zdrowia

Higiena nie by³a najmocniejsz¹ stron¹ Trzebunian. Samo budownictwo
mieszkañ, razem z obor¹ pod jednym dachem, z wejœciem do obory od kuch-
ni, by³o zaprzeczeniem logiki higienicznego budowania. Bliskoœæ sk³adowania
obornika, nie zabezpieczone do³y kloaczne, wyciekaj¹ca gnojówka na ogród
itp. – to dalsze konsekwencje niew³aœciwego rozwi¹zywania budownictwa
gospodarczego. St¹d te roje much, robactwo, insekty, szczury i zaka¿enia.

W wielu domach kury czu³y siê domownikami, maj¹c swoje siedziby pod
kuchennym piecem. W kuchni dostawa³y karmê, w kuchni naturalnie pozosta-
wia³y swoje odchody, zapachy i poœredniczy³y doskonale w przenoszeniu
gruŸlicy. Plwocinê któr¹ znalaz³y w kuchni po dziadku, a tak¿e ko³o domu
skrzêtnie zjada³y przenosz¹c potem bakterie gruŸlicy na siano w stodole,
siano zjada³y krowy, dostarczaj¹c cz³owiekowi z bakteriami mleko. Cykl bywa³
zamkniêty, a gruŸlica robi³a spustoszenie w rodzinach. Któ¿ to wówczas o tym
wiedzia³ na wsi? Czy lekarze i weterynaria wiedzia³a? Zdarza³o siê i tak, ¿e
zim¹ nowo urodzone cielêta trzymano w kuchni, tej „cha³pie” od wszystkie-
go. W oborze brakowa³o miejsca.

Znane jest góralskie opowiadanie o tym, jak siê ch³op ocieli³. Robiæ mu siê
nie chcia³o, jad³, popija³, uty³ do nieprzyzwoitoœci. Baba wci¹¿ mu dogadywa-
³a, ¿e pewnie cielny, bo taki gruby i sk³onnoœci do kochania te¿ nie wykazy-
wa³. Z czasem, zw³aszcza po pijanemu, ch³opu istotnie siê zdawa³o, ¿e coœ siê
w nim rusza. Skaranie babskie – myœla³ – co to bêdzie jak przyjdzie rodziæ? 
No i sta³o siê. Ch³opisko w karczmie, a tymczasem ocieli³a siê krowa w domu.
Babina sama jakoœ sobie poradzi³a z tym cielêciem. Nie maj¹c gdzie cielêcia
ulokowaæ w stajni, zaœcieli³a k¹t s³om¹ w kuchni, ko³o drzwi i tam cielê uloko-
wa³a, licz¹c, ¿e rano ch³op jak¹œ przegródkê zrobi. Ch³op ledwo na nogach do
domu siê przywlók³. Po drodze niedobrze mu siê robi³o z tego pijañstwa i ci¹-
giem ino myœla³, ¿e pewnie ju¿ to cielenie nadchodzi. Dom by³ zamykany
w znany mu sposób, tote¿ wtoczy³ siê do kuchni i czuj¹c legowisko bachn¹³
na s³omê obok cielêcia. W nocy, gdy siê przebudzi³ poczu³ lizanie po twarzy.
Maca w ko³o, i z przera¿eniem stwierdza, ¿e le¿y razem z mokrym jeszcze cie-
lêciem. W³osy mu siê ze strachu zje¿y³y, bo uœwiadomi³ sobie w pijackim zwi-
dzie, ¿e pewnie siê ocieli³. Buty, nie zdjête, z cholewami bardzo go gniot³y,
wiêc cicho zdj¹³. Cielê obsychaj¹c, zaczyna³o wstawaæ i coraz natarczywiej
szuka³o ko³o ch³opa jakiejœ sutki do ssania, rozumuj¹c po cielêcemu, ¿e to
krowa, jego matka. Wreszcie coœ podobnego wygrzeba³o mu z portek i zaczê-
³o ssaæ. Wtedy ju¿ ch³op by³ pewny, ¿e siê ocieli³, skoro cielê go ssie. Ze stra-
chu przed wstydem, ¿e coœ takiego mu siê przydarzy³o, cichutko na bosakach
wyszed³ z cha³py, ¿eby tylko ¿ona i dzieci nie s³yszeli, bo co za wstyd – ojciec
siê ocieli³. I poszed³, gdzie go oczy ponios³y, ¿egnaj¹c siê na zawsze z domem.
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Rano wszyscy wstaj¹, patrz¹ – buty ojca s¹, a jego nie ma. Baba se przypom-
nia³a, ¿e w nocy ch³op do cha³py siê przywlók³, bo drzwiami chlap³o. Wiêc co
siê z ch³opem sta³o? Nic innego, tylko go w nocy, jak pijany spa³, cielê zjad³o.

Bywa³y te¿ domy, gdzie w kuchniach bez pod³óg ¿y³y razem z ludŸmi kró-
liki, robi¹c pod ³ó¿kami nory na swoje gniazda do rozp³odu. Je¿eli ktoœ chowa³
go³êbie, sporz¹dza³ im skrzynki z otworami i wiesza³ je nad oknami pod strze-
ch¹. Go³êbie mieszka³y w tych budkach, wychowywa³y m³ode, ale odchody ich
zdobi³y œciany domu, zanieczyszcza³y przed domem i umaja³y szyby okien try-
skaj¹cym smrodkiem. Podobnie wywdziêcza³y siê za goœcinê jaskó³ki. Bywa³o
ich sporo. Gniazdka rozmieszczone na ca³ej szerokoœci strzechy, a pomiot po
œcianie i ziemi w oko³o.

Ko³o domostw ma³o dbano o utwardzanie chodników i podwórek. Nawet
woda opadowa i dachowa nie mia³y dobrego odprowadzenia. Wytwarzane
przez to – b³oto wokó³ domu, zmieszane jeszcze z ³ajnem krów, koni, kur
stanowi³o klej¹c¹ i œmierdz¹c¹ masê wnoszon¹ na butach i bosych nogach do
domu. Odpowiednich wycieraczek spotkaæ mo¿na by³o niewiele. Najczêœciej
rolê t¹ pe³ni³y ga³¹zki igliwia, czy stare szmaty. St¹d te¿ ta kuchnia do której
wszyscy wchodzili najcudowniej nie wygl¹da³a.

Innym orzeszkiem ludzkiego niechlujstwa by³o plucie na pod³ogê czy
klepisko pomieszczenia. Co kto wykaszla³, co wysmarka³ z nosa – to na ziemiê
i butem roztar³. Podobnie z niedopa³kiem papierosa. Dobrze siê przeto mia³y
wszelkiego typu wirusy, bakterie i pierwotniaki. ¯y³y z ludŸmi i ko³o ludzi,
w powietrzu z kurzem unoszone, chêtnie do nosa i gard³a wpada³y. Nie tylko
kr¹¿enie wêgla odbywa siê w przyrodzie, ale drobnoustrojów te¿.

Innym jeszcze zjawiskiem niehigienicznego bytowania mieszkañców by³o
wchodzenie do mieszkania w butach zabrudzonych wprost ze stajni, z gnojo-
wiska z podwórka. Dopiero w kuchni, tej uniwersalnej „cha³pie” nastêpowa³o
zdejmowanie, mycie siê i doprowadzanie odzie¿y do zmiany i porz¹dku.

Wody bie¿¹cej, jeszcze w tamtych czasach nie by³o w domach, nie marz¹c
nawet o ³azienkach, czy prysznicach. Miednica, szaflik to jedyne naczynia do
mycia g³owy, nóg i ca³ego cia³a. Mycia generalnego spoconych przez tydzieñ
cia³ dokonywano w sobotni wieczór po robocie, albo w niedzielê rano. K³opo-
tu z tym wiele by³o, zw³aszcza zim¹. Woda zachlapa³a kuchniê, najlepiej to
jeszcze by³o siê umyæ w stajni. Nie by³o wówczas ani obrazy Boskiej przez go-
liznê, ani k³ótni, ¿e siê zala³o pod³ogê, a dok³adnoœæ mycia wypada³a dosko-
nalej. Zreszt¹ z tym myciem ró¿nie bywa³o w ró¿nych domach. Najlepiej widaæ
to by³o po dzieciach. Niektóre nogi mia³y takie czarne od brudu, ¿e mówi³o
siê: ¿ebyœ tylko pokopa³ i zasia³ rzepê, to by ci uros³a na nogach. Z takimi 
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nogami i niewiele lepszymi ³apami r¹k, przychodzi³y dzieci do szko³y. Znów
panie mia³y k³opoty: przegl¹danie r¹k i nóg, g³ów i o bieliznê trzeba spytaæ
by³o. Któ¿ to wie jaka jest? Czy w ogóle jest?

A u niektórych starszych, czy staruszków jak z t¹ czystoœci¹ bywa³o?
Chyba te¿ nie najlepiej, bo woñ zalatywa³a doœæ mocna i niezbyt zachwycaj¹-
ca zw³aszcza po spoceniu. Wiêc có¿ dziwnego, ¿e robactwo czu³o siê w tych
warunkach wyœmienicie, babinom w³osy w ko³ton siê zwija³y.

W szkole co jakiœ czas któreœ z dzieci alarmowa³o nauczycieli, ¿e kole¿an-
ka, czy kolega ma œwierzb. Dzieci pora¿one tym schorzeniem ci¹gle siê drapa-
³y, bo je swêdzia³a skóra, a do tego mia³y na ciele p³askie b¹belki w których
¿erowa³y œwierzbowce. Uczulenie na œwierzb by³o du¿e, bo i k³opot z tym nie-
ma³y, a do tego wstyd, ¿e siê coœ takiego z³apa³o. Tote¿ dzieci drapi¹cego siê
kolegê szybko demaskowa³y przed nauczycielk¹. Naturalnie, po przegl¹dzie,
uczeñ odsy³any by³ do domu z zaleceniem, ¿eby ca³a rodzina podjê³a walkê
ze œwierzbowcem. Po kilku dniach wyk¹pany, poddawa³ siê, jak trêdowaci po
uzdrowieniu przez Chrystusa kap³anom, oglêdzinom pani i znów stawa³ siê
cz¹stk¹ spo³ecznoœci szkolnej.

Szko³a mia³a zreszt¹ k³opoty szczególnie z wszawic¹, brudem, niestrzy¿o-
nymi g³owami ch³opców, niechlujnym ubiorem i tak dalej. Na temat higieny
osobistej i higieny w rodzinie mówiono w szkole wiele. Sprawy mycia zêbów,
cia³a, spania, ubierania siê to tematy lekcji wychowawczych i innych zwi¹za-
nych tematycznie z ¿yciem – chocia¿by biologia. Pogadanki, nakazy, zawsty-
dzenia robi³y swoje. Dzieci ambitniejsze stara³y siê podporz¹dkowywaæ naka-
zom i zaleceniom. Matki uczy³y siê od dzieci. Prasa czytana na wsi, te¿ o spra-
wach zdrowia i higieny uœwiadamia³a, mo¿e w tyle tych spraw zostawa³ koœ-
ció³, a by³by bardziej od innych popularyzatorów wiedzy i ¿ycia s³uchany. Có¿,
jakoœ nie wi¹zano cia³a z duchem w tych sprawach. Tylko nie cudzo³ó¿, a nie
b¹dŸ brudny i zawszony to ju¿ nie!

Wolna Polska, okresu miêdzywojennego, stara³a siê jakoœ odrabiaæ zanie-
dbania zaborców i po tym wzglêdem. Wyrasta³o nowe pokolenie z zaszcze-
pianymi zasadami cywilizacyjnymi, nie tylko pod tym wzglêdem. Wieœ beski-
dzka, w tym i Trzebunia, doœæ energicznie zaczê³a zrzucaæ z siebie zacofanie
i przestawiaæ siê na nowe tory myœlenia i praktycznej realizacji postêpu. Sprzy-
ja³ temu coraz intensywniejszy kontakt ze œwiatem. Nawet wyjazdy dziewcz¹t
na s³u¿bê do Krakowa, Myœlenic, czy gdzieœ dalej, powodowa³y zmianê w ich
zachowaniu, ubiorze, w sposobie bycia, w stosunku do otoczenia i mówienia,
tak, ¿e kole¿anki, no i adoruj¹cy je kawalerowie czuli potrzebê ich naœladowa-
nia i wyrabiania, choæby na pokaz, tak zwanych dobrych manier. Przyjazdy let-
ników do wsi te¿ robi³y swoje. Trzeba by³o dom w czystoœci utrzymaæ, obejœcie
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pozamiataæ, jedzenie podawaæ ju¿ na talerzach, schludniej siê ubieraæ itd.
Dziecko te¿ wstydzi³o siê do³¹czaæ do zabawy z dzieæmi miejskimi z brudnymi
nogami, czy rêkami…

Nowe wkracza³o do wsi. W pochodzie tym g³ówna rola przypad³a kobietom.
Naszym matkom i siostrom. To one – jak to póŸniej sformu³owa³ we fraszkach
Staudinger: „myjcie siê dziewczyny, bo nie wiecie dnia, ani godziny” – najbar-
dziej dba³y o higienê osobist¹, ale równie¿ o czystoœæ pod³ogi, o porz¹dek ko³o
domu itp. Trzeba by³o i ch³opa pogoniæ, ¿eby u³o¿y³ w pryzmê obornik, ¿eby
œcie¿kê utwardzi³ kamieniami, ¿eby pomyœla³ o studni, bo siê ju¿ ma doœæ tego
noszenia wody z potoku.

Tak, brawo wam kobiety trzebuñskie! I wam wszystkim Gierotkom, i wam
Pytlickom, i wam od Kuliga i od £atasa i od Maliny i wam Kie³buski i Knap-
czycki, Nieci¹¿ki, B³achutki, Oskwarkowe, Jaroszowe, Stopkowe i ca³e ci¹gi za-
pracowanych i postêpowych matek i tych uœmiechniêtych chy¿ych dziewcz¹t,
które musia³yœcie przeoraæ t¹ zachwaszczon¹ i zacofan¹ obyczajowoœæ trze-
buñsk¹ i doprowadziæ do tego co jest dzisiaj, a czego siê ju¿ wstydziæ na ogó³
nie trzeba. I tak jedna i druga i trzecia stara³y siê wprowadzaæ to, o czym
uczy³y siê w tej dobrej trzebuñskiej szkole, o czym czyta³y w tych prenumero-
wanych pismach, co widzia³y id¹c na odpust na Kalwariê, do Czêstochowy, do
Mogi³y i gdzie indziej. Piêknia³y stare domy, ale powstawa³y i nowe piêkniej-
sze i wygodniejsze. Ko³o domu ogródki i kwiaty. Jedna od drugiej wymienia
odmiany i gatunki. Ch³opa za ³eb i rób ogrodzenie. Doœæ tego lasu, co zarobisz
to przepijesz. Do gospodarki, do p³uga, do kultywatora, ju¿ doœæ tego kopania
skib! Wiêc jak Józek pokaza³, ¿e coœ nowego wymyœli, to „ja bym nie da³ rady”?
Pokrêcili i w ch³opskich g³owach, no, bo czy tylko baby takie m¹dre i… postê-
powe…, o kurcê piecone – a jak jo postawiê cha³pê, to dopiero bedzie cha³pa… o!

Zmienia³o siê budownictwo, zmienia³a i higiena. Przybywa³o wiedzy i ro-
zumu, przybywa³o czystoœci, dba³oœci o piêkno i estetykê, powstawa³y dobre
nawyki i wewnêtrzne nakazy woli: robiæ lepiej i nowoczeœniej! Nie wolno ju¿
w brudnych butach do mieszkania wchodziæ: Zostaw je w sieni. Pantofelki kotu-
siu kup! A brudne portczyska, od gnoju, gdzie? W kuchni siê chcesz z gnoju obmywaæ?
A mo¿e tak ³azienkê zbudujesz? Nie!? No to se œpij sam brudasie, pa… pa… dobra-
noc… Niech ci siê przyœni bie¿¹ca woda i kanalizacja… I jest woda, pod w³asnym
ciœnieniem, jest ³azienka, dobudowa³o siê, akurat pasowa³o miejsce miêdzy
obor¹ a sionk¹. O! I centralne ogrzewanie mo¿na by³o zrobiæ, podwórko
wybetonowaæ i wiele, wiele usprawniæ dla w³asnej wygody i jej wygody i ¿eby
dzieci wyrasta³y w takich warunkach jak dzieci miejskie. – No to ju¿ chodŸ
kochanie, czyœciutki, wyk¹pany, w czyœciutkiej bieliŸnie, do mnie pod ko³derkê – niech
ciê uœcisnê za t¹ nowoczesnoœæ, bo ja te¿ pachn¹ca i…
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Z higien¹ zawsze zwi¹zane jest zdrowie ludzkie i œmiertelnoœæ. Dotyczy to
szczególnie dzieci. Gdy dzieci umieraj¹, doros³a czêœæ zbiorowoœci jest zdrow-
sza. Selekcja naturalna przetrzebia ma³olaty, œmieræ kosi i zabiera niewinne
jeszcze duszyczki. Anio³ków w Niebie przybywa. Za to starsi grzesznicy wyse-
lekcjonowani ¿yj¹ zdrowo i d³ugo, uodpornieni za m³odu na wszelkie zarazy.
Tylko te co diabe³ podsuwa w odpowiednim wieku, staj¹ siê zaraz¹ ponêtn¹
i nie do odrzucenia. St¹d ci zdrowi doroœli i ¿yj¹cy, a wiar¹ ma³o uodpornieni
na diabelskie pokusy, id¹ do tego karczmiska i ¿³opi¹ tê „obrazê bosk¹” na
zgubê w³asnej duszyczki i nieszczêœcie rodziny. I to by³a i jest jedna z wa¿niej-
szych chorób jaka panuje wœród mêskiej czêœci spo³eczeñstwa trzebuñskiego,
ale i polskiego. Choroba by³a i jest groŸn¹. Du¿a czêœæ m³odzie¿y, musia³a nie-
jako obowi¹zkowo udowadniaæ sw¹ doros³oœæ poprzez uczestnictwo w nie-
dzielnych libacjach, odpustowych popijochach i weselnych ochlajach.

Z tych wstêpnych niby zabaw, z tych niejako egzaminów na junackiego
m³odziana, rekrutowali siê potem stali bywalcy karczmy i wyznawcy „æwiart-
ki”. Choroba groŸna rodzinnie, spo³ecznie, obywatelsko, duchowo i jak kto
chce a koñca jej nie widaæ. Czym lepsze dochody, tym wiêcej pijanych, teraz
te¿! Jak siê dziecko urodzi oblewanie pêpowiny – na zdrowie! Chrzciny, wia-
domo – na zdrowe! Pierwsza Komunia – no tu by³ kiedyœ spokój. By³, ale ju¿
nie jest. Wina? Tak wina! Czyja? Czy diabe³ siê dobra³ do koœcielnej hierarchii?
Przecie¿ to kler rozpropagowa³, ba, nakaza³, ¿eby chrzestni obowi¹zkowo
uczestniczyli w pierwszej komunii œw. Wiêc siê ich zaprasza, robi przyjêcia, ku-
puje prezenty, wspólny obiad z dzieæmi. Dzieci wiêcej przejête podarkami ni¿
koœcieln¹ uroczystoœci¹. A potem? Dzieci od sto³u odesz³y, a na stó³ wêdruje
butelka. Jak¿esz siê nie poczêstowaæ, kiedy chrzestni ojcowie i ich wspó³ma³-
¿onkowie taki kawa³ œwiata przejechali, by tu postaæ pod chórem w czasie
dzieciêcej uroczystoœci… A jeszcze te prezenty wyszukane i drogie? Wiêc…?
Kumosecko na zdrowie! – A potem to ju¿ leci i przy dzieciach.

A tak bywa³o cichutko, skromnie w powszechny dzieñ. Dzieñ wolny od
nauki, w koœciele cisza, skupienie, prze¿ycie. Tylko matki by³y œwiadkami, albo
i nie by³y, ale by³o skupienie, wiara i jakie prze¿ycie? Bóg kochany, skromny,
bezpoœredni, cichutki. Przyby³ do serca niewinnego dziesiêciolatka. Bóg a nie
prezenty! Czemu to zburzono, czemu zrujnowano, czemu odebrano dzieciom
g³êbiê prze¿ycia na rzecz ceremonia³u? Czemu???

W dalszym rozwoju dziecka – pijatyka bo matura, teraz ju¿ studniówka –
wczeœniej na gazie. A po podstawowej te¿ siê ju¿ próbuje, po zasadniczej
niemal jak obowi¹zek, niczym dawniej po maturze. Wesele – stary obyczaj,
ochlaj na ca³ego i œmieræ przychodzi to te¿ picie, stypa. Na szczêœcie tego oby-
czaju w Trzebuni nie wytworzono. „Anio³ Pañski…“ i „Witaj Królowo…“ nad
grobem odœpiewali, pop³aka³, komu na to przypad³o i cichutko, jak przysta³o
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na tak¹ uroczystoœæ do domów siê porozchodzono. Ale obecnie i tu diabe³
posia³ swoje macki. Zaczynaj¹ siê po pogrzebach rodzinne spotkania i… –
niestety gorzo³ecka te¿.

Inne okazje do pijañstwa to by³y: zakupy – pijatyka, sprzeda¿e – pijatyka,
coœ dobrego ciê spotka – trzeba to oblaæ, z³ego – tym bardziej itd. itd.
W okresie przedwojennym pijañstwa jeszcze za chorobê nie uwa¿ano, a raczej
za s³aboœæ woli, za pokusê diabelsk¹, a sami zainteresowani uwa¿ali to swoje
chlanie za rozrywkê wy¿szej klasy.

Chorob¹, której wszyscy siê bali, a która kosi³a ca³e rodziny, by³a gruŸlica,
zwana suchotami. Choroba jeszcze w okresie miêdzywojennym prawie nieule-
czalna. Bywa³y domy, w których jedni od drugich przejmowali stan zaka¿enia,
tak ¿e pr¹tki gruŸlicy stale w tych domach by³y i dobrze siê mia³y. Z chorob¹
t¹ by³o trudniej wówczas walczyæ ni¿ dziœ z rakiem, czy mia¿d¿yc¹. Na wsi le-
czono siê niejednokrotnie w³asnymi pomys³ami, gdy leczenie u lekarzy by³o nie-
skuteczne. Stosowano psie sad³o, kozie mleko, lepsze od¿ywianie, jaja œwie¿e,
roso³y kurze itp., ale i tak wczeœniej, czy póŸniej nastêpowa³a œmieræ. Niejeden
nawet nie wiedzia³, ¿e ma gruŸlicê, ¿e pr¹tkuje i zara¿a. Dopiero jak ju¿ s³ab³,
kaszla³ straszliwie, wypluwaj¹c kawa³ki p³uc, posy³ano po ksiêdza i w drogê
do Nieba.

Nie wiedziano te¿ jakie poœrednie i bezpoœrednie s¹ drogi zaka¿ania gru-
Ÿlic¹. Chore krowy bywa³y w chorych domach. Mleko zamiast pomagaæ –
szkodzi³o, bo nie dbano o gotowanie itd. Umar³, przychodzi³ ogl¹dacz zw³ok
– tzw. „zimny doktor” – wypisa³ urzêdowy akt zgonu z orzeczeniem, ¿e deli-
kwent umar³ na piersi. Jak kogo œmieræ od brzucha bra³a – to by³o morzysko,
móg³ te¿ umrzeæ na g³owê, albo mu sikanie zatka³o. Prosto, jasno – po co wy-
myœlaæ choroby. Choroby wymyœlili doktorzy, piek³o – ksiê¿a, buty – szewcy,
chleb – piekarze … oto filozofia tzw. wiejskich „mêdrausów“.

Czêste i te¿ œmiertelne by³y zapalenia p³uc. Tu pomaga³y bañki i dobra
opieka. Czasem komuœ przywieziono lekarza z Myœlenic. W Myœlenicach by³o
kilku lekarzy, wyje¿d¿ali w teren kiedy po nich przyjecha³a furmanka. Taka wy-
prawa jak do Trzebuni trwa³a dla lekarza pó³ dnia, tote¿ znacznie to koszto-
wa³o. Czêœciej siê zdarza³o, ¿e raczej chorego pakowano na wóz i wieziono do
„doktora”. By³ te¿ jeden lekarz w Su³kowicach. Tu by³o bli¿ej i sz³o siê pieszo,
gdy siê jeszcze iœæ mog³o. Korzystano tak¿e z felczera w Bieñkówce, szczegól-
nie w usuwaniu zêbów. Taki wyrywacz w³asnego chowu by³ te¿ w Trzebuni.
Ciê¿kie przypadki, jak œlep¹ kiszkê, pobicia wymagaj¹ce operacji nale¿a³o le-
czyæ w szpitalu. Najbli¿szy by³ w Krakowie. Trzeba by³o furmankê moœciæ s³o-
m¹, popodk³adaæ pierzyny, aby po tej wyboistej drodze jakoœ zawieŸæ jeszcze
¿ywego do szpitala. O pogotowiu wówczas jeszcze nie s³yszano po wsiach,
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zreszt¹ nie by³o telefonów, ani dróg dla samochodów. Wiêc jak ¿eœ by³ chory
to albo przetrzymasz, albo umrzesz. Wiêkszoœæ chorób wewnêtrznych nie by³a
dla tych biedaków rozpoznawalna. Bola³ brzuch, piersi, g³owa, nerki i to by³o
wiadome. Chory le¿a³ gor¹czkowa³, dawano mu piæ, lepiej zjeœæ, a jak ju¿ mia³
umieraæ to po ksiêdza. Bogatsi sikali do flaszki i baba lecia³a z tym do lekarza,
przynosi³a lekarstwa. Czêœciej aptekarz na ró¿ne boleœci doradzi³ co zaapliko-
waæ i te¿ pomaga³o. Ludzie lekarstw nie pobierali, to nawet zwyk³a aspiryna
pomaga³a w stanach gor¹czkowych. Dzieci i starzy corocznie chorowali na
grypê. Nie tak daleko by³o do Naprawy, ko³o Jordanowa, gdzie wyst¹pienie
takiej grypy Jalu Kurek opisa³. W ka¿dej wsi z tych corocznych epidemii mo¿na
by³o powieœci tworzyæ. Grypê zwykle lekcewa¿ono, bo co to, ¿e trochê g³owa
bola³a? Na sanki jeszcze mo¿na by³o lataæ, a potem – Chryste zmi³uj siê – bo
dziecko umiera, albo powik³ania i kalectwo, bo antybiotyków nie by³o.

Chorob¹ chroniczn¹ wsi by³ i jest goœciec, czyli reumatyzm. Jak niegdyœ
bose nogi po zimnej wodzie i ziemi pomaga³y w nabywaniu tej choroby, tak
teraz nieŸle sprzyja jej gumowe obuwie.

Kobiety, te biedne, zapracowane kobiety, jeszcze im umieraæ przychodzi³o
przy rodzeniu dzieci. Nie by³o we wsi akuszerki z prawdziwego zdarzenia.
Kobiety by³y skazane na rodzenie w domach. W wypadku powik³añ mar³o
dziecko albo matka, a mo¿e i oboje. By³o parê kobiet bardziej w tym wzglê-
dzie doœwiadczonych to stara³y siê coœ pomagaæ, lecz do wszystkiego trzeba
wiedzy i œrodków. Zdarza³y siê te¿ œmierci matek ju¿ po urodzeniu zdrowych
dzieci. By³y to jakieœ zakrzepy, coœ co mo¿e wynika³o z braku odpowiedniej
higieny przy porodzie – trudno ch³opu by³o o wszystkim wiedzieæ. Sprawy
seksualne, rodzenie i w ogóle narz¹dy rodne to by³y tematy tabu, dla m³o-
dzie¿y ma³o dostêpne, a co dopiero dla m³odzie¿y ze szko³y podstawowej.

Wiele osób cierpia³o na bóle g³owy, by³y to zdaje siê takie chroniczne mi-
greny. Wówczas posy³ano dziecko do sklepu po „kogutka” – by³ to ¿ó³ty pro-
szek w opakowaniu, na którym by³ wyrysowany kogucik. Proszek ten by³ œrod-
kiem narkotycznym, poniewa¿ przy czêstszym jego za¿ywaniu powstawa³o
przyzwyczajenie, które zmusza³o delikwenta do codziennego za¿ywania œrod-
ka lub kilku opakowañ dziennie. Inaczej g³owa bola³a i pracowaæ nie by³o
mo¿na. Znany by³ z tego jeden zdolny cieœla, murarz i muzykant, którego te
proszki wykoñczy³y, a tak¿e jedna kobieta, która te¿ z tego powodu zmar³a
m³odo.

Œmieræ mia³a wiêc zajêcia doœæ i to czêsto i nie grymasi³a w wyborze. Ko-
si³a dzieci w ko³ysce i w wieku szkolnym, a potem m³ode matki przy porodzie
i te wycieñczone ko³o czterdziestki prac¹ i rodzeniem. Bra³a i mê¿czyzn, wo³a-
³a albo tych jeszcze z ko³yski, albo tych ju¿, co siê na dziadków szykowali.
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Je¿eli kobieta zostawa³a babci¹ to ju¿ œmierci ³atwiej siê wybroni³a ni¿ mê¿-
czyzna w tym wieku. Tylko znów musia³a boleœnie pokutowaæ za m³ode lata
znosz¹c reumatyczne cierpienia i samotnoœæ bez oddanego ziemi mê¿a.

I tak toczy³o siê to ¿ycie! Jedni siê rodzili, inni umierali. Zawsze jednak
wiêcej by³o przybywaj¹cych i coraz ciaœniej w domach

Ubiór

Trzebunianie ubierali siê podobnie jak okoliczne wioski i ca³y rejon beski-
dzki. Na tych terenach, z pocz¹tkiem dwudziestego wieku zagin¹³ jakiœ specy-
ficzny model ubioru ludowego. Taki utrzyma³ siê jeszcze Podhalu. U starych
ludzi jeszcze w latach trzydziestych widzia³o siê tylko stare, ni to p³aszcze, ni
to kurtki, takie jak podhalañskie górmany, okrycia zimowe. Jeszcze dziadko-
wie lubili ubraæ kierpce, spodnie z w³asnego wyrobu, p³ócienne koszule, tak¿e
zgrzebne i noszone na spodniach. Spotyka³o siê te¿ na starczych g³owach
kapelusze podobne do podhalañskich. Z tego wnosiæ by wypada³o, ¿e stroje
tych rejonów mia³y coœ wspólnego ze strojem podhalañskim. Zostawimy te
rozwa¿ania etnografom. Rejony przejœciowe s¹ zawsze trudne do wysondo-
wania ca³ej prawdy, nie tylko ubiorze, ale tak¿e w obyczaju, muzyce, pieœni
i ca³ej ludowej twórczoœci.

U kobiet ju¿ wyraŸnie by³o wi-
daæ ci¹goty do stroju krakowskie-
go. Zreszt¹ jakiego¿ znawcy trze-
ba, ¿eby bez ubierania rozpozna³,
czy ma do czynienia ze spódnic¹
góralsk¹, czy krakowsk¹? Podob-
nie z innymi elementami, tylko
kierpce ³atwo rozpoznaæ od trze-
wików. Trzebunianki lubi³y ubieraæ
siê w stroje krakowskie. Fundowa-
³y je sobie kiedy nosi³y feretrony
na Bo¿e Cia³o w procesji ko³o koœ-
cio³a, albo jak sz³y na odpust na
Kalwariê.
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Na codzieñ kobiecy strój by³ pro-
sty. Szeroka spódnica z ró¿nych ma-
teria³ów, raczej kwiecista, lub w ró¿-
ne wykrêtasy. Bluzki wciête w pasie
tzw. „wizytki”, a potem ju¿ proste bez
wciêcia. Na g³owê zak³ada³y chustki
zwane „smacinami”. Strój œwi¹teczny
by³ szyty z lepszych materia³ów, lepiej
dopasowany, bo trzeba by³o to i owo
podkreœliæ, niechby ch³opaczyskom
oczy z orbit wychodzi³y. Na ramiona
zarzucano du¿e chusty, wielkoœci koca,
z frêdzelkami Latem by³y lekkie, po-
wiewne, wiosn¹ i jesieni¹ przejœciowe
jesionki, a zim¹ we³niane grube tzw.
„barancule”, z czystej owczej we³ny.
Zim¹ te¿ ubierano spódnice z mate-
ria³ów we³nianych. Która chcia³a wy-
gl¹daæ szumnie i rozkosznie ubiera³a
dwie lub trzy spódnice i sz³a jak paw
szeroka. By³a równie¿ moda na ko¿u-
chy typu zakopiañskiego, tylko bez
wyszywania. Kraje tylko by³y obszy-
wane czarnym paskiem krêconej we³-
ny, w³osem do góry. Na ko¿uch nie
ka¿dego by³o staæ, nosi³y je raczej te
lepsze gospodynie i ich córki.

Buty, jak mê¿czyŸni, tak i kobiety
nosi³y w latach dwudziestych wysoko
sznurowane. W latach trzydziestych
przechodzono ju¿ na pantofle. Po-
wszechnym zjawiskiem by³o chodze-
nie boso. Szczególnie dzieci i kobiety
ca³e lato chodzi³y boso. Nawet id¹c
do koœcio³a buty nios³y w rêce i ubie-
ra³y przed bramk¹. Podobne by³o gdy
sz³y na odpust. By³o w tym trochê
przekory, trochê oszczêdnoœci, a tro-
chê te¿ przyzwyczajenia. Sprawê bu-
tów powoli zmienia³a czeska firma
„Bata”, która zarzuci³a rynek polski
tanimi butami z tkaniny na gumie.
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Te tzw. tenisówki, a kiedyœ u nas
papcie, by³y tanie i wygodne do pracy
np. przy ¿niwach, do podró¿y itd.
Zaczê³y w nich chodziæ dzieci i kobie-
ty. Nogi kobiet zaczê³y delikatnieæ,
mê¿om siê to widocznie podoba³o,
bo nie sprzeciwiali siê ich zakupowi.
Ponadto, „Bata” produkowa³a buty
robocze na podeszwach gumowych
i ca³e z gumy, które kupowali mê¿czy-
Ÿni. W ten sposób przemys³ wkroczy³
na wieœ i zacz¹³ j¹ ubieraæ, szcze-
gólnie tych biedniejszych, których
nie by³o staæ na rêczny wyrób skó-
rzany. Mê¿czyŸni pracuj¹cy, w lesie
musieli zawsze byæ ubrani w mocne
buty. Praca w lesie i z narzêdziami
w polu wymaga³a zabezpieczenia.
Do roboty kupowa³o siê buty moc-
ne, produkcji rzemieœlniczej, z juto-
wej skóry. Nazywano je „dopsycoki”
– bo je przewa¿nie robili szewcy
w Dobczycach.
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Na zimê mêska czêœæ ubiera³a buty z cholewami w miechy. M³odzi gusto-
wali na œwiêto w oficerkach, oraz do tego spodnie „rajtki“. Szyli je szewcy
maj¹c wzory z wojska. Sztywna obcis³a cholewa z czarnej boksowej skóry skó-
rzana podeszwa, na obcasie podkówki, na ch³opcu robi³a wra¿enie. Dziewczê-
tom a¿ siê niedobrze robi³o, tote¿ oficerek we wsi przybywa³o. Przyda³y siê
potem w czasie wojny, jak konspiracjê organizowano.

Inne czêœci garderoby mêskiej nie ró¿ni³y siê od zwyk³ej mieszczañskiej
prostoty. By³y i dwurzêdówki i sportowe marynarki, a spodnie wê¿sze i szer-
sze w zale¿noœci od mody w danej chwili, jak dziœ. Zim¹ mê¿czyŸni nosili kurt-
ki, p³aszcze przyjê³y siê dopiero po wojnie.

Dzieci ma³e 4-5 letnie, ch³opcy i dziewczynki, chodzili w koszulkach i bez
majteczek. Dopiero kiedy chciano ch³opca zabraæ do koœcio³a to szyto mu
spodenki i koszulkê. Moda w ubiorze dzieci sz³a powoli. Co która matka
chcia³a coœ nowego dziecku sprawiæ to babcia j¹ gromi³a, ¿e takie pañskie
fanaberyje dla dziecka robi.

Ile to o nic, o to nowe nas³ucha³y siê synowe od teœciowych i w ubiorze
i w urz¹dzaniu mieszkania, i w kuchni i w podawaniu jedzenia i we wszystkim
co trzeba by³o zmieniaæ i unowoczeœniaæ bo ca³y œwiat par³ do przodu. 

Za wasz¹ pracê, za wasze d¹¿enia, za wasz¹ walkê o nowe CZEŒÆ WAM
TRZEBUÑSKIE SYNOWE I CÓRKI.
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LUDZIE I ICH CECHY

Cechy cz³owieka kszta³tuj¹ siê pod wp³ywem ¿ycia. Natura ludzka mo¿e
przez pokolenia ulegaæ zmianom. Czasami siê wydelikaca, czasami tê¿eje,
wszystko zale¿y od tego jak przychodzi cz³owiekowi ¿yæ i walczyæ o miejsce
do ¿ycia na ziemi. Czym trudniejsze do ¿ycia warunki, tym wiêksza selekcja
w narodzie, czyli wiêksza œmiertelnoœæ. Pozostaj¹ najodporniejsi, najbardziej
przystosowani do tych trudów i ci mog¹ siê tylko rozwijaæ i rozmna¿aæ. Na
terenach nizinnych, gdzie gleby ¿yŸniejsze i klimat bardziej sprzyjaj¹cy, ludzie
maj¹ zapewniony lepszy byt, a sytoœæ i dostatek nie zmusza ich do nadmierne-
go wysi³ku. Kiedy przez pokolenie takie warunki sprzyjaj¹ cz³owiekowi, popu-
lacja ludzka przyzwyczaja siê do wygód i ma³ej troski o swoje utrzymanie.
Wyrastaj¹ wówczas pokolenia ma³o odporne na trudy ¿ycia i ma³o zaradne
w czasie klêsk i katastrof ¿ywio³owych. Cz³owiek cieplarniany, to jak roœlina
szklarniowa, ³atwo ginie w otwartej przestrzeni z ch³odu lub suszy, Brak si³y
przystosowawczej, brak odpornoœci gubi takie jednostki, a nawet wiêksze
zbiorowoœci.

Warunki œrodowisk górskich, w których przyroda poddana jest ostrym
zmianom klimatycznym, a gleby cechuj¹ siê ma³¹ ¿yznoœci¹, teren zaœ ostrymi
sk³onami, stanowi¹ dla ludzi niesprzyjaj¹ce elementy dla produkcji rolnej.
Mieszkañcy, ¿yj¹cy z rolnictwa, musz¹ ci¹gle walczyæ o swój byt z przyrod¹,
i jej zmiennoœciami. Ci¹gle musz¹ od nowa niemal zagospodarowywaæ zero-
dowan¹ gleb na stokach i dobieraæ odmiany roœlin, któreby w tych warunkach
zdolne by³y wydaæ zadowalaj¹cy plon. Mimo to – grady, burze, œniegi, a na-
wet leœny zwierzostan mog¹ im zniszczyæ ca³kowicie zasiewy. Tote¿ ludzie,
tych terenów, prze¿ywali nieraz dawniej okresowy brak chleba, zwany przed-
nówkiem. G³ód zagl¹da³ do rodzin, a brak innych œrodków i zarobków powo-
dowa³ nêdzê. Walka z niedostatkiem, walka o byt, o utrzymanie swoich rodzin,
wyrobi³a u ludzi fizyczn¹ i psychiczn¹ odpornoœæ na przeciwnoœci losu. Kto
pad³ w taki czy inny sposób to pad³, zniszczy³a go choroba, g³ód, kalectwo, czy
w³asna nieudolnoœæ. Pozostali musieli myœleæ, kombinowaæ, chwytaæ siê ró¿-
nych prac i zawodów, aby wy¿yæ. Nie poddawaæ siê biedzie, nie dawaæ trud-
noœciom – oto has³o które im przyœwieca³o.

St¹d ta u górali du¿a pracowitoœæ, du¿a zapobiegliwoœæ, to wielokierun-
kowe nastawianie siê na ró¿ne zawody. Trzeba by³o du¿ego sprytu, szybkiego
przestawiania siê z zajêæ rolniczych na inne. Z tego rodzi³y siê zdolnoœci do
rzemios³a i do handlu. Zawiedzie jedno, to trzeba braæ siê za drugie, byle za-
bezpieczyæ rodzinê od g³odu i ch³odu.
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Nale¿a³o byæ silnym i zdecydowanym. S³aboœæ to nie tylko klêska osobista
i nêdza – to równie¿ wstyd przed ludŸmi. Wiêc trzeba ukrywaæ przed nimi
swoje niepowodzenia, swoje s³aboœci, zw¹tpienia, brak œrodków, niedostatek,
a nawet chorobê. S¹siedzi mogliby cieszyæ siê z twojego niepowodzenia. L¿ej
by im by³o, ¿e jest ktoœ, komu siê jeszcze gorzej powodzi. Nie wolno dopusz-
czaæ do ich radoœci z tego powodu! Wiæ siê, pracowaæ a¿ do skutku, kombi-
nowaæ, nie dojeœæ, nie dospaæ, ale udawaæ, ¿e nie jest jeszcze tak Ÿle. Bieda
wywo³uje wprawdzie litoœæ, mo¿e i ofiarnoœæ, ale te¿ u wielu satysfakcjê.
Natomiast szacunek budzi tylko zasobnoœæ, spryt i powodzenie! Wiêc siê
g³ówkuje, wiêc siê kombinuje co i jak zrobiæ, co i jak ustawiæ, ¿eby nie dawaæ
siê biedzie i nie nara¿aæ na ludzkie obmowy i ich radoœæ.

W ten sposób z pokolenia na pokolenie wyrasta³y coraz zdolniejsze jed-
nostki i ca³e zbiorowoœci górskich siedlisk. Niejednym by³o tu ciasno i nie wi-
dzieli perspektyw rozwoju dla siebie, wiêc wêdrowali za prac¹ i chlebem do
Budapesztu, Niemiec i Ameryki. Niektórzy z nich wracali z uciu³anym groszem,
inni zostawali tam na zawsze.

Ludzie gór, wyrastaj¹cy w bogactwie przyrodniczego piêkna, gromadzili
te¿ w swej psychice odpryski przyrodniczego artyzmu. W duszach wielu ludzi
tej ziemi graj¹ rytmy i rymy wielu muz. Jedni wyra¿aj¹ to w muzyce, pieœni,
inni w poezji, prozie, bajkowych opowieœciach – jakby im to halny wiatr wt³a-
cza³ w postaci s³ów i melodii. Nuci³ oracz przy p³ugu, nuci³y i kobiety przy
ko³owrotkach oraz pastuch przy owcach i bydle. Bogata wyobraŸnia, g³êboka
têsknota do lepszego bytu stwarza osnowê pieœni i wiersza, a w duszy graj¹ca
nuta têsknoty ubarwia melodiê muzyki. Czasami wy³oni siê kpi¹ca satyra
i kpina z w³asnej biedy, to znów junacki zryw i harda potrzeba zmagañ
z wyrokami losu. Rêce te¿ podporz¹dkowane umys³owi i sercu zdolne staj¹ siê
do rzeŸby i malowania. Inne zrêcznie wyszywaj¹ wieñce fantastycznych
kwiatów i bukietów, lub wytwarzaj¹ je z bibu³y, by zdobiæ o³tarze, figurki
i krzy¿e. Ta twórczoœæ wzbogaca wewnêtrzne ¿ycie, tworzy dobra kulturalne,
które ³agodz¹ czasami surowy obyczaj i wspó³¿ycie ludzkiej zbiorowoœci.

Wiêc spo³ecznoœæ, choæ czasami prymitywna by³a, porywcza, podejrzliwa
i nastawiaj¹ca siê, bywa³o zaczepnie, zachowywa³a jednak wewnêtrzn¹ pogo-
dê ducha, niejak¹ radoœæ i kpinê z tego w czym ¿y³a. Choæ œwiat agresywny,
niewdziêczny, twardy, to jednak jakoœ trzeba go okrêcaæ wokó³ swojego
palca. St¹d u ludzi, mimo nieufnoœci, wystêpuje te¿ znaczna goœcinnoœæ,
w stosunku do swoich i obcych. Sami te¿ ceni¹ sobie wszelkie goszczenie
u innych. Umie j¹ siê zabawiæ, poœpiewaæ i popisywaæ w³asnymi opowieœcia-
mi, anegdotami i w³asnym œpiewem. Ale, broñ Bo¿e, gdy ktoœ uchybi ich god-
noœci, wówczas – „krucy dolina“ – wzbiera wzburzenie i chêæ odwetu.
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Podobnymi cechami charakteru, tak dodatnimi, jak i ujemnymi odznaczaj¹
siê Trzebunianie. Wszak to beskidzki lud mieszkaj¹cy od pokoleñ w tej dolinie,
miêdzy grzbietami górskimi. Przej¹³ od otoczenia wszystko co dobre i z³e,
wytworzy³ na tej bazie w³asn¹ podkulturê i kulturê miejscow¹, a dodaj¹c do
tego coraz to nowy dorobek cywilizacyjny, rozwija siê i wydaje ze swej zbioro-
woœci coraz to zdolniejsze jednostki i grupy. Podobieñstwo ¿ycia zbli¿one jest
w ca³ym regionie, a typy ludzkie zbytnio nie ró¿ni¹ siê od siebie. Tym niem-
niej, w sferze kultury, w ka¿dej wiêkszej dolinie, wiêkszej wsi, wytworzy³a siê
w ci¹gu wieków swoista dla siebie kultura, z odmiennymi upodobaniami bycia,
nawyków, z innymi zwyczajami, sposobem ubierania siê, swoistymi pieœniami
i innymi cechami zbiorowego ¿ycia. Jeszcze w okresie miêdzywojennym
mo¿na by³o zaobserwowaæ te ró¿nice w jêzyku, akcentowaniu sylab, ubiorze,
zwyczajach weselnych itp.

Ró¿ny te¿ bywa³ stosunek do ludzi z obcej wsi, zw³aszcza do takiego co
szuka³ okazji do o¿enku na gospodarstwo. W jednych wsiach obserwowa³o
siê wiêksz¹ tolerancjê, powœci¹gliwoœæ i ¿yczliwoœæ dla przybyszów, w innych
jak¹œ agresywnoœæ, podejrzliwoœæ, sk³onnoœæ do zaczepki i bijatyki, np.
w Stró¿y. Trzebunianie te¿ w jakiœ sposób wyró¿niali siê pod tym wzglêdem
od okolicznych wsi. Ze wzglêdu na wielkoœæ wsi (d³. 7 km, ok. 350 gosp.),
w³asny stary koœció³, od lat istniej¹c¹ szko³ê i znaczne kontakty handlowe
z Krakowem i okolic¹ – Trzebunia by³a znana i uwa¿ana za wieœ o wy¿szej kul-
turze. Znacznie ni¿ej pod tym wzglêdem sta³y s¹siednie wsie od po³udnia jak:
Zawadka, Wiêciórka, Bogdanówka i dalsze w stronê Jordanowa. Natomiast
Stró¿a, Bienkówka, Bysina, Jasienica, Harbutowice by³y na poziomie Trzebuni,
a Bieñkowianie górowali nawet wy¿szym poziomem gospodarowania w rolni-
ctwie. Za to Stró¿anie, podobnie jak Jasieniczanie, cechowali siê sk³onnoœcia-
mi do bijatyk i agresywnoœci¹ do obcych.

Szczegó³owiej zajmijmy siê jednak tylko Trzebunianami.

Pod wzglêdem fizycznym mê¿czyŸni i kobiety przewa¿nie wysocy, smukli
i doœæ urodziwi. Nosz¹ siê prosto, honornie, z podniesion¹ g³ow¹. Postawa,
i to co widaæ, ma ukryæ wewnêtrzne niedostatki. Garbiæ siê bêdzie na staroœæ.
Urodzone ch³opaki do wojska, tote¿ szli ch³opcy w rekruty jeden po drugim.
Ujm¹ zreszt¹ by by³o przed wojn¹ dla m³odziana, gdy go komisja poborowa
odroczy³a, lub co gorsze zakwalifikowa³a do kategorii „C”. Taki ca³kiem do
d…, jak mawiano, wstydzi³ siê otrzeæ o babsk¹ spódnicê. Satysfakcjonowa³a
tylko kategoria „A”. Ile to by³o chwalenia, gdy taki w œrodowisku uwa¿any za
gorszego otrzyma³ kwalifikacjê i wcielenie. – O,… Patrzcie, takiego dziada jak ja,
a wziêli – z dum¹ wypowiada³, bo to dla niego wobec wsi by³a publiczna no-
bilitacja. W tym „dziadzie” kry³a siê duma, wyzwanie – widzicie, mieliœcie mnie
za nic, za dziada, a co? Kategoria jaka? A Józka nie wziêli! A taki… co on to nie by³?

51



Ceni³o siê, ceni³o ¿o³nierkê – nie to co teraz. Wiêc brali, czego mieli nie braæ,
takich „gibcoków”? Ma³o kto siê osta³, szli w rekruty do artylerii, do u³anów
i najmniej chêtnie do piechoty. Bo jakoœ Ÿle siê wygl¹da³o na urlopie, we wsi,
w owijaczach po kolana. Ten legionowy strój nie czyni³ z ¿o³nierza ³adnej syl-
wetki. Ale u³an, czy artylerzysta w galowym mundurze, z po¿yczon¹ od pod-
oficera szabelk¹, robi³ wra¿enie pod koœcio³em i w karczmie. Wyprostowany,
przy powitaniu strzeli³ ostrogami, zwróci³ na siebie uwagê dziewczêcych oczu
a i m³odych mê¿atek te¿.

Ten i ów potencjalny teœciu zagada³: wpad³byœ wieczorem Jasiu do nas.
Czemu nie. Sz³o siê, raz tu, raz tam! Kasie, Marysie siê uœmiecha³y, a i ukrad-
kiem buŸka by³a. Tatuœ postawi³ kwaterkê, mamuœka zagrza³a kie³baskê w ka-
puœcie i by³o, ¿e hej! Potem za dom odprowadzenie, czu³e po¿egnanie i kwile-
nie – kiedy jeszcze przyjedziesz? A pisz czêsto, kochany, ty mój jedyny! O, to by³
urlop, warta³o iœæ do wojska. Og³ady siê nabiera³o, szlifu i tupetu. A co od
serca to od serca?! Tylko rodziciele gderali: Posiedzia³byœ w cha³pie z nami, poga-
da³, tak my czekali na ciebie, a ciebie ino po innych nosi… Po cichu zaœ radzi, ch³op-
czysko siê wyrobi³o w tym wojsku. Wygl¹da dobrze, wziêcie ma i to u tych
lepszych. – O, Bo¿e, Bo¿e, niech¿e Ci ta za wszystko, i tego ch³opaka, bêd¹ dziêki!

A kobiety?

Kobiety, to¿ to piêkniejsza czêœæ trzebuñskiego rodu i ozdoba wsi. £adne,
wysokie, szczup³e do staroœci. Niektóre œrednie, bardziej w sobie zadzierzyste,
ale z piersi¹ do przodu wypiêt¹, a poœladki – palce lizaæ! Oczy jak wêgielki,
albo niebieskie, bystre, wierc¹ce, a buzia uœmiechniêta z bia³ym rzêdem z¹b-
ków, zdrowuœkich bez plombowania. Twarde placuszki i kosteczki dobrze wp³y-
waj¹ na ukrwienie zêbiny, st¹d próchnica nie ma do niej dostêpu. Na g³owie
warkocz zawiniêty w czubê, szumnej wielkoœci i gruboœci. Bo w³osy mama
pielêgnowa³a od m³odoœci. Mas³em siê sprawia³o ¿eby ros³y. Gêsty grzebieñ
wybiera³ gnidy i weszki, a gdy trzeba by³o to siê i naft¹ skrapia³o, chustkê na-
k³ada³o i znów do miednicy i g³owa na pokaz gotowa. W³osy zawsze na ch³o-
pakach wra¿enie robi¹. A w niedzielê „kawalernia“ stoi pod koœcio³em i odbie-
ra defiladê id¹cych dziewcz¹t do koœcio³a. Te zatrzymuj¹ siê ju¿ ko³o muru koœ-
cielnego i plotkuj¹, dopóki sygnaturka nie zawezwie wszystkich na nabo¿eñ-
stwo. Ale przechodz¹c ko³o mêskiego zgromadzenia trzeba dumnie g³owê
nieœæ, tu i tam okiem strzeliæ, kokieteryjnie siê uœmiechn¹æ do znanych ch³op-
ców, lekko udami zafalowaæ spódnicê i niby nic nie postrzegaj¹c do³¹czyæ do
grupy kole¿anek. W koœciele osobno stoj¹ kobiety po lewej stronie, a mê¿czy-
Ÿni po prawej. Pieœni œpiewaj¹ z si³¹ i sercem, a¿ mury omal nie pêkaj¹. Najbar-
dziej ci¹gnie na wysoki ton grupka stoj¹ca ko³o ³awek… Có¿ to za œpiewa-
czki? To¿ to oskwarkowe „dziewki”! Tak siê tu nazywa dziewczêta. To nie ujem-
na nazwa dziewczyny zalotnicy, to najczystsza panienka – dziewka od dziewicy.
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Wiêc có¿ dziwnego, ¿e trzebunianki mia³y powodzenie. Ile¿ bójek by³o z tej
przyczyny? Bo brali swoi, ale brali i obcy. I te co by³y Krakowie u „pañstwa” na
s³u¿bie, brali tam w œwiecie. I te co na miejscu mia³y po morgu czy dwa, i te co
dom mia³ dla nich brat wybudowaæ, i te co od tysi¹ca do dwóch mia³y dostaæ
na posag i inne te¿. Najwiêcej kandydatów do o¿enku by³o tam, co u ojca na
gospodarstwie zostawa³y. Tu podkradali siê czêsto Bieñkowianie, ³asi na gospo-
darkê, mniej za to wybredni na kobietê. Wiêc te brzydsze, starsze, z przychów-
kiem, im ewentualnie przypada³y w udziale, ale sz³y. Ale i Jasieniczanie brali, choæ
nie z wielkim posagiem, ale za to pracowite i rozkoszne w domowych pieleszach.

Bo co to du¿o mówiæ – serdecznoœæ by³a w narodzie tu i tam. Czu³oœæ, 
têsknota, nostalgia jakaœ, jak u kotów w marcu, co popycha³o m³odzie¿ do
urywania siê z domu. Gdy latem, wiosn¹, jesieni¹ po robocie, po kolacji starsi
spracowani zasypiali, a dzieci prze¿ywa³y bajkowe sny, têskni¹cy m³odzian
wyrywa³ siê z domu po cichu do tej wymarzonej, wyœnionej i kochanej, która
te¿ cichutko za stodó³kê wychodzi³a, lub na strych otworzy³a okienko, a mo¿e
i do izby, samotnie tam nocuj¹c oczekiwa³a jak kotka kocura. Posiedzieli, pomru-
czeli, zreszt¹ tylko ksiê¿yc by³ œwiadkiem co robili i cichutko znów do swego
legowiska trzeba wracaæ, ¿eby starzy nie zauwa¿yli. Najlepsze miejsce spotkañ
to jednak stodo³a i ciep³o na sianie i miêkko w do³ku i przytulnie ko³o siebie,
ale to tylko w cieplejsze dni. 

Niestety, ale i ojcowskie oko czuwa³o od czasu do czasu. Bo coœ ta Józia
dzieñ po dniu rozespana, pl¹cze siê przy odbieraniu pokosu – oj, oj!? Coœ to
ojca niepokoi. Co ci Józia? Choraœ mo¿e? – Nic, nic mi nie jest tatusiu. G³owa mnie
ino coœ nudzi, ale przejdzie. Koœcie, koœcie, ¿eby skoñczyæ. I znów stara siê energicz-
niej pracowaæ. Powrós³o k³adzie, snopy uk³ada, a po cichu marzy – bo ten Franuœ
kochany znów wieczorem bêdzie jej. O, m³odoœci, m³odoœci, gdybyœ rozum
mia³a?! Ale tata ma. Budzi siê w nocy i patrzy – jakiœ cieñ wyskakuje ze stodo³y.
O, psiekrwie, jeszcze mnie dziadkiem zrobi¹?! Paskiem, paskiem po dziewczê-
ciu, bo ten lunatyk zd¹¿y³ uciec. Ju¿ siê skoñczy³o spanie w stodole, czy na
strychu. – Tu bedzies spaæ w cha³pie, ty, ty skaranie babskie! No i spokój na jakiœ
czas. Lecz nie dla wszystkich. Baby rachowa³y miesi¹ce. Wypadki zreszt¹ siê
zdarza³y, to przyspiesza³o wesele. Mniej by³o, wówczas targów o wiano, byle
tylko zatrzeæ moralny defekt.

Nie zawsze sz³o tak ³atwo, bo có¿ on mia³? Drogê przez wieœ? A ona nie-
wiele wiêcej. Wiêc z czego bêd¹ ¿yæ? Z mi³oœci? Tote¿ kiedy kochanek dowiady-
wa³ siê, ¿e zostaje ojcem, traci³ nagle mi³osne uczucia tu, a afektem obdaro-
wywa³ znów inn¹. A biedna, porzucona, w sromocie i ojcowskiej kl¹twie
rodzi³a maleñstwo i traci³a nadziejê na zam¹¿pójœcie. Chyba, ¿e by³o pole,
trafi³ siê Bieñkowian, albo ma³ego Bozia powo³a³ na anio³ka, no to jakoœ siê
jeszcze u³o¿y³o.
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Ale i w stad³ach ma³¿eñskich te¿ nie pró¿nowano. Rodziny jedno, dwudzie-
tne by³y rzadkoœci¹. Norm¹ by³a czwórka do szeœcioro. Dobijano te¿ do dzie-
si¹tki. Zdarza³o siê i to przekroczyæ, jak nie z jedn¹ to po jej œmierci z drug¹.
By³ taki co siê piêæ razy ¿eni³. Po kolei zmar³y trzy siostry, które uszczêœliwia³,
a gdy tych brak³o, trzeba by³o za innymi ruszyæ. Z t¹ pi¹t¹ ju¿ mu œlubu ksi¹dz
nie chcia³ daæ, do biskupa o zezwolenie pisa³. Z ka¿d¹ mia³ po jednym dziecku,
z ostatni¹ ju¿ nie wiem ile, bo ta siê osta³a. Przyrost naturalny by³ wiêc w Trze-
buni znaczny, bieda jeszcze wiêksza, ale b³ogos³awieñstwo Bo¿e wyraŸne.

– ¯eby ci to Bozia w dzieciach wynagrodzi³ – dziêkowa³ kum, kumowi ¿arto-
bliwie, za jak¹œ pomoc w pracy, a ¿yczenia wyj¹tkowo spe³nia³y siê dok³adnie.
Pró¿no trudzi³ siê ksi¹dz rekolekcjonista, pouczaj¹c na rekolekcjach wielko-
postnych ojców o dniach p³odnych i niep³odnych u ich ¿on. Skutek by³, ale
dodatni. Z pocz¹tkiem jesieni ¿oneczki pogrubia³y, a pod koniec zacz¹³ siê
okres chrzcin. Ch³opy tylko kpi¹ jeden z drugiego:

– Ale ci siê ta twoja ³adnie chowa. Pewnie na rekolekcje chodzi³eœ?
– A ty nie?
– Ale nas nauczy³ – Ju¿ zgodnie stwierdzili.

No i znów jegomoœciowi coœ za chrzest wpad³o, sklepy na alkoholu zaro-
bi³y, tylko chrzestni ojcowie byli stratni, ale za to uhonorowani.

Na Oskwarkowej roli zmar³a jednemu ¿ona. Piêædziesi¹tka na karku, ale go-
spodyni potrzebna, czwórka dzieci, gospodarstwo i pe³en ¿ywotnoœci jeszcze
ma³¿onek. ¯eniæ siê to sprawa prosta, ale kogo braæ? Starszej nie, bo znów
zemrze, a przy tym star¹ ju¿ siê mia³o. Najlepiej m³od¹, tak¹ czerwon¹, krwi-
st¹. Z tak¹ by jeszcze u¿y³ ¿ywota. Ludzie swataj¹ tu i tam, ludzie lubi¹ to
robiæ. Znalaz³a siê m³oda Kasia, ³adna i posz³aby nawet za niego, bo siê nic
lepszego nie trafia³o, a lata lec¹. Ale on niby siê zaleca, do ¿eniaczki szykuje,
ale coœ mu siê nie widzi, coœ taka bladawa, a on chce czerwonej. Mo¿e chora
– myœla³? Mo¿e ma suchoty? Co robiæ, co robiæ? Trzeba by siê kogoœ popytaæ.
Kosili akurat blisko siebie na polach koniczyny z s¹siadem, pole obok pola.
Podszed³ do niego.

– Szczêœæ Bo¿e ci Józefie! – pozdrowi³.
– A, daj Bo¿e i wam! – odpowiedzia³ zagadniêty.

Wyj¹³ macherzynê ze œwini, z tytoniem, z kieszeni, bibu³ki, papierosa
krêci, s¹siadowi podaje, by zrobi³ to samo. Zakrêcili, zapalili, dymkiem siê
zaci¹gnêli i rozmawiaj¹.

– Co to s¹siedzie, pono siê ¿enicie? – pyta Józef.
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– Jakbyœ zgod³. – potwierdzi³ ¿onkoœ – Baby mi jak wiys trzeba do gospodarki
(¿e do ³ó¿ka te¿, to ju¿ nie dopowiedzia³). Ino wiys Józek, jasny gwint, 
powiydz mi, cego ta Kaœka tako blado? 
– Aha, tu wos boli – pomyœla³ Józef – trzeba mu to jakosi rozwioæ.
– A có¿ z tego ¿e blado? S¹siedzie, nie myœlicie chyba, ¿e mo¿e chora? 
– Ej, kiedy to i owo chodzi mi po g³owie? Juz jedna zmar³a, po coz mi drugiego
cherloka?
– Cyœcie zgupio³ – zaœmia³ siê Józek – Kaœka w cha³pie ciêgiem siedzi, s³oñce j¹
nie opoli³o, do pola id¹ inni, a ona jeœæ gotuje. Dobra gospodyni bêdzie, a wy se ³eb
suszycie, czy nie choro?!
– Tak godos? – Ucieszy³ siê s¹siad, a¿ jêzykiem mlasn¹³ i dalej ju¿ perspekty-
wy widzi i rozwi¹zanie tej bladoœci – Ty, wiys Józek, jak jo myœlê? Ze jak ona
tak, jasny gwint, zakostuje to scyrwienieje! Nie?…

No i wesele siê odby³o wkrótce. Kasia „zakostowa³a” niejeden raz i „scyr-
wienia³a“, bo urodzi³a trzech synów i piêæ córek. Najm³odsz¹, gdy ju¿ mia³
osiemdziesi¹t dwa lata. Taka ta by³a witalnoœæ starego pokolenia. Tote¿ z serca
i z radoœci¹ œpiewali Trzebunianie w niedzielê na nieszporach: „…ród siê
pobo¿ny rozpleni i bêd¹ b³ogos³awieni…”.

Pleni³ siê te¿ ludek niezgorzej, z pe³nym wigorem i brakiem wiedzy biolo-
gicznej, za to z pobo¿noœci¹ i trochê z g³upot¹. Lecz nie przeskoczysz pozio-
mu kultury i obyczaju. Tak bywa³o i tak trzeba by³o kontynuowaæ dla zaspoko-
jenia pobudliwoœci i potrzeb przyrostu naturalnego. ¯ycie bieg³o, potrzeby
ros³y, nieszczêœcia siê mno¿y³y. Szczêœcie zawsze sprzyja raczej bogatym, ni¿
biednym. Wiêc jak ¿yæ? Ano w³aœnie jak?

Czynnikiem u³atwiaj¹cym byt jest solidarnoœæ, poczucie wiêzi grupowej.
Wzajemna pomoc w nieszczêœciu i na co dzieñ, to u³atwia ¿ycie. Samolubom
w biedzie nikt nie pomo¿e, bo nie pomagali oni innym. We wsi trzeba z ludŸ-
mi ¿yæ. ¯yj¹ przeto Trzebunianie we wzglêdnej zgodzie. To nic, ¿e tu i tam wy-
pnie baba na babê to na czym siedzi, ¿e nawet go³¹ poka¿e i ka¿e jej tam
wskoczyæ. Albo pazerny s¹siad miedzê podorze, czy drzewo w lesie przy grani-
cy wytnie. Polec¹ pierony i psiekrwie siarczyste, nienawiœæ wzroœnie, ale to tyl-
ko pojedyncze animozje. To nie zamazuje obrazu wzajemnej solidarnoœci wsi.
Przyjdzie nieszczêœcie, spali siê dom – ca³a wieœ rusza do gaszenia. Potem
pogorzelca wspiera, nie tylko rodzina i s¹siedzi, ale wszyscy. Jedzie przez wieœ
i zbiera siano, s³omê czy snopy dla inwentarza, a ludzie podrzucaj¹ wi¹zki
i snopy do drogi, ratuj¹ biedaka. Tak¿e ziarnem wspomagaj¹, gdy tylko z wor-
kiem przejdzie po domach nikt nie odmówi. Na nowy dom, gdy nie ma w³a-
snego lasu, te¿ po drzewku posk³adaj¹, by go wybudowa³. Ksi¹dz w koœciele
zbiórkê pieniê¿n¹ te¿ zorganizuje i tak wieœ, bez uszczerbku w³asnego, wes-
prze nieszczêœnika. 
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Zdarzy³o siê – bydlê zachorowa³o, trzeba by³o dobiæ. Strata dla biedaka
wielka. Ostatnia krowina, a dzieciarni tyle, co im da? Do tego lato, lodówek
nie by³o, miêso siê psuje, co robiæ? Zadzia³a³a ludzka solidarnoœæ, wieœæ o nie-
szczêœciu leci po wsi. Biegn¹ ludziska po miêso, rozkupuj¹ wszystko. Nawet ci,
co nigdy miêsa nie kupuj¹, obywaj¹c siê ziemniakiem i mlekiem, w tym wy-
padku kupuj¹, dla pomo¿enia w biedzie, choæ sami biedni. Dzieciska roso³u
zjedz¹, miêsa skosztuj¹, obowi¹zek spe³niony, a i u Boga zas³uga. Poszkodo-
wanemu ju¿ l¿ej, coœ do³o¿y³ i now¹ krowinê z jarmarku przyprowadzi³. Po-
dobnie pomagaj¹ sobie przy budowie domu. Zim¹ przy œcince drzewa, latem
przy ³upaniu kamienia na podmurówkê. Na saniach pozwo¿¹, zap³aty nie
wezm¹, tylko dobre jedzenie i tej gorza³y wypij¹. Ja ci dziœ, ty mnie jutro – oto
zasada. Przy tym, „Bóg zap³aæ” Panu Bogu ino przykazuj¹, by siê za nich,
rozlicza³. Takie to te Trzebuniaki. 

Tak siê ¿yje po s¹siedzku, po ludzku, po trzebuñsku. To solidarnoœæ, której
nikt nie organizuje, nie podkreœla, nie wykonuje z partyjnej ani religijnej gorli-
woœci. To zwyk³e, normalne ¿ycie wsi beskidzkiej, gdzie cz³owiek jest cz³owie-
kiem cz³owiekowi, a nie wilkiem.

Lecz w ka¿dej regule s¹ wyj¹tki i tu te¿ bywa³y. Nie ka¿dy by³ chêtny spie-
szyæ z pomoc¹ drugiemu, wspó³pracowaæ wzajemnie sobie pomagaj¹c i przy-
jaŸni¹c siê po ludzku. Jedni zadufani w sobie, bo jo se k… dom rady som… Inni,
bo lenistwo trzyma³o ich na nêdznym legowisku, a jeszcze inni z natury ubodzy
duchem i nêdzni przez to cia³em, woleli w samotnoœci biedê klepaæ, ni¿ wraz
z gromad¹ w³¹czaæ siê w nurt ¿ycia wsi. Tym by³o zawsze Ÿle, bo i za cesarza
Franciszka, za Pi³sudskiego, za okupacji, za komuny. Co komu przeznaczone,
to go nie minie, wiêc po co siê wysilaæ… Oto filozofia g³upoty i abnegacji.
Jednak znacznie wiêcej by³o rozs¹dku, pogody ducha i ¿yczliwoœci ni¿ z³oœli-
woœci i ponuractwa.

Trzebunianie maj¹ charakter i temperament, który staro¿ytny uczony Hipo-
krates nazwa³by sangwinicznym. Ludzie o takim temperamencie s¹ na ogó³
pogodni, weseli, ale zmienni, a w uczuciach niezbyt trwali. £atwo z nastroju
pogodnego mog¹ wpadaæ w z³oœæ i zawiœæ. Lecz i ten stan nie musi byæ g³ê-
boki i jak powsta³ szybko tak szybko przemija. Do g³osu dochodzi znów równo-
waga i rozs¹dek. Dlatego wszelkie s¹siedzkie nieporozumienia i zadry nie musz¹
trwaæ stale. Mijaj¹ napiêcia, mija z³oœæ, zatargi przechodz¹ w niepamiêæ.

Okazj¹ do zgody jest pogrzeb s¹siedzki, spowiedŸ wielkanocna, rekolek-
cje. Za to trwalej w pamiêci zostaj¹ mile wspominane chwile, prze¿yte wspól-
nie w towarzyskich popijochach, weselach, zapustnych balach. St¹d te¿ mo¿e
wyp³ywa wzajemna potrzeba wspó³dzia³ania i pomagania sobie w ró¿nych
sytuacjach, które koñcz¹ siê wspóln¹, zakrapian¹ kolacj¹.
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Trzebunianie lubi¹ zabawiæ siê poœród swoich znajomych, wœród kumo-
trów i kompanów, bez obcych, którzy ich raczej krêpuj¹. Na przyjêciach i we-
selach, gdzie alkoholem czêstuj¹, biesiadnicy lubi¹ œpiewaæ. Pieœni ci¹gn¹ do-
noœnie, z ca³ego serca, podobnie jak pieœni koœcielne. Ale œpiewanie znanych
piosenek nie wystarcza. Trzeba siê popisywaæ i w³asn¹ twórczoœci¹. To¿ to
poetycki naród. Na poczekaniu tworz¹ siê rymy i stosowne treœci, w zale¿noœci
od potrzeby, humoru czy z³oœliwoœci. Melodie stosuje siê raczej utarte, miej-
scowe, albo szybka poleczka, albo pod walczyka, czy fokstrota. O big-beacie
nikt jeszcze wówczas nie s³ysza³.

Ledwo jeden zacznie jakiœ popis, to drugi ju¿ mu odœpiewa, trzeci te¿ nie
gorszy do³¹cza do dialogu z zaczepk¹ i tak trwa przy stole, czy przed muzyk¹
weso³a zabawa i szermierka na jêzyki o lepszy poklask s³uchaj¹cych. Wy³ado-
wuje siê tu ludowa twórczoœæ, czasem dowcip, czasem z³oœliwoœæ i ukryte pre-
tensje co mo¿e doprowadziæ do bijatyki. Nieraz odpowiednio umówiona pio-
senka bywa³a sygna³em do rozpoczêcia ataku. Na ogó³ jednak do tego docho-
dzi³o rzadko. Na weselach zaproszeni goœcie, mog¹ sobie ró¿ne figle robiæ, ale
nikt siê o to nie obra¿a. Bójki wywo³ywali dopiero ci nieproszeni, którzy celo-
wo przychodzili tym celu, albo gdy im ktoœ zwróci³ uwagê, ¿e zabawa jest tylko
dla goœci weselnych. Zwyczajem by³o, ¿e ten kto chcia³ siê popisaæ przyœpiew-
kami przed kapel¹ weseln¹, czy na zabawie, p³aci³ muzykantom, œpiewa³ jakiœ
zaœpiew i na t¹ melodiê kapela gra³a. Potem ju¿ znajomi czy uczestnicy wesela
do³¹czali do œpiewu i zabawa trwa³a.

Przy stole rej wodz¹ w przyœpiewkach raczej kobiety. Oj, maj¹ jêzyczki
ostre, ostrzejsze od mê¿czyzn, za to dbaj¹ aby coœ wulgarnego nie wypuœciæ
w rymach, czego mê¿czyŸni nie przestrzegaj¹. Tu maj¹ okazjê niewinnie, niby
¿artem wywlec i obœmiaæ ro¿ne mêskie przywary i u³omnoœci Niby zabawa,
niby ¿art, a dokuczyæ mo¿na. Mo¿na te¿ i komuœ siê podlizaæ, kogoœ pog³as-
kaæ, do kogoœ siê umizgaæ, ale dobrze ugryŸæ i dokuczyæ te¿, lub pod melodiê
wywlec ukryte pretensje.

Dobre te wesela, tyle sobie ludzie wyœpiewaj¹ prawdy, w taki oglêdny za-
bawny sposób. Bywa, ¿e potem jakieœ d¹sy siê zaczn¹, coœ ktoœ, choæ na gazie,
zapamiêta³ i na trzeŸwo potem rozpamiêtuje, co ona mia³a na myœli, ¿e tak
zaatakowa³a na weselu? Bywa³o i tak.

Zimowe, czy jesienne wieczory, nudnawe, ciemne, nie by³o elektrycznoœci,
przy lampinie dwie g³owy z bied¹ mieszcz¹ siê nad ksi¹¿k¹, wiêc co robiæ?
Przy tym czytaæ nie wszystkim siê chce. Trzeba by gdzieœ wyskoczyæ do kom-
panii do kolegów, do kole¿anek. Ch³opaki, te starsze, ta „kawalernia“, te:
„lumpy, ³achety, nicponie“ itd. – jak ich ta nobliwa czêœæ spo³ecznoœci nazywa-
³a, najchêtniej gromadz¹ siê w karczmie czy prywatnej gospodzie u Walka.
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Tam szynkuje siê piwem, winem, wódk¹, tam jest weso³o, ludno – tam zawsze
jest jakaœ okazja do zabawy czy rozrywki. Czasami ktoœ komuœ piwo postawi,
jakiœ znajomek przyjdzie z groszem, kumoter kumotrowi, kumpel – kumplowi
wysup³a siê na tego jednego. To znów dziewczyna po sól wpadnie, albo za-
pa³ki, to siê j¹ odprowadzi, a mo¿e i trwalsze wynikn¹ z tego zwi¹zki, wiêc
ci¹gnie z domu, ci¹gnie do tego „przybytku diab³a“ – jak w œwiêtym zapale
jegomoœæ na kazaniu siê wyraziæ raczy³. Có¿ taki jest tyko dom kultury we wsi,
taka œwietlica. Zbierze siê grupka to i w oczko siê zagra, albo w szeœædziesi¹t
szeœæ. Ma³o takich co by chcieli i umieli graæ w werbla, to ju¿ hazard, a pieniê-
dzy nie ma. Za to w durnia gra siê bez pieniêdzy, a ile uciechy, jak kogoœ parê
razy durniem siê zrobi.

Czasami zab³¹dzi tu lepszy podchmielony goœæ, który furmani, grosz siê
go trzyma, interes dobrze idzie – to rozochocony zafunduje wszystkim kolejkê
i po piwie… Us³yszy wówczas tyle dla ucha mi³ych s³ów, jaki to z niego goœæ
fajny, zaradny, cnotliwy, zwyciêski, kochany lub pobo¿ny, nobliwy, dobry oj-
ciec itd., w zale¿noœci od tego, kto to jest i co mu widoczn¹ sprawia radoœæ.
Objawia siê to zaœ zamawianiem nowej æwiartki i wyraŸnym rozgadywaniem
na te tematy. Wiedz¹ ci czekaj¹cy na cudzy och³ap, jak kadziæ takiemu, jak od-
wdziêczyæ siê funduj¹cemu. Chwal¹ jego rodzinê, ma³¿onkê, krewnych, ca³y
ród i dzieci, zaœ gani¹ i opluwaj¹ jego wrogów, z³ych s¹siadów i wszystkich,
o których wiedz¹, ¿e nie lubi. Tak ich zdziaduj¹, sponiewieraj¹, tak niziutko
pod nogi podœciel¹ – bo ich tu przecie¿ nie ma, a có¿ to szkodzi podlizaæ siê
za to piwsko, za ten jeden, czy parê kieliszków i t¹ atmosferê jaka panuje przy
tej popijawie. A kiedyœ znów przyjdzie, bo i jemu dobrze i swojsko z tymi
„przyjació³mi” to trzeba byæ na linii.

Wiêc s¹czy siê, s¹czy tê „obrazê bosk¹” – cudny wieczór!… Niestety,
skoñczy³ siê. Wpad³ syn rozbawionego ojca, co gdzieœ w Krakowie nauki po-
biera i ojcu do ucha szepcze: Tatusiu idziemy ju¿ do cha³pki. – O, synu przyjecha³eœ?
No to siê napijesz z ojcem! Walek daj no jeszcze jeden kieliszek! – Nie tato, idziemy.
Ale tato zamawia jeszcze ca³e pó³ litra, bo z synem i kompanami musi siê przed
pójœciem napiæ. Towarzystwo zaœ zgorszone perspektyw¹ przerwania tak cu-
downego wieczoru pomrukuje na intruza: Ojcu bedzies rozkazywo³? Coœ za syn! –
Spokój, ma³o wam jeszcze? Walek ani siê wa¿ podawaæ ju¿ wódkê! masz wszystko
zap³acone? – Zap³acone. – No to idziemy tatusiu!

Lecz tatowi nawet z synem nie bardzo siê chce iœæ, bo ju¿ i wstaæ nie
mo¿e. Ale ten nie u³omek, ³aps ojca pod pachê – dobranoc – i do cha³upy.
A za nim tylko pomruk s³ychaæ: Jak mo¿na tak ojca traktowaæ? No bo chcia³oby
siê jeszcze darmo popijaæ. Syn zaœ gdy wróci³ do domu Krakowa, a ojca
w domu nie zasta³, powiadomiony przez ciotkê, gdzie go mo¿e znaleŸæ, mu-
sia³ go wyrwaæ od tych pluskiew. Ot ¿ycie!
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Inny obrazek towarzyskiego ¿ycia, tym razem w niedzielne popo³udnie.
W trzebuñskiej œwietlicy, po sumie, gwarno i prawie t³oczno. Po drodze do
domu ten i ów kole¿eñskie piwko s¹czy. Tamci zabieraj¹ siê do d³u¿szego po-
siedzenia, bo ca³¹ pó³litrówkê zamówili, a na zagrychê po piwie. Nie ma zwy-
czaju zajadaæ coœ przy piciu w karczmie. To podra¿a³oby koszty, oraz opóŸnia³o
ten cudowny stan pewnoœci siebie jaki siê uzyskuje po kieliszku. Piwo i wódka
to najtañszy sposób uzyskania szybkiego rauszu. Przecie¿ tylko o ten narkotyczny
stan zamroczenia chodzi. Wówczas ka¿dy jest kimœ, wychodzi ponad przeciêt-
noœæ, coraz pewniejszy siebie i swoich urojonych czynów. Wzmacnia siê coraz
bardziej swoiste „ja”. Po pocz¹tkowych uprzejmoœciach, kadzeniu sobie nawza-
jem, zaczynaj¹ siê wy³aniaæ dawno zapomniane pretensje. Temperatura dy-
skusji wzrasta, jêzyki siê pl¹cz¹, nie wiadomo kto z kim dyskutuje i o czym
rozmawia, a tylko góruje je to „ja” – wzmacniane s³owem „kurwa“.

– …bo jo, ku…, wiem … bo jo ku… ci powiem, bo mnie ku… on… jo mu ku…
jesce pokozê, boœ ty ku… tyz takiœ jak on, bo ku… – i ju¿ go w mózgu zako³owa³o
i ju¿ jak nie wstanie, jak nie wrzaœnie sparali¿owanym jêzykiem: – ces sie
„turwa” biæ? – i chlast po gêbie drugiego takiego zapranego, który nie wie na-
wet co siê nim dzieje, tylko ten policzek coœ mu œwiadomoœci doda³, ¿e wrza-
sn¹³: – o…o…o… jasny gwint, ty… mnie…?

No i odwin¹³ tamtemu po uchu i tak zaczê³a siê „sarpacka” i kot³owanina,
bo o porz¹dnej bójce trudno by tu mówiæ. Ktoœ m¹drzejszy rozgania, ktoœ moc-
niejszy rozdziela, kot³owanina ustaje. Ka¿dy wyciera zaœlinion¹ gêbê i mruczy
te przekleñstwa, koledzy zabieraj¹ ich do domu. Bywa, ¿e znów na zgodê za-
si¹d¹ do dalszego picia, a potem rozlegnie siê pijacki zaœpiew: 

pijali, hulali ci nasi ojcowie
i my tyz bedemy, bo my ich synowie.

Taki to zmienny, nietrwa³y, daj¹cy siê opanowaæ temperament, najczêœciej
ujawnia siê w trzebuñskiej spo³ecznoœci.

Niestety s¹ i cholerycy. Ci ³atwo siê rozdra¿niaj¹, a ich zapalczywoœæ wy-
bucha z si³¹ i na d³ugo. Taki doprowadzony do ostatecznoœci staje siê œlepym
i g³uchym na wszelkie perswazje. Nie widzi nawet w swej zapalczywoœci kto
jest ko³o niego. Macha na oœlep rêkami, a usta œlinê tocz¹. Przyjacielskie i kumo-
terskie s³owa nie pomagaj¹ w opamiêtaniu. Wszystko mu jedno, musi biæ,
choæby i sam pad³. Dobry taki na wojnie, w ataku na bagnety bywa³, ale tu nie-
bezpieczny wariat, gotów zabiæ i sam zostaæ posiekany. Jedyny sposób na takie-
go bywa³ to zgrabnie we dwóch silnych z³apaæ, oderwaæ i do piwnicy zawlec,
aby otrzeŸwia³ i oprzytomnia³ w ch³odzie. Nawet do domu odstawienie czasem
nie pomaga³o, bo jeszcze siê w siekierê uzbroi³ i przed karczmê przydyba³.
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By³y te¿ drakoñskie metody na takiego – waln¹æ w ³eb, ¿eby leg³ i straci³ si³ê
i ochotê do zaczepek. Bywa³y wiêc wypadki ciê¿kich pobiæ przez grupy zawa-
diaków, choleryków, wszelkiego autoramentu ³owców przygód. Zdarza³y siê
one weselach, odpustach, w poniedzia³ki wielkanocne i wszelkie dni, kiedy siê
zbiorowo popija³o. O szerszym zakresie by³y bijatyki miêdzywioskowe, kiedy
wesela sk³ada³y siê z uczestników dwóch wsi. Przodowali tu w „bohaterstwie”
Jasieniczanie i Stró¿anie. Tam chyba by³o wiêcej choleryków ni¿ w Trzebuni.
Na takim to zabito jednego trzebuñskiego chojraka Jaœka. W innym wypadku,
na weselu, na które przybyli Jasieniczanie, by³o oko³o czterdziestu rannych,
wielu bardzo ciê¿ko. Trzeba ich by³o do Krakowa na klinikê woziæ by uratowaæ
od œmierci. Procesy trwa³y potem przez kilka miesiêcy. Zwykle w tego typu
zabawie zawsze Trzebunianie byli wiêcej poszkodowani.

Bywa³y te¿ kobiety choleryczki. One szuka³y upustu najczêœciej w s¹siedz-
kich zatargach. Wyroœnie taka wœród swoich na roli, albo przez o¿enek przy-
bêdzie i kiedy poczuje siê gospodyni¹ na swoim rozpoczyna zaczepne wojo-
wanie z s¹siadami. Mieæ tak¹ przyjemniaczkê w s¹siedztwie, to skaranie bos-
kie! Z jednym k³óci siê o kury, bo wesz³y do jej ogródka, z tamt¹ o dzieci, bo
pobi³y siê z jej dzieæmi, zamiast skarciæ je jedna i druga rozpoczynaj¹ dialekty-
kê przezwisk i przekleñstw na oczach tych¿e dzieci. O, jakie piêkne wychowa-
nie? Ale któ¿ tu myœli. Emocje gór¹. I zdarzaj¹ siê urozmaicenia wœród szarych
dni codziennoœci. Maj¹ dzieciska uciechê i widowisko lepsze ni¿ obecnie
w telewizji, a starsi te¿ s³uchaj¹ wymyœlnych dialogów i niewybrednych epite-
tów o pochodzeniu i prowadzeniu siê zacietrzewionych matek…

Czasami jeszcze widowisko siê uatrakcyjnia, bo gdy ju¿ którejœ s³ów nie
staje, podnosi spódnicê, wypina goluœk¹ i tylko zachêca: tu mi skocz! Có¿ to by³o
za widowisko dla szesnastolatka, kiedy na roli Kêsoniowej, by³o siê œwiadkiem
takiego widowiska i niez³ych kupletów s³ownych. Jesieni¹ wywozimy obornik
na pole, a tu ko³o nas pêdzi od s¹siedniego domu m³oda jeszcze kobieta i pe³na
napiêcia, czerwona z gniewu i drgaj¹ca ze z³oœci, wyrzuca z siebie strumienie
kloaki w stronê drugiej starszej baby, id¹cej opodal œcie¿k¹, do pola. Ta m³od-
sza, nazwijmy j¹ Bacyniank¹, ten potok wulgarnoœci i przekleñstw wyrzuca³a
z siebie z piorunuj¹c¹ prêdkoœci¹. Zaœ ta druga, dajmy jej nazwê Hopluœka,
tylko krêci³a sob¹, od czasu do czasu zginaj¹c siê wypina³a ty³ek i wo³a³a: mam
ciê tu… tu, ty ku… To jeszcze mocniej ekscytowa³o Bacyniankê, która ju¿ wszy-
stkie kl¹twy œwiata wyrzuci³a z siebie i wydawa³o siê, ¿e j¹ ze z³oœci szlag trafi.
Gdy Hopluœka oddali³a siê na znaczn¹ odleg³oœæ, podnios³a spódnicê do sa-
mego pasa, zgiê³a siê i wysokim tonem zawo³a³a: a skoc mi tu, do d… i czyni¹c
sk³ony tym organem, wyprostowa³a siê nagle i krêc¹c biodrami z drwin¹, po-
sz³a miêdzy pola. Ta zaœ nie widz¹c, ani nas, ani innych obserwuj¹cych, jak
wœciek³y pies szczeka³a, wzywaj¹c wszelkie moce, do pora¿enia piorunem
Hopluœki.
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Wiêc o có¿ ta piorunada, te kl¹twy i te uk³ony odwrotn¹ czêœci¹ cia³a.
O zwyk³e s¹siedzkie psoty, które zawsze podtrzymywa³y wojnê miêdzy tymi
rodzinami. Okazja by³a ¿eby znów coœ jeden drugiemu zdespeciæ. Otó¿ m¹¿
Bacynianki, zwyczajem trzebuñskim, zrywa³ liœcie na jesieni na paszê dla byd³a.
Zaczyna³, jak zwykle w takich wypadkach, od wierzcho³ka. Wówczas nad ko-
ron¹ liœci nie widaæ by³o tego co siê dzieje na dole. Wykorzysta³a t¹ okazjê
Hopluœka i zrobi³a mu figla. Nabra³a fekaliów do wiadra i po cichu wysmaro-
wa³a nimi pieñ jesiona. Kiedy Bacyniok po skoñczonej robocie zsuwa³ siê po
pniu, ca³y obsmarowa³ siê œmierdz¹cymi ³ajnami i gnojówk¹. Domyœli³ siê, kto
mu t¹ przyjemnoœæ zrobi³, bo takie figle robiono sobie nawzajem. A ¿e pranie
ubrania przypad³o tym razem Bacyniance, ta musia³a daæ sobie upust swemu
zachwyceniu z tego powodu, dziêkuj¹c Hopluœce publicznie s³ownymi fekalia-
mi z w³asnych ust. Hopluœka zaœ podziêkowa³a jej za to b³yœniêciem swojego
zadku i uhonorowaniem miejsca gdzie jej ofiarowa³a skok… Oto ludzkie
namiêtnoœci, psoty, oraz rozkosze dialektyki.

Inna ciekawa k³ótnia miêdzy babami zainteresowa³a mnie ch³opca, na roli
Malinowej. Te specjalnie umia³y sobie uprzyjemniaæ ¿ycie. Kiedy wiosn¹ oby-
dwie po s¹siedzku sprz¹ta³y podwórka, r¹ba³y patyki na opa³ i chojnê pod
byd³o, wynik³a miêdzy nimi z dawna ju¿ prowadzona k³ótnia. S³owa, mocne,
pe³ne przymiotnikowych okreœleñ, nie najlepszego gatunku, pada³y obok ¿y-
czeñ czarnoksiêskich. Co która siekierê podniesie do r¹bania to wypowie
w miêdzyczasie dziesi¹tki okreœleñ i ¿yczeñ. Dialog dotyczy³ ich pochodzenia
od matek nie ciê¿kich obyczajów, ojców zrodzonych z podobnych profesji i ¿e
one same te¿ dalej tkwi¹ niby w tym zawodzie. Omawia³y te¿ swój stosunek
do poszczególnych czêœci cia³a i gdzie jedna drug¹ chcia³aby mieæ itd. Wza-
jemne przegadywanie trwa³o od rana do wieczora. Wdeptywa³y siê b³oto,
w ³ajno, pozbawia³y siê cz³owieczeñstwa, przyrównywa³y do wiedŸm, czaro-
wnic, diablic i innych nadnaturalnych zawodów. Od po³udnia jednej ju¿ za-
czê³o brakowaæ tematów, albo mo¿e w gardle jej wysycha³o od tych przemó-
wieñ i postanowi³a zmechanizowaæ t¹ wadŸbê. Ta pomys³owa – Bronka –
przynios³a ze strychu miêdlicê do lnu, usiad³a z ni¹ na ganku, by byæ blisko tej
drugiej s¹siadki – Wróblicy – i co ta Wróblica rzuci temat pod adresem Bronki,
ta tylko na miêdlicy trzaski robi, jako odpowiedŸ, nie anga¿uj¹c ju¿ do tego
swojego gard³a. Natomiast ani myœli schodziæ z placu boju. To nic, ¿e nic nie
robi, bo musi miêdlicê obs³ugiwaæ, grunt ¿e Wróblica bia³ej gor¹czki dostaje
i wysila siê, a i tak nie sprosta piekielnej potêdze trzasku miêdlicy. Dopiero
ciemnoœci wieczora koñczy³y s³own¹ bitwê.

Oto fascynacja ludzi, utrudniaj¹cymi ¿ycie k³ótniami, z³oœliwoœciami które
sobie wyrz¹dzaj¹, bez celu, bez potrzeby, a tylko dla samej satysfakcji mielenia
ozorem i robienia g³upich kawa³ów. Na szczêœcie by³ to tylko margines ludzkiej
spo³ecznoœci rekrutuj¹cy siê przewa¿nie, z temperamentów cholerycznych.
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Na szczêœcie, dla przeciwwagi, natura stworzy³a te¿ ludzi z temperamen-
tem flegmatycznym. Tacy nie³atwo daj¹ siê wyprowadziæ z równowagi. Ka¿d¹
sprawê rozwa¿¹ powoli, bez emocji, a na zaczepki umiej¹ rozs¹dnie zareago-
waæ. Narwañca osadzaj¹ z miejsca na zimno i zdecydowanie. To oni zwykle
gasz¹ gor¹ce g³owy, rw¹ce siê do bijatyki. Dyskutantów osadzaj¹ na mieliŸnie
zrêcznym s³owem, a chwal¹cych siê spokojnie wyciszaj¹ pytaniem, np. czy nie
wiedz¹ jak siê nazywaj¹ rumuñskie pieni¹dze? Je¿eli goœæ inteligentny to szyb-
ko siê spostrze¿e, i¿ sobie kpi¹ z niego poniewa¿ odgadli, ¿e „leje” wodê. Ile
to wówczas uciechy! Ludzie znaj¹ rozs¹dnych i znaj¹ m¹drych w swojej wsi,
licz¹ siê z nimi, rady chêtnie wys³uchuj¹, tytu³em „Krzesnoojca” obdarzaj¹ –
bo jak¿e inaczej do takiego siê zwróciæ? Nie by³ w kumy tu, ani tam, jest starszy,
m¹dry, uk³adny, do pomocy chêtny wiêc jak mu mówiæ? Tylko „Krzesnoociec”.
To szczyt szacunku, uszanowania i pewnego wynoszenia ponad przeciêtnych.
Wielu by³o we wsi takich, jakby to nazwaæ, gromadzkich „Krzesnoojców”.
Wœród przyjació³ ojca te¿ tacy figurowali. Wiêc gdy taki szacowny przyszed³
do domu dzieci mia³y k³opot, bo ojciec nakazywa³: poca³uj¿e Krzesnoojca w rêkê.
By³a to strasznie nieprzyjemna uni¿onoœæ dla dzieci, które ju¿ ze szko³y
wynosi³y nowoczesny styl szacunku dla otoczenia, a nie ca³owanie po rêkach.
Ale nakaz ojcowski by³ wyraŸny i zdecydowany, wiêc ca³owaliœmy, ale z pew-
nym wstrêtem, uzyskuj¹c za to pog³askanie po g³owie i pomruk o grzecznoœ-
ci ch³opczyka.

¯eby ju¿ do reszty wy³uszczyæ ca³¹ charakterystykê temperamentów Hipo-
kratesa, wspomnieæ wypada równie¿ o melancholikach. Byli równie¿ i tacy
w Trzebuni. Nie rzucali siê w oczy, cisi, spokojni, zapomniani, ¿yli jakby na
uboczu spo³ecznoœci. Widzia³o siê tylko smutn¹ twarz, zadumane oblicze,
powolny, zmêczony krok. Wszystko tacy prze¿ywaj¹ g³êboko, trwale i bardzo
silnie. Ma³o w nich weso³oœci i radoœci ¿ycia. Na zjawiska reaguj¹ powoli,
s³abo, wyczekuj¹co. To smutne temperamenty, dla otoczenia nie zawsze zro-
zumiane. By³y to najczêœciej stare panny, bo nic nie upolowa³y ze swoim cha-
rakterem, by³y i mê¿atki uciskane przez mê¿ów, bo siê nie odgryz³y. Jedne
i drugie ogranicza³y swe ¿ycie pozadomowe do uczestniczenia w koœcielnych
uroczystoœciach, odpustach i organizacjach koœcielnych. Swe smutki i prze¿y-
cia najchêtniej powierza³y proboszczowi. By³y te¿ najczêstszymi klientkami
konfesjona³ów, jak gdyby wymaga³y czêstego oczyszczania z niepope³nianych
win. Ale to ten temperament zmusza³ je do ci¹g³ego czucia siê grzesznic¹
i winn¹. Przyda³oby siê to niejednej choleryczce, ale te choæ te¿ klêka³y przy
konfesjonale, bo to nale¿a³o do dobrego tonu, poprawy nie uœwiadczy³. St¹d
powiedzenie, ¿e „modli siê pod figur¹, a diab³a ma za skór¹“. U mê¿czyzn
trudniej by³o zauwa¿yæ na zewn¹trz melancholika. Ci bardziej wewnêtrznie
prze¿ywaj¹ swoje smutki, nie demonstruj¹ tego wyraŸnie na zewn¹trz jak
kobiety. Tacy nie wadz¹ nikomu, chêtnie schodz¹ z drogi, Boga pochwal¹ przy
spotkaniu i wiod¹ cichy wewnêtrzny, ma³o komu znany ¿ywot.
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Wœród tej trzebuñskiej zbiorowoœci ludzkiej, o ró¿nej osobowoœci, ró¿nych
charakterach, temperamentach, o ró¿nych zdolnoœciach i postawach, ró¿nej te¿
m¹droœci i g³upocie, ¿yli ludzie obdarzeni ponadto zdolnoœciami artystyczny-
mi, które praktycznie wykorzystywali wed³ug zainteresowañ i tego co zdolni
byli czyniæ bez rozwijania tego talentu w szkole. Gdyby rozwin¹æ te talenty
przez kszta³cenie to wyrós³by mo¿e niejeden s³awny operowy œpiewak, nieje-
den muzyk, re¿yser, aktor, mo¿e pisarz, mo¿e poeta, a mo¿e i inny artysta?

Ró¿ne by³y kierunki tych zdolnoœci i zainteresowañ. Jedni muzykalni
chwytali za instrumenty muzyczne i tworz¹ zespo³y samorodne, graj¹ce po
weselach, zabawach, a potem w dêtej orkiestrze, która ju¿ we wsi istnieje
ponad sto lat. Inni tylko mogli œpiewaæ Bogu w koœciele, a ludziom po
weselach. G³osy dobre o szerokiej skali. Jak trzeba to na grubo, jak trzeba to
na cienko œpiewaj¹. Od tenora do barytonu, od sopranu do altu taki œpiewak
potrafi, a koloratura jaka? Inni znów wiersze uk³adaj¹, o ¿yciu, o piêknie,
o mi³oœci albo o biedzie, o krzywdzie – co serce dyktuje. Przyœpiewki zaœ, to
ka¿de dziecko z mlekiem matki ssie i dlatego ju¿ w szkole je uk³ada, na wese-
lach nimi czaruje i znów nad ko³ysk¹ nastêpnym pokoleniom przekazuje.

Cicho natomiast i bez popisu œlêcz¹ kobieciny w wolnej chwili w œwi¹tecz-
ne dni i zimowe wieczory nad kawa³kiem p³ótna, chustk¹, zapask¹ i wyszywa-
j¹ wspania³e kwiaty, ca³e ich bukiety i wieñce. Robi¹ je te¿ z bibu³y na koœciel-
ne o³tarze, na feretrony, na krzy¿e przydro¿ne i kapliczki.
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By³ stolarz – rzeŸbiarz, piêkne i dostojne o³tarze wykonywa³, z³oci³, malowa³
niby Wit Stwosz. Ponadto gra³ w orkiestrze na klarnecie. To¿ to artysta wszech-
stronny, do tego pszczelarz, przyrodnik i samouk. Dobry, ¿yczliwy cz³owiek,
lubi³ dzieci, jego te¿ lubiliœmy, miodu posmakowaæ dawa³. Niech¿e i tu trafi
jego nazwisko, czy przezwisko, bo wszyscy nazywali go – Tekieli.

To tylko niektóre, mo¿e skrajne, osobowoœci Trzebunian widziane okiem
wra¿liwego ch³opca tamtych minionych czasów.
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OŒWIATA I ¯YCIE KULTURALNE WSI

Pañstwa zaborcze, w tym tak¿e Austria, nie by³y zainteresowane rozwo-
jem oœwiaty na naszych ziemiach. Mimo wkraczania œwiata w wiek dwudzie-
sty, nasze spo³eczeñstwo, prócz elit szlacheckich i czêœci mieszczañstwa, ¿y³o
sobie na doœæ niskim poziomie wiedzy. Szczególnie dotyczy³o to wsi. Wieœ, a na
tej wsi ch³opi, dŸwigaj¹cy ciê¿ar wy¿ywienia narodu i dostarczaj¹cy rekruta,
gdyby byli zbyt m¹drzy, mogliby buntowaæ siê przeciw swojej doli. St¹d i dla
zaborcy i dla elit krajowych ciemny ch³op by³ wygodniejszy. Nawet dla hierar-
chii koœcielnej lepszy by³ ch³op pobo¿ny, pokorny, ni¿ buntuj¹cy siê i ¿¹daj¹cy
nale¿nego mu miejsca na ziemi. Ka¿dy chcia³ skubaæ tego prostaczka po swo-
jemu. Uczyæ nie – w imiê czego? Próby Komisji Edukacji Narodowej, od roku
1773, po rozbiorach spe³z³y na niczym. Projektowa³a ona zak³adanie szkó³ pa-
rafialnych dla ludu. Niestety rozbiory Polski przekreœli³y te zamierzenia.

Uw³aszczenie ch³opów w poszczególnych zaborach otwiera³o dopiero
drogê dla dzia³aczy pozytywistycznych do zajêcia siê oœwiat¹ ludu polskiego.
W zaborze austriackim uw³aszczenie nast¹pi³o w roku 1848. Praktycznie jed-
nak oœwiata na wsi galicyjskiej zaczyna siê rozwijaæ dopiero w latach osiem-
dziesi¹tych dziewiêtnastego wieku. Pozytywistyczny nurt oœwiatowy dzia³a³
najpierw w miastach, aby dopiero potem rozszerzyæ siê na wieœ. Prawdopo-
dobnie w Trzebuni, wsi ksiêcia Lubomirskiego, za³o¿ono przy istniej¹cej parafii
pierwsz¹ szko³ê. Na wsiach zak³adano szko³y o ni¿szym poziomie ni¿ w mia-
stach. Przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹ istnia³a ju¿ w Trzebuni szko³a trzykla-
sowa. Zaraz po wojnie stworzono ju¿ piêcioklasow¹. Od roku 1934 szko³a ta
ju¿ by³a szko³¹ siedmioklasow¹, z tym, ¿e praktycznie nie by³o nawyku chodze-
nia tak d³ugo do szko³y i niewiele osób koñczy³o szeœæ klas. Dopiero w 1939
roku wyszli pierwsi absolwenci z ukoñczon¹ pe³n¹ siedmioklasow¹, szko³¹.
By³o ich oko³o dziesiêciu osób.

Do gimnazjum do roku 1934 sz³o siê po klasie czwartej. Gimnazjum by³o
oœmioletnie Po reformie min. Jêdrzejewicza w roku 1934, do gimnazjum sz³o siê
na cztery lata, po klasie szóstej zreformowanej szko³y podstawowej, a nastêpnie
na dwa lata do liceum i po szeœciu latach szko³y œredniej zdawano maturê.

Szko³a trzebuñska przygotowywa³a wiêc m³odzie¿ do ewentualnej nauki
w szkole œredniej. Poziom nauczania by³ na odpowiednim poziomie tak, ¿e ci
co zdawali do gimnazjum w Myœlenicach, czy gimnazjum oo. Karmelitów
w Wadowicach przechodzili zwyciêsko przez egzamin wstêpny, a potem
radzili sobie dobrze w dalszej nauce szko³y œredniej. Niestety nie wielu by³o
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chêtnych do dalszej nauki. Przed wojn¹ wykszta³ci³o siê tylko dwóch ksiê¿y za
ca³e dwudziestolecie, a to: o. Ireneusz (ks. Stanis³aw Oskwarek) i œwiecki
ksi¹dz Franciszek Ostafin. Do wojny Gimnazjum oo. Karmelitów w Wadowi-
cach ukoñczyli: Roman Paj¹k i Jan Oskwarek. W Myœlenicach po dwie klasy
gimnazjum ukoñczyli: Stanis³aw Ostafin (Staszek Warszawski) i Jan Ostafin
(brat ks. Ostafina).

We wrzeœniu 1939 r. mia³em i ja zasiliæ zak³ad w Wadowicach, lecz prze-
szkodzi³a wojna. Nie mog³em iœæ do gimnazjum w Myœlenicach, gdy¿ ojciec
postawi³ warunek, ¿e mogê siê uczyæ tylko w zak³adzie gdzie ucz¹ na ksiê¿y.
Myœlenice by³yby mo¿e zeœwiecczeniem mojego powo³ania, którego nie mia-
³em, a tylko, ¿eby siê uczyæ zgodzi³em siê, na takie twierdzenie ojca, z góry
planuj¹c odskok po gimnazjum.

Niewielu, jak z powy¿szego wynika, by³o kandydatów na inteligentów
z trzebuñskiej szko³y, a jak siê który trafi³, to z woli ojców pchany by³ do
s³u¿by bo¿ej. Dlaczego? Bo takie ko³tuñstwo wyrobiono w naszych ojcach.
Ojcowie nacerowani przez ówczesn¹ propagandê mieszczañsko-klerykaln¹
ob³udnymi frazesami, ¿e dziecko nale¿y trzymaæ w domu, bo w mieœcie straci
wiarê, uczciwoœæ i popadnie w straszne grzechy. Straci duszê, a do ¿adnych
stanowisk siê nie dopnie, „panowie” nie dopuszcz¹ dziecka ch³opskiego do
stanowisk itd. Tymczasem chodzi³o o to, ¿eby zatrzymaæ pêd m³odzie¿y
ch³opskiej do oœwiaty i do wzmacniania Ruchu Ludowego. Ch³op mia³ dalej
byæ robolem i nie mieæ wp³ywu na rz¹dy w Polsce. Tylko ksi¹dz mo¿e byæ
z ch³opa – inaczej zmarnieje. Takie by³o przekonanie prostaczków plebañ-
skich, bo tak im wmawiano. Bo interes dworów, urzêdniczego mieszczañstwa
i zwi¹zanych z nimi, te¿ ob³udnie wychowanych, ksiê¿y by³ taki.

Œpiewali te¿ tatusiowie na weselach balladê: „Wieczorem w niedzielê”
o zmarnowanym ¿yciu ch³opskiego syna „…bo w g³owie ma pañstwo, nie
œwiête kap³añstwo, ¿e ojca siê wstydzi w sukmanie…, a Bóg siê tym brzydzi
kto siê ojca wstydzi…“ itd. Wierzono bajdom, œpiewano bajdy, które im pod-
suwano w tak zwanych pisemkach dla ludu i skazywano swoje zdolne dzieci
na to samo, czym oni byli. A byli pokornymi, poddanymi plebana i pana ze
dworu, co nie mieli siê sprzeciwiaæ „woli Bo¿ej”, a w rzeczywistoœci woli tych
co nimi ¿onglowali we w³asnym, ziemskim interesie.

Wszystko co mieli ch³opi robiæ dla siebie i dobra wsi musia³o uzyskaæ
aprobatê i b³ogos³awieñstwo proboszcza. Nie wolno zak³adaæ spó³dzielni rol-
niczo-handlowej, bo ksi¹dz mówi³ nie. „To komunistyczne narzêdzie samo-
woli”. Nie zaci¹gajcie siê do Stronnictwa Ludowego – ono walczy z Bogiem.
Za³o¿yæ Ko³o Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej „Wici” – to byæ wyklêtym z parafial-
nej spo³ecznoœci. Tam siê przecie¿ wyjaœnia³o m³odzie¿y, ¿e co innego wiara,
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Koœció³ i Bóg, a co innego plebañska polityka i trzymanie ch³opa w ciemnocie
i upokorzeniu, w biedzie i beznadziejnoœci, ale w uni¿onoœci do panów z mia-
sta, ze dworu i jegomoœcia. To siê nie mog³o podobaæ tym rz¹dz¹cym. Gdy
m³odzi nie s³uchali ju¿ tych oœwieconych, to siê jeszcze siêgnê³o do ich ojców.
A wiêc: nie wolno ci synu! Tam zepsucie i grzech. Tak mówi ksi¹dz z ambony,
tak pisz¹ ksiê¿a w swoich gazetach i czasopismach dla wsi, tak mówi¹ urzêd-
nicy gminy i starostwa. Tak te¿ twierdz¹ ojcowie, parafialni dzia³acze, prze-
wodnicy pielgrzymek kalwaryjskich i czêstochowskich. I we wszystko to zaczy-
na bezkrytycznie wierzyæ, przeciw samej sobie, wieœ ta starsza, parafialna
z przekonaniem, ta m³odsza z niedowierzaniem i buntem, bo Ÿle i ciasno, a za
wszystko grzech!

O tempora, o mores – co za czasy, co za obyczaje – jak mówi³ w swej mowie
w senacie rzymskim Cycero. Trochê wojna przeora³a to myœlenie, ten strach
o utratê wiary i piekielne cierpienie – bo niby za co? Ju¿ nie pytali po wojnie
ojcowie – czym bêdziesz? Szli do szkó³ ³aw¹ ch³opscy synowie, ju¿ prawie
dziewiêtnastolatki i m³odsi, tu¿ po podstawówce te¿. Nikt nie ba³ siê o ich
wiarê, zepsucie, grzech? A niebezpieczeñstwo rzeczywiœcie by³o wiêksze. Ale
puœci³y wêz³y krêpuj¹ce wolê ch³opa, nawet tego parafialnego.

Ale czy rzeczywiœcie tak siê odmieni³o?

Przyjecha³eœ na wakacje, kosisz w polu, zdejmujesz koszulê dla och³ody
i zdrowia, a potem s³yszysz w niedzielê na kazaniu w koœciele, ¿eœ zgrzeszy³!
Jesteœ nieczysty, zepsucie niesiesz i zgniliznê! – Pamiêtajcie ojcowie, ¿adne
dziecko nie dochowa czystoœci, które chodzi bez koszuli… – grzmia³ proboszcz. Có¿
to, ¿e lekarz zaleca ci na zapalenie op³ucnej k¹piele s³oneczne, ¿e czujesz i¿ ci
to lepiej pomaga ni¿ tabletki, kiedy zostajesz „strasznym publicznym grzeszni-
kiem”, przyk³adem z³a dla niewinnej jeszcze m³odzie¿y. Grzeszysz, strasznie
grzeszysz! Wiêc ksi¹dz id¹c drog¹, ko³o pola na którym kosisz i widz¹c ciê
takim „grzesznym” bez koszuli, zbacza z drogi i szerokim ³ukiem obchodzi
tego „jawnogrzesznika” zatwardzia³ego, któremu i kazanie niedzielne nie
pomog³o.

Biedny ojciec, ile¿ mu ten syn, co mia³ byæ ksiêdzem, teraz zadaje cierpie-
nia? Ale i ojciec ju¿ zrozumia³ te niedorzecznoœci zatabaczonego i zacofanego
plebana. Wie ju¿, ¿e te ksiê¿e trele morele nie maj¹ nic wspólnego z wiar¹
i koœcio³em, za to maj¹ z ko³tuñstwem i zacietrzewieniem trac¹cego sw¹
w³adzê we wsi ksiêdzulka. I choæ mu jeszcze niewyraŸnie i wstydliwie przed
jegomoœciem, nic ju¿ nie mówi, a cieszy siê, ¿e syn dobrze siê rozwija, na ciele
i umyœle i w duszy ma dobrze pouk³adane i do komunistów nie idzie. Wiary
nie traci, choæ jest w szko³ach, a uczy siê i do dyplomu blisko.
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Lecz wyj¹tek nie potwierdza regu³y. Nie wszyscy „s³udzy bo¿y” szczebla
wiejskiego, zak³adali tak¹ ciemnotê dla ch³opa. Ilu¿ to postêpowych duchow-
nych szerzy³o postêp i nowoczesnoœæ w narodzie. Ot, chocia¿by ks. Stanis³aw
Staszyc, ks. Hugo Ko³³¹taj, jako historycznie znani. Za nimi ca³e szeregi pol-
skich ksiê¿y dawniej i dziœ, którzy pierwsi nieœli na wieœ kaganek oœwiaty i po-
stêpu. Ilu¿ za to cierpia³o od w³asnej zacofanej hierarchii, za uœwiadamianie
i organizowanie ch³opów, chocia¿by ksi¹dz Stoja³owski i inni.

Ale Trzebunia nie mia³a nigdy ksiêdza, któryby ch³opom pomaga³ w orga-
nizowaniu siê i samodzielnym gospodarowaniu. Raczej wszyscy przeszkadzali
w tym zakresie, albo ich to wcale nie interesowa³o. Milsza by³a rozmowa
z panem kierownikiem, panem leœniczym ni¿ z ch³opem.

Trochê innej atmosfery do parafii wniós³, po œmierci ks. Orkisza, w czasie
wojny ksi¹dz wysiedlony z poznañskiego, który tu dokona³ ¿ywota. Poznañ-
skie – region bardziej postêpowy ni¿ Galicja, wychowywa³ te¿ innych ksiê¿y.
Dewotkom wypomina³ ich zewnêtrzne objawy pobo¿noœci, a zaniedbywanie
wewnêtrznego doskonalenia. Skrytykowa³ i kaza³ wstawaæ z klêczek wszyst-
kim, aby nie nabywali na posadzce reumatyzmu do nóg. Uprzednio wszyscy
klêczeli w koœciele od przyjœcia do wyjœcia. Poskraca³ nabo¿eñstwa. Ludzi trak-
towa³ równo i uprzejmie, a po rêkach ca³owaæ siê nie dawa³. Kiedy umar³,
wkrótce zjawi³ siê znów zacofaniec z krakowskiego seminarium, ten od grze-
chów z go³ymi plecami, straszliwie zacofany i na pieni¹dze ³asy. Parafianie
jeŸdzili do biskupa, aby go zabra³ z powrotem, dopiero po paru latach i kilka-
krotnych wyprawach jakoœ siê uda³o pozbyæ jegomoœcia.

Wróæmy jednak do przyczyn s³abej frekwencji dzieci ch³opskich w szko-
³ach œrednich. Oprócz propagandy ksiê¿o-obszarniczo-mieszczañskiej, oprócz
czynników materialnych, na niechêæ uczêszczania do œrednich szkó³, czy to
ogólnych czy zawodowych wp³ywa³a równie¿ atmosfera tych szkó³, w jakiej
przychodzi³o ¿yæ m³odzie¿y ch³opskiej. Nie tylko koledzy dawali odczuæ tej
m³odzie¿y, ¿e jest tu zbêdna, ¿e jest gorsza, bo ch³opska, ¿e Ÿle mówi, co
przedrzeŸniano i wyœmiewano, ale jeszcze niektórzy profesorzy ze z³oœliwoœci¹
i pogard¹ patrzyli na d¹¿enie wiejskiej m³odzie¿y do oœwiaty. Dawali tego
wyraz wprost w klasie. Stawiali wy¿sze wymagania tej m³odzie¿y ni¿ ich kole-
gom z miasta, aby j¹ utr¹caæ i eliminowaæ ze szko³y. Tylko wybitnie zdolne
jednostki mog³y przechodziæ z klasy do klasy. Jeszcze po wojnie w gimnazjum
w Myœlenicach odczuwaliœmy t¹ pogardê i nierówne traktowanie. Tylko, ¿e to
by³y inne czasy, a wielu z nas mia³o ju¿ za sob¹ sta¿ konspiracyjny w czasie
okupacji i tajne nauczanie i trochê siê z nami liczono. Takiej pogardy i ró¿nicy
nie odczuwaliœmy ju¿ w liceum w Krakowie. Tam profesorowie traktowali
wszystkich równo, tam nie by³o tej ma³omiasteczkowej atmosfery, nikt nie
wyœmiewa³ wtr¹canego czasem w odpowiedziach s³ówka gwarowego. Lecz
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w tramwaju s³ysza³o siê: po co te ch³opy tak siê pchaj¹ do tych szkó³, a kto bêdzie
gnój wozi³ w pole?… A¿ siê prosi³o odpowiedzieæ: mo¿e paniusia zdejmie rêkawicz-
ki i porozrzuca trochê tego gnoju, dobrze by pani zrobi³ na g³upi umys³.

Wróæmy jednak jeszcze do Trzebuni, do tej powszechnej szko³y, która nas
naucza³a, cywilizowa³a i przygotowywa³a wszechstronnie do ¿ycia. By³a to
szko³a na wysokim poziomie i wszechstronna. Jej nauczyciele w liczbie siedmiu
czy szeœciu byli ofiarnymi pedagogami, ¿yczliwymi m³odzie¿y. I z rozrzewnie-
niem siê ich wspomina. Szko³a ta cywilizowa³a œrodowisko. Z roku na rok przy-
bywa³o m³odzie¿y m¹drej a potem m¹drych gospodarzy. Horyzonty wiedzy
z historii narodu, z geografii, matematyki, przyrody, jêzyka ojczystego itd.
robi³y swoje. Ta grupa która koñczy³a chocia¿by te szeœæ klas wyró¿nia³a siê
w œrodowisku. M³odzi dyskutowali ze swoimi rodzicami, z otoczeniem i popi-
sywali siê swoimi wiadomoœciami których jeszcze nie znali starsi. Tak wytwa-
rza³a siê elita m³odych i tych co chêtnie nowoœci czytywali, która zaczê³a na
wieœ oddzia³ywaæ. Tym którzy ukoñczyli chocia¿by te szeœæ klas, ale pe³nej
szko³y siedmioletniej, ju¿ nie imponowa³o junactwo debili i obiboków, którzy
s³awê zdobywaæ chcieli przez pijañstwo i bijatyki. Do serca takiej dziewczyny,
po szkole siedmioletniej, móg³ trafiæ tylko m¹dry, rozs¹dny kandydat na
mê¿a, a nie g³upiec, z którym nie ma o czym porozmawiaæ, chyba tylko o iloœ-
ci wypitego alkoholu i prymitywnych umizgach. M¹dry zawsze szuka kontak-
tu i kole¿eñstwa z m¹drym. M¹droœæ mo¿e podporz¹dkowaæ sobie g³upsze-
go, ale daj¹cego siê kierowaæ do rzeczy dobrych i po¿ytecznych.

I tak, w tej zapad³ej miêdzy górami wsi, zacofanej pod wieloma wzglêdami,
szko³a torowa³a drogê lepszej i m¹drzejszej przysz³oœci. Zaczê³a siê zmieniaæ
obyczajowoœæ, podnosiæ higiena ¿ycia, kultura bycia, stosunek do w³asnych
rodziców i ludzi starszych, a nawet w³aœciwszy stosunek do wiary, koœcio³a
i kleru.

W szkole wyrabiano te¿ nawyki czytania ksi¹¿ek i czasopism. Biblioteka
szkolna by³a otwarta tak dla m³odzie¿y jak i dla doros³ych. Uczniowie musieli
obowi¹zkowo czytaæ, nie tylko lektury szkolne lecz i inne ksi¹¿ki, a na jêzyku
polskim byli sprawdzani co pamiêtaj¹ z przeczytanych lektur. Obowi¹zkowo
uczniowie co miesi¹c wp³acali po 10 groszy na zbiorow¹ prenumeratê
„P³omyczka” m³odsi i „P³omyka” starsi. By³ to miesiêcznik dla m³odzie¿y szkol-
nej. Ta metoda uczy³a i wyrabia³a nawyk prenumerowania pisma dla siebie.
Szko³a organizowa³a te¿ przedstawienia, wystêpy recytatorskie, prowadzono
chór szkolny, który wystêpowa³ nie tylko na uroczystoœciach szkolnych, lecz
równie¿ w koœciele. Rozbudza³o to u m³odzie¿y zainteresowanie teatrem,
œpiewem i wszelk¹ dzia³alnoœci¹ kulturaln¹. Ludnoœæ Trzebuni bardzo lubi³a
przedstawienia, chêtnie te¿ brali udzia³ jako aktorzy w wystawianych przez
doros³ych jase³kach. Po ukoñczeniu szko³y m³odzie¿ pozaszkolna mia³a okazjê
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zajmowania siê dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ na wieczorowych spotkaniach, które
organizowa³a szko³a w jesienno-zimowe wieczory. Zajêcia œwietlicowe owoco-
wa³y potem rozwojem czytelnictwa na wsi, zainteresowaniami muzycznymi,
rozœpiewaniem wsi i interesowaniem siê teatrem amatorskim.

Najpopularniejszym jednak z zajêæ kulturalnych by³o czytelnictwo. Wieœ
czyta³a du¿o i to dawa³o dobre efekty w ¿yciu. Choæ przy lampie naftowej,
choæ zmêczony ca³odzienn¹ prac¹, niejeden prze¿ywa³ przygody ksi¹¿kowe
bohaterów I Wojny Œwiatowej, ró¿ne podró¿e, scenki przygodowe, fantasty-
czne bajki itp. Nawet ci co niezbyt têgo sami potrafili czytaæ, chêtnie przycho-
dzili do domów, gdzie ktoœ lubi³ czytaæ na g³os i s³uchali opowieœci.

Na przyk³ad Pawe³, który u nas pracowa³, w m³odoœci nie pilnowa³ szko³y,
w czytaniu nie by³ mocny, ale bardzo lubi³ ksi¹¿kowe opowiadania. Wieczora-
mi urywa³ siê, nie do dziewczyn, ale do mojego wujka w s¹siedztwie i s³ucha³
jego czytania. Wujek z kolei du¿o czyta³ i chêtnie na g³os, je¿eli mia³ s³ucha-
czy. D³ugo w noc trwa³y takie seanse czytelnicze, je¿eli lektura by³a pasjonuj¹-
ca. My dzieciaki czekaliœmy tylko, kiedy skoñcz¹ czytaæ dan¹ opowieœæ, bo
potem Pawe³ z aktorskim zaciêciem opowiada³ nam ca³¹ akcjê. Ile¿ w tym
by³o gry, ile prze¿yæ, jak cudownie potrafi³ prosty m³odzian odgrywaæ g³osem
i gestem akcje opowiedziane w ksi¹¿ce przez autora. W ten sposób zanim
jeszcze sam opanowa³em sztukê czytania w szkole, zna³em przygody Stasia
i Nel z „ W pustyni i w puszczy” Sienkiewicza, przygody Robinsona, ca³¹ seriê
bajek i inne.

Wielu m³odych i starszych pasjonowa³o siê czytelnictwem. By³a to jedyna
ogólnodostêpna rozrywka kulturalna we wsi. Ludzie czytaj¹cy wyró¿niali siê
innych wiedz¹, jêzykiem, zachowaniem i stosunkiem do innych ludzi. Wielu
oczytanych ludzi cieszy³o siê du¿ym szacunkiem i to nie tylko we wsi. Szcze-
gólnie ceni³ sobie takich prof. Tadeusz Œlósarczyk, który przebywa³ w Trzebuni
w czasie okupacji niemieckiej. Uciek³ on ze Œl¹ska i tu, w Trzebuni uczy³
w szkole, ponadto mocno by³ zaanga¿owany w pracy konspiracyjnej w ROCh
i BCh, prowadzi³ te¿ wraz z ¿on¹, tajne nauczanie na poziomie œrednim.
Wymienia³ czêsto, jako przyk³ad wysokiej klasy samouka, Micha³a Bylicê, który
przez czytelnictwo naby³ wiedzy wszechstronnej i obycia, tak, ¿e jak twierdzi³,
nie wstydzi³by siê z nim zasi¹œæ do najlepszego towarzystwa. Czytano te¿
w Trzebuni, w czasie okupacji, wszystko co w rêkê popad³o. Biblioteka szkol-
na by³a zlikwidowana, ale ksi¹¿ki wêdrowa³y z niej pomiêdzy ludzi. Jeden od
drugiego po¿ycza³ ksi¹¿ki, stare czasopisma, tajn¹ prasê, pas³o siê krowy
i czyta³o powieœci, wieczorami przy lampie, pe³no g³ów i ksi¹¿ek, podarte,
czasem niekompletne, ale dawa³y prze¿ycia i wiedzê. Czasami coœ podlecia³o,
poprzez wujka, z biblioteki ksiêdza. By³y to powa¿niejsze dzie³a, czasami
religijne, kszta³ci³y i rozwija³y m³odych.
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Je¿eli chodzi o czytelnictwo czasopism, i prasy to mia³y one przed wojn¹
swoich wyznawców w doœæ du¿ej iloœci. Najpoczytniejsz¹ gazet¹ by³ „Wielko-
polanin” wychodz¹cy dwa razy w tygodniu. Prenumerowa³o go dwudziestu
odbiorców, a czytywa³o znacznie wiêcej, poniewa¿ wielu ludzi po¿ycza³o
sobie czasopisma od innych, nie maj¹c œrodków na zakup w³asnych. Podobn¹
iloœæ prenumeratorów mia³ „Ma³y Dziennik” wydawany przez ksiê¿y w Niepo-
kalanowie. Po kilka numerów prenumerowano „Tygodnika Ilustrowanego”
„Kuriera Codziennego” (g³ównie nauczyciele) oraz „Roli” i „Piasta”. Po jednym
egzemplarzu prenumerowano „G³osu Narodu” (ksi¹dz) i „Wici” (Ko³o ZMW).
Wiêksz¹ iloœci¹ reprezentowane by³y miesiêczniki o treœciach religijnych, które
na kazaniach propagowa³ proboszcz i organizowa³ zbiorow¹ prenumeratê. 
Tu wybija³ siê „Rycerz Niepokalanej” maj¹c piêædziesi¹t prenumeratorów, dalej
„Chor¹giew Marii” z czterdziestoma egzemplarzami. Pozosta³e „Pos³aniec
Serca Jezusowego”, „Pochodnia Seraficka” i inne mia³y tylko po kilkanaœcie
odbiorców. Te dane wyci¹gn¹³em z mej pracy konkursowej do tygodnika
„Wici” w 1946 roku pod tytu³em: „Jak rozwin¹æ czytelnictwo na wsi”. Poczta
przed wojn¹ mieœci³a siê w s¹siednim domu, a ja jako wœcibski ch³opiec, by-
wa³em tam prawie codziennie i widzia³em wszystkie przesy³ki jakie sk³adano
z furmanki do Urzêdu.

Inn¹ kulturaln¹ rozrywk¹, której oddawali siê Trzebunianie, to œpiew
i muzykowanie. Nawyku do œpiewania nabywa³o siê ju¿ w latach szkolnych.
Œpiew towarzyszy³ te¿ dziecku w domu przy ko³ysaniu m³odszego brata, przy
pasieniu krów, w koœciele, na pielgrzymkach, odpustach, na weselach i w kar-
czmie. Œpiewa³o siê nie z radoœci tylko, lecz z potrzeby, aby daæ znaæ o sobie,
o swoich têsknotach, smutkach, b³aganiach do Najwy¿szego itp.

Nie mniej i tu szko³a odgrywa³a donios³¹ rolê. Dwie godziny tygodniowo
œpiewu przewidywa³ program, prawdopodobnie ju¿ od klasy drugiej. Zajêcia
na lekcjach œpiewu, to nie tak jak dziœ tzw. wychowanie muzyczne. Tam nie
by³o teorii, gadulstwa, tam siê œpiewa³o! Nauczyciele byli przygotowani w se-
minarium do prowadzenia œpiewu. Grali na jakimœ instrumencie. Inni znów
mieli opanowany rysunek. To siê rzeczywiœcie mog³o nazywaæ przygotowa-
niem do zawodu. Myœmy nie znali nut, ani teorii muzyki, ale odró¿nialiœmy co
to sopran, alt, tenor, baryton. Œpiewaliœmy na g³osy i solowo. Mieliœmy reper-
tuar piosenek szkolnych, harcerskich, ludowych i pieœni koœcielnych. W ostat-
nich klasach by³y dodatkowe godziny œpiewu tzw. „chór”. Nale¿eli do „chóru”
wszyscy z lepszym s³uchem i g³osem. Chór wystêpowa³ na uroczystoœciach
szkolnych i wystêpowa³ te¿ w koœciele daj¹c popisy swych umiejêtnoœci czasa-
mi razem z orkiestr¹ miejscow¹. Rozœpiewana m³odzie¿ w szkole, œpiewa³a
potem przy pasieniu krów. By³o to niejako nakazem, ¿e pasterz mia³ œpiewaæ.
Nawet starsi przechodz¹c ko³o milcz¹cego pastucha zachêcali go – œpiewaj se
Stasiu! Gdy siê wyros³o na m³odziana, na pannicê, te¿ siê œpiewa³o. Grupkami
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wêdrowa³o siê w niedzielê po miejscowych grzbietach górskich i podleœnych
³¹czkach i œpiewa³o siê, ale ju¿ inny repertuar. Uczono siê piosenek przynie-
sionych z wojska, z wiêzienia, zas³yszanych na jarmarkach, odpustach, od s¹-
siadów lub z p³yt gramofonowych, bo radia jeszcze nie by³o. Ze œpiewem
podchodzili ch³opcy do dziewczyn pas¹cych byd³o na leœnych pastwiskach
w niedzielê. Nie broni³y siê one od niedzielnych obowi¹zków pasienia krów,
bo to by³a okazja, aby spotkaæ siê z jakimœ ch³opcem wêdruj¹cym po leœnych
duktach, czy, aby nie spotka tej, o której marzy?

Tu w³aœnie na pastwisku zawierano pierwsze sercowe znajomoœci, miêdzy
m³odocianymi. Tu nie by³o strzeg¹cych rodziców, tu nie by³o ¿adnych zobo-
wi¹zañ na przysz³oœæ, tu ot tak przypadkowo spotka³ siê m³ody z m³od¹.
Spodobali siê sobie to umówili siê na nastêpn¹ niedzielê, nie, no to wolna
droga do innej, czy innego. Koledzy z którymi siê wêdrowa³o, byli wyrozu-
miali, te¿ szukaj¹cy przystani, wiêc skoro widzieli ogniki w oczach kolegi,
dyskretnie odchodzili dalej zostawiaj¹c ich sam na sam. Innym razem kolega
odp³aci³ tym samym. Gorzej, je¿eli wiêcej by³o w grupce takich, co im siê ta
sama podoba³a. Zostawali wszyscy, czy we dwójkê i dopiero d³u¿sze znajo-
moœci decydowa³y o tym, kto na to pastwisko bêdzie przychodzi³, na to sam
na sam. M³odzian co kilkakrotnie na pastwisku bawi³, powoli uwa¿any by³ ju¿
za kandydata na powa¿niejszy romans. Odwa¿a³ siê tedy razem z pasterk¹
przychodziæ do domu rodziców i tak pomaluœku stawa³ siê jej niejako narze-
czonym. Przynajmniej tak uwa¿a³a opinia spo³eczna. A wszystko zaczê³o siê
od niedzielnego œpiewania.

Inn¹ okazj¹ do œpiewu i do romansów by³y latem sobotnie czy niedzielne
wieczory. Po pracy, po kolacji, umyci, a têskni¹cy do czegoœ wy¿szego, ni¿
ca³otygodniowa harówka przy sianie, przy ¿niwach, gromadzili siê z jednej czy
dwóch ról m³odzi ch³opcy i dziewczêta, obsiadali miejscowe trawniki, czy jakieœ
drzewa, kamienie, i terkotali, terkotali, a potem piêknie na g³osy poœpiewali.
Kiedy to wchodzi³o w nawyk a œpiewaj¹cy byli godni s³uchania, otwiera³y siê
okna, a starsze uszy chciwie ³apa³y melodiê i s³owa dolatuj¹ce z oddali. Ile¿
prze¿ywali wówczas w³asnych wspomnieñ z m³odych lat, ile¿ cichych b³ogo-
s³awieñstw posy³ali tym m³odym, za niewinnoœæ i piêkno tego wieczoru. Rodzi-
ce tolerowali takie urywanie siê z domu wieczorem, bo te wspólne spotkania
towarzysko-œpiewacze niedaleko domu, wydawa³y siê nie byæ niebezpieczne
dla cnotliwoœci córy.

Wreszcie œpiewa³o siê mocno i serdecznie w koœciele. Mê¿czy¿ni, groma-
dz¹cy siê ko³o organów i organisty na chórze stanowili zwykle drugi g³os,
œpiewali na „grubo”. Kobiety na koœciele œpiewa³y pierwszym g³osem, czyli
„cienko”. Nieszpory, czy Gorzkie ¯ale, œpiewano na przemian – jedna sekwen-
cja nisko, druga o gamê wy¿ej, czyli wysoko. W miejscowym jêzyku mówi³o siê:
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na „grubo” i „cienko”. Podobnie œpiewano Godzinki, czasami pieœni. Taki
œpiew mia³ swoiste piêkno i swoisty urok, nie organizowane, a nawykiem opa-
nowane œpiewanie w dwóch gamach. Zachwycali siê tym przyje¿d¿aj¹cy cza-
sami do parafii obcy ksiê¿a. W sumie wszyscy œpiewali w koœciele a¿ mury
dr¿a³y od tonacji i natê¿enia g³osów. Dzieci, starzy, a najpotê¿niej ci, co swym
g³osem chcieli wedrzeæ siê do Nieba bezpoœrednio i t¹ Matulê Bo¿¹ i Jej Syna
niejako zmusiæ do pomocy im w tej biedzie: „…Zmi³uj siê, zmi³uj, nad sierota-
mi…” Albo te¿ bij¹c siê w pierœ: „…My grzeszni Ciebie Boga prosimy, zmi³uj siê
nad nami!…”

Ale by³y te¿ œpiewy tryumfalne i wyj¹tkowo potê¿ne, jak: „Tryumfy króla
Niebieskiego, zst¹pi³y z nieba wysokiego…” œpiewane na sumie w Bo¿e Naro-
dzenie i póŸniej, jako ostatnia pieœñ na sumie. Do dziœ drga mi w uszach ta
melodia, jak drga³o powietrze, uderzone potêg¹ g³osów i szczeroœci. Oj, czer-
wieni³ siê wówczas z wysi³ku Jasiek Solawka, Jantek Kowal, Pitulok, Jantek
So³tyski, Stopkowe ch³opaki – Owieski, Kuba, Wojtek, Jasiek od Ma³ego, Jasiek
od Kajtanki, Jarosioki, £atasioki, Kaœka od Barg³a, wszystkie baby i ch³opy bez
wyj¹tku. To by³o œpiewanie!

Nie mniej z serca i donoœnie œpiewali Trzebunianie na kalwaryjskich „Dró¿-
kach”, na stacjach tam odprawianych. Trzeba by³o przecie¿ zag³uszyæ inne
kompanie, dotrzeæ g³osem przed samiuœki tron Bo¿y i wy¿yæ siê te¿ trochê. Tu
na stacjach dominowa³a ci¹gliwa melodi¹ pieœñ: „Ju¿ Pi³at Jezusa wywiód³ do
okna ratusznego, aby wszystek lud ¿ydowski dobrze widzia³ ca³ego…” Pieœñ
dla wielu miejscowoœci nieznana to te¿ i popis by³ znaczny i duma, bo to my
Trzebunianie… o!

Obok powszechnego œpiewania istnia³o równie¿ muzykowanie. Ten i ów
bra³ siê za harmoniê, za akordeon, tamten za klarnet, paru za skrzypce, i basy,
a jak go i na to nie staæ to choæ za organki. Rzêpoli jeden, rzêpoli drugi, uszy
s¹siadom puchn¹, ale z tego chaosu tonów powoli wy³aniaj¹ siê melodie
i w ten sposób utalentowani samoucy, bez szko³y, bez instruktora, bez nut,
z wyczucia i s³uchu opanowywali instrument. Kto i na organkach nie móg³ za-
graæ, a gra mu w sercu rytm i nuta, k³adzie bibu³ê na grzebieñ i mrucz¹c
wprawia papier w drgania i wymusza jak¹œ melodiê. Do niego do³¹cza nastêpny
z flaszk¹ jako akompaniament, a inny bêbni palcami po sto³ku dodaj¹c rytm
i ju¿ jest kapela. Podrostki podryguj¹ i ucz¹ siê w jakiejœ sionce pierwszych
kroków poleczki czy walca, przy takiej kapeli.

Ale dum¹ wsi by³a i jest orkiestra dêta. Niedawno obchodzono sto lat jej
istnienia. Jej pocz¹tki by³y w dziewiêtnastym wieku, za czasów s³awnego
cesarza Franciszka, w³adcy cesarstwa austriackiego. Dwudziestu oœmiu, czasa-
mi ponad trzydziestu ch³opców, ch³opów i ju¿ dziadków dmucha w te ¿ó³tawe
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tr¹by i klarnety. Ponad szeœædziesi¹t lat prowadzi³ tê orkiestrê Jan Bieniek,
ch³op, rolnik, ojciec chyba dziesiêciorga dzieci. Talent nieprzeciêtny, doskona³y
dyrygent, muzyk z wyczuciem. Opanowa³ sztukê muzykowania i dyrygowania,
a potem uk³adania instrumentów i sulfarzu na wielu kursach, a uprawnienia
do zawodowego prowadzenia orkiestr zdoby³ po egzaminach teoretycznych
i praktycznych. Niedawno zmar³ jako osiemdziesiêcioletni staruszek, do koñca
by³ czynny w zespole. Grali w orkiestrze dwaj jego bracia, a potem kilku synów,
dba³ o zespó³, ¿y³ zespo³em, rozpisywa³ wszystkim nuty, uczy³ m³odych czytaæ
nuty i graæ, doskonali³ starszych, zabiega³ o udzia³y w konkursach orkiestr,
a wszystko czyni³ honorowo, bo któ¿ by mu tu za co p³aci³? Przed wojn¹
w domu bieda, dzieci sporo, ¿ona zapracowana, ale si³a muzyki wyrywa³a go
z domu i do domu na próby kaza³a œci¹gaæ m³odzie¿ i uczyæ grania. By³
bohaterem pracy kulturalnej dla wsi, by³ wspania³ym cz³owiekiem, ¿yczliwym,
cierpliwym, pogodnym, wytrwa³ym i muzycznie wysublimowanym. Za jego,
pracê bezinteresown¹, oddan¹ niech bêdzie mu w pamiêci Trzebunian wiecz-
na chwa³a! Czeœæ jego pamiêci!

Czynnikiem, który utrzymuje tak d³ugo orkiestrê w Trzebuni, obok jego
mistrza, by³a i chyba jest nadal, centralna uroczystoœæ w Kalwarii klasztorze
oo. Bernardynów Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny. To tam, corocznie,
przez dziesiêciolecia, wystêpuje orkiestra w uroczystoœciach obrzêdu zaœniêcia
NMP i Jej Wniebowziêcia. Zespó³ jest tam znany i ceniony, zawsze wystêpuje
jako g³ówny. Uczestniczenie w tej imprezie to duma ka¿dego cz³onka zespo³u,
a nawet wewnêtrzna potrzeba. To daje im bodziec do ¿mudnych æwiczeñ, do
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marszów pogrzebowych, marszów weso³ych, generalskich, æwiczeñ pieœni
granych na „Dró¿kach”, a przy okazji równie¿ do przygotowania repertuaru
œwieckiego. Na „Dró¿kach” ze swoj¹ kompani¹ graj¹ na Kalwarii pieœni, które
raz œpiewaj¹ uczestnicy, a nastêpnie orkiestra gra melodiê. W pochodzie po-
grzebowym Matki Boskiej graj¹ marsze ¿a³obne, w pochodzie Wniebowziêcia
marsze weso³e. Potem oo. Bernardyni zapraszaj¹ ich do siebie dla ugoszcze-
nia, wówczas po piwku daj¹ popis ro¿nych wi¹zanek i nabieraj¹ ochoty do
przygotowañ ju¿ na nastêpny rok. Kalwaria jest dla nich tym ³adowaniem
akumulatorów, jak dla prezydenta Wa³êsy Rzym. I tak to trwa latami. Ludzie
wymieraj¹, niedo³ê¿niej¹, ale przychodz¹ nowi, æwicz¹ i ci¹g trwa.

W miêdzyczasie bywa³y wystêpy w powiecie na 1 Maja, to jakiœ konkurs
orkiestr podhalañskich, to znów gminne do¿ynki, albo uczczenie partyzan-
ckich dokonañ z okresu wojny. Zdarza³y siê imieniny któregoœ z kolei kierowni-
ka szko³y, to siê gra³o mu pod domem, by³ pogrzeb uczestnika zespo³u, lub
kogoœ znaczniejszego te¿ siê gra³o, by³o wesele kompana, jak mu nie zagraæ?
Jak nie wypiæ, postawionej wódki za jego zdrowie? I tak z graniem wi¹¿e siê
kole¿eñstwo i szacunek w œrodowisku i wyjazd tu i tam i to oderwanie od co-
dziennoœci. Od czasu do czasu gdzieœ jakiœ poczêstunek, jakieœ spotkanie,
jakaœ sk³adka, jakaœ popijocha itd. To nic, ¿e czasami ¿ona ponarzeka, ¿e wy-
klina, bo praca w domu, ¿e ¿niwa siê opóŸniaj¹ przez to granie – ale to coœ co
trzyma nawet przy tej wrzeszcz¹cej ¿onie, to radoœæ ¿ycia jak¹ daje muzyka.

Tu równie¿ nale¿y z³o¿yæ wyrazy szacunku i podziêkowanie kierownikom
szko³y którzy udzielali i udzielaj¹ sali szkolnej na próby, którzy sami starali siê
byæ tym czynnikiem organizacyjnym zespo³u i wed³ug swych umiejêtnoœci
muzycznych te¿ pomagali w szkoleniu zespo³u. Wymieniæ tu nale¿y przedwo-
jennego kierownika Tadeusza Œwiêsa oraz powojennego Micha³a Balarê.

Poszczególni cz³onkowie orkiestry, tak dawniej, jak i obecnie, dobieraj¹
siê ze sob¹ i tworz¹ paroosobowe zespoliki (4-6) do muzykowania po wese-
lach, zabawach itp. Zamieniaj¹ wówczas instrumenty dête na akordeon, na
skrzypce, a klarnet i tr¹bka to w sam raz. Kto natomiast ze s³uchem i ochot¹
za s³aby to po pierwszych latach prób odpada, jak i ci co ju¿ przytêpiali po
dziesi¹tkach lat grania, musz¹ przekazaæ instrument wnukowi. Tylko im
zostanie czekaæ, kiedy znów wszyscy z jawi¹ siê ko³o niego i odprowadzaj¹c
z honorami zagraj¹ ostatni dla niego przeznaczony marsz: „W mogile ciemnej
œpij na wieki”.

Do rozwa¿añ o kulturze trzebuñskiej nale¿y jeszcze dorzuciæ to piêkno
jakie tworzy³y nasze matki i siostry, babcie i ciocie. Te twory na zapaskach, na
chustkach, na spódnicach, te wyszywane bukiety i pojedyncze kwiaty. Swoj¹
duszê omotan¹, piêknem i benedyktyñsk¹ cierpliwoœci¹ syci³y widokiem przez
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siebie wyszywanego dzie³ka. Tworzyæ ci¹gle coœ nowego, niepowtarzalnego,
to nakaz, to mus wewnêtrzny. Te chwile spêdzone z ig³¹ i barwn¹ nici¹, te
chwile spêdzane nad tworzeniem wzoru – to oderwanie siê od tej codzien-
noœci, od tej krowiny, od tych dziecek, od miski i garnka. Gdyby nie tworzenie,
to mo¿e nerwy nie wytrzyma³yby tego napiêcia w domu, tej atmosfery ci¹g³ej
pogoni tylko za groszem, tylko za materialn¹ fikcj¹ posiadania. A dusza rwie
siê czegoœ innego, do piêkna, do równoœci, do sprawiedliwoœci, do spokoju,
ciszy i s³odyczy domowego ogniska.

A czy to ta druga strona zechce zrozumieæ? Chyba nie bardzo, wiêc co?
Konflikt, rozpacz, rozterka, nienawiœæ? Nie, to nie jest wyjœcie. Wiêc co? –
W³aœnie to! To odprê¿enie przy tworzeniu. Tu siê odnajduje, tu siê zapomina,
tu siê odrywa choæ na chwilê na godzinê, mo¿e dwie, choæ w niedzielne po-
po³udnie. To daje ukojenie i pozwala przetrwaæ te ciê¿kie jak o³ów dni napiêæ
i bólu i skrywaæ je przed drug¹, bardziej zmaterializowan¹, stron¹. Z czasem
da³o to i uznanie otoczenia. Przychodz¹ kumosie, prosz¹ – zrób i dla mnie, jakie
to piêkne, ja ci za to pomogê w polu, pomogê przy kopaniu. – No có¿, przynieœ, spróbu-
jê, zrobiê… Mo¿e i on zacznie bardziej ceniæ, nie tylko dobre œniadanie i to go-
spodarskie harowanie, ale mo¿e zobaczy i serce i duszê i te wznioœlejsze ide-
a³y tkwi¹ce w kobiecie artystce? Wiêc znów coœ nowego przychodzi do g³owy.
Kwiaty mo¿na nie tylko wyszywaæ ale te¿ robiæ je z bibu³y – ma³e, du¿e, ró¿e,
lilie, niezapominajki – i ³¹czyæ je w bukiety, a potem postawiæ na o³tarz w ko-

œciele. Bêdzie Bogu na chwa³ê i ku
ozdobie, a ludziom na pokaz. Jedyny
sposób zrobienia wystawy swoich prac.
Troszkê to kosztuje, ale to dla Pana
Boga ku w³asnej radoœci. Na inne po-
trzeby wije siê wieñce z jedliny, z dêbi-
ny, z wid³aka, z czego kto chce. Ozdo-
bi siê je kwiatami, zrobionymi z bibu³y,
zanurzonymi w parafinie dla wiêkszej
trwa³oœci na powietrzu. Okrêca siê tymi
wieñcami przydro¿ne krzy¿e i kapliczki,
zdobi wnêtrze koœcio³a na œwiêta i od-
pust parafialny. Dom weselny te¿ god-
ny takiej dekoracji, brama dla nowo-
¿eñców, a có¿ dopiero gdy uroczysto-
œci prymicyjne w parafii, czy przyjazd
oficjalny biskupa. Twórczoœæ siê posze-
rza, popularnoœæ roœnie, satysfakcja
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te¿ wzrasta i zwyciêstwo. Zwyciêstwo nad swoj¹ s³aboœci¹, nad materializmem
wspó³ma³¿onka. Jemu te¿ zaimponowa³a artystyczna ¿ona, szkoda tylko, ¿e
trochê za póŸno, gdy ju¿ zdrowie jej nie dopisuje. Takie to losy ludowej, cichej
artystycznej duszy. Lecz i inne podpatruj¹, próbuj¹ swoich si³ i swej twórczoœ-
ci. Nowe wymyœlniejsze wzory, nowe rozwi¹zania, wzbogacaj¹ siê dusze
ludzkie, wzbogaca kultura œrodowiska, coraz ³adniejsze wioskowe ¿ycie.

Jeszcze inne zdolnoœci drzemi¹ w trzebuñskim ludzie, to zdolnoœci aktor-
skie. Naœladownictwo, odgrywanie innych, przedrzeŸnianie, obœmiewanie, ale
i wynoszenie, to¿ to z tak¹ ³atwoœci¹ idzie niektórym. Nie mieli nauczyciele
w szkole k³opotu z inscenizacjami, przedstawieniami, recytacjami. M³odzie¿
szkolna chêtnie podejmowa³a siê grania ról na przedstawieniach, ma³o, po
prostu ubiegali siê uczniowie o role. To by³o wyró¿nienie i zaszczyt graæ na
scenie. Tak grali nasi ojcowie wzajemnie wobec siebie na co dzieñ. Idzie jeden
do drugiego na papierosa, bo w domu ani ciut, ciut tytoniu, a paliæ siê chce.
Przychodzi do tego lepszego co ma i zgrywa siê. Ten ju¿ wie po co przyszed³
tamten, wyjmuje „gaækorek“ z tytoniem, podaje bibu³ki, skrêæ – mówi, a ten
udaje greka, ¿e mu siê wcale paliæ nie chce:

– Nie, dziêkujê, dopiero rzuci³em przed progiem kometa – powiada.
– Zapal, zapal nie certol siê.
– A¿ w gardle gorzko od tych papierosów – niby siê broni, ale szybko krêci
tytoñ w bibu³ce i zapala. Po to przecie¿ przylaz³. Czy to nie swego rodza-
ju aktorstwo?

Albo z rana, kiedyœ jeszcze nie dobrze wylaz³ z ³ó¿ka, przylatuje Krzesno-
ociec i krzyczy na ca³y dom: Ch³opaki, chodŸcie, chodŸcie, ale piêkna wiewiórka na
jab³oni! Nie ucieka, mo¿emy j¹ z³apaæ. Ch³opcy ¿¹dni sensacji biegn¹ za Krzesno-
ojcem, patrz¹ nic nie widz¹, a on pokazuje: tam, tam… o tu, tu i biega w ko³o.
Wreszcie któryœ wpad³ w ³ajno, które pod jab³oni¹ jakiœ œwintuch zostawi³.
O… toœ z³apa³ wiewiórkê – œmieje siê Krzesnoojciec i zabawa skoñczona, bo
tylko o to chodzi³o, ¿eby siê uda³o któregoœ huncwota do gówna wprowa-
dziæ. Wiêc siê uda³o. Tu te¿ zadzia³a³o Krzesnoojca aktorstwo. Te aktorskie
zaciêcia znajdowa³y upust najczêœciej na weselach. Ile¿ to by³o targowania siê
o M³od¹ Pani¹, ile jej sprzedawania, jakie „ocepiny” – istny teatr. A w czasie
uczty weselnej ró¿ne inscenizacje, czasami przebieranie, udawanie lekarzy,
zapisywanie lekarstw, czystego spirytusu, lub piwa podrobionego spirytusem,
a to k³ad³o szybko naiwnego do ³ó¿ka.

W urzêdzie zaœ, jak trzeba by³o, w zale¿noœci od potrzeby i okolicznoœci gra-
³o siê albo biedaka, albo g³upca, albo zamo¿nego z kies¹ interesanta. W s¹dzie
te¿ by³a okazja do popisu zrobienia z siebie idioty. Czasami siê udawa³o dziê-
ki temu unikn¹æ kary za kradzie¿ ¿erdzi z lasu pañskiego, czy za pobicie przed
karczm¹, zw³aszcza jak dobrze sprawê u³o¿ono z adwokatem.
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To granie uratowa³o parê osób od side³ ubeckich po wojnie. Niejaki Bronek
zapl¹tany w powojenn¹ konspiracjê przeciw komunistom by³ ju¿ aresztowa-
ny, lecz go wypuszczono bo zacz¹³ zrêcznie symulowaæ chorobê umys³ow¹.
W domu w dalszym ci¹gu gra³ wariata. Biega³ do Kalwarii, robi³ ró¿ne g³upst-
wa. Czy ojciec wiedzia³, ¿e symuluje trudno mi okreœliæ, doœæ, ¿e spotka³em
ich obydwu w Krakowie na ulicy Floriañskiej. Bronek szed³ przodem ze spusz-
czon¹ g³ow¹ i g³upawym wyrazem twarzy. Zatroskany ojciec szed³ za nim.
Gdy ich pozdrowi³em, Bronek, mój kolega z ³awy szkolnej uda³, ¿e mnie nie
s³yszy, ani nie poznaje, ojciec siê zatrzyma³ i wyjaœni³, ¿e Bronek chory i ¿e id¹
do kliniki neurologicznej na ulicê Kopernika. Kiedy minê³o niebezpieczeñstwo,
po roku 1957, Bronek nagle ozdrowia³. O¿eni³ siê, a gdy go póŸniej pyta³em
co z t¹ jego chorob¹ psychiczn¹, opowiedzia³ mi, ¿e go tak nauczyli w wiêzie-
niu inni i to mu pomog³o wyœlizgn¹æ siê z r¹k ubowskich.

NieŸle te¿ zagrali swoje role m³odzieniaszkowie na Okrêgowym S¹dzie
Wojskowym w Krakowie, pod koniec lat czterdziestych. Oskar¿eni o wywrotow¹
dzia³alnoœæ przeciw Polsce Ludowej, a w rzeczywistoœci to w zwyk³ym s¹dzie
powinni odpowiadaæ za chuligañstwo. W niedzielne popo³udnie popili i umyœlili
nastraszyæ leœniczego. Kiedy przechodzili ko³o leœniczówki wybili mu szybê,
wdarli siê do mieszkania i wygra¿ali, ¿e – ci poka¿emy ty pepeerowcu. Po ich
wyjœciu zadzwoni³ na UB, przyjechali i zaaresztowali rozbawionych parobcza-
ków. Na s¹dzie zgrywali g³uptasów, pijaków, nic nie pamiêtali, tak ¿e tylko jeden,
który mia³ najs³absz¹ obronê i zdawa³ siê z nich byæ najm¹drzejszym otrzyma³
wyrok piêciu lat wiêzienia.

By³y i inne sytuacje, w handlu, w ¿yciu towarzyskim, gdzie wy¿ywa³a siê
trzebuñska spo³ecznoœæ aktorsko.

¯eby ju¿ mieæ ca³y obraz kulturalnych ci¹got trzebunian, nale¿y te¿ wspom-
nieæ o samorodnych poetach, którzy dla przyjemnoœci, a nie tylko na weselach,
uk³adali pieœni, wiersze i œpiewali je na pastwisku i przy orce. Znany by³ z tego
szczególnie Kasper od WoŸnicy. Weso³y, pogodny, zawsze maj¹cy pod rêk¹
jakiœ w³asny utwór, jakiœ ¿art, czy piosenkê. By³ te¿ wioskowy kronikarz,
opisuj¹cy historiê wsi. Niestety zmar³ a historia zaginê³a – ktoœ kiedyœ wsadzi³
w piec nikomu nie potrzebne dzie³o, a szkoda.

Mo¿e i ta opowieœæ taki znajdzie koniec? Mo¿e?!
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WIARA I ¯YCIE

Twarde i ciê¿kie ¿ycie wiejskie potrzebuje wsparcia, pociechy i nadziei, bo
ciê¿kie jest jarzmo synów Adamowych… – mówi³ ksi¹dz na kazaniu w Kalwarii
w czasie okupacji. Szczególnie ciê¿kie to ¿ycie bywa³o tu w górach, w tych
przeludnionych wsiach. Brak by³o pracy, a z tym zwi¹zany brak chleba. Du¿o
wolnych r¹k do pracy i du¿o g³odnych gêb do jedzenia. Przyrost naturalny
znaczny, a odp³ywu na zewn¹trz brak. Wiêc marniutko ¿y³o siê wiêkszoœci
mieszkañców, a nadziei na lepsze nie by³o. Tote¿ czêsto œpiewa³ naród w koœ-
ciele w³asnym i na Kalwarii pieœni b³agalne do Niebios, a wœród nich i tê z po-
jêkuj¹c¹ melodi¹, i b³agaln¹ treœci¹: „…my tacy biedni, kiedyœmy sami, o Matko
Boska módl siê za nami…” Biedzie jednak towarzyszy³a wiara, wiara w Boga
Wszechmog¹cego. Bo wiara to i nadzieja, wiara to ufnoœæ w czynniki nadprzy-
rodzone, to pokrzepianie serc…

Je¿eli tu, na ziemi bieda i cierpienie, to choæ po œmierci bêdzie obfitoœæ tam
w Górnej Krainie. Biedni bêd¹ tam bogaczami, bo „prêdzej wielb³¹d przejdzie
przez ucho iglane, ni¿ bogacz do nieba siê dostanie” tak powiedzia³ Chrystus.
Wiedzieli o tym Trzebunianie, wiêc w swej ubo¿uchnej wizji œwiata i Nieba, lgn¹
do Boga, do Jego Matki Marii i czekaj¹ z ufnoœci¹ spe³nienia siê tej nadziei
szczêœliwego wiecznego ¿ywota w Raju. Gdy bogaci ju¿ na ziemi otrzymali tak
wiele, to ci biedni otrzymaj¹ wiêcej potem, po œmierci. Wiara krzepi³a, stwa-
rza³a nadziejê na przetrwanie w pokorze i poddaniu siê woli Bo¿ej. Czym
prostszy i bardziej bezradny tu na ziemi, tym mocniej i g³êbiej siêga³ swym
zaufaniem do niebieskich wy¿yn. Mo¿e by³a to wiara p³ytka i teologicznie
prymitywna, ale jednak w swym sensie g³êboka i prawdziwa. Tu nie by³o filo-
zofowania, nie by³o mistyki, ani scholastyki, ani dogmatyzmu, tu tylko czyste:
wierzê, ufam, mam nadziejê w Panu. Zgodnie z tym, ¿ycie wsi, ¿ycie poszcze-
gólnych rodzin i jednostek, zwi¹zane by³o przez ca³y rok z koœcio³em, jego
uroczystoœciami, nakazami, zakazami, odpustami i inn¹ dzia³alnoœci¹. Jedne
rodziny bardziej zwi¹zane z tym co dzia³o siê w koœciele, inne mniej, ale wszy-
scy gromadnie w niedziele i œwiêta uczestniczyli w nabo¿eñstwach, proce-
sjach, odpustach i wszystkim co dzia³o siê w koœciele. G³ównie mieszkañcy
blisko koœcio³a bêd¹cy, czêœciej do niego zagl¹dali, choæby z racji nabo¿eñstw
majowych, czerwcowych, paŸdziernikowych i niedzielnych nieszporów.

W Trzebuni nie by³o rodzin obojêtnych na wiarê, nie by³o te¿ innych
wyznawców prócz katolików. ¯adne sekty nie mia³y tu mo¿liwoœci dzia³ania.
Ksi¹dz mia³ spokój pod tym wzglêdem, a wieœ nie by³a rozbita z powodów
religijnych. Przeciêtny Trzebunianin rozpoczyna³ dzieñ nabo¿nie, ¿egnaj¹c siê

79



i odmawiaj¹c poranny pacierz. Tak te¿ koñczy³ dzieñ uk³adaj¹c siê do spania.
Lecz niejedna babina, nale¿¹ca do tercjanek i innych stowarzyszeñ, d³ugo
klêcza³a i odmawia³a przepisane dla cz³onka modlitwy. Zmêczenie klei³o oczy,
ale obowi¹zek nakazywa³. Czym kto lepszy i mniej potrzebuje pomocy boskiej,
tym wiêcej o ni¹ skomli, a ci co rzeczywiœcie winni szukaæ zmi³owania i prze-
baczenia nie czuj¹ potrzeby jej szukania. Zwyczaj te¿ nakazywa³ rozpoczynaæ
œniadanie i ka¿dy posi³ek pobo¿nym prze¿egnaniem siê, natomiast apel ksiê¿y
by siê pomodliæ jeszcze jakoœ nie skutkowa³. Tylko przed wigilijn¹ wieczerz¹
wszyscy wspólnie odmawiali pacierz.

Innym znamieniem wiary bêd¹cym w nawyku to by³o pozdrawianie siê
przy spotkaniu s³owami: „niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus”, na co od-
powiadano: „na wieki wieków, amen”. Do ludzi pracuj¹cych mówiono
„szczêœæ Bo¿e“ a odpowiadano „daj Bo¿e i Tobie“. Z czasem, ju¿ w latach trzy-
dziestych i póŸniej coraz czêœciej zaczêto u¿ywaæ pozdrowienia „dzieñ dobry“,
co ludziom starszym bardzo siê nie podoba³o. By³y domy w których musia³o
siê Boga pochwaliæ, ¿eby nie byæ skarconym.

Z wiar¹, oprócz codziennej modlitwy, zwi¹zane by³y jeszcze nakazy, jak
posty. Pi¹tek u katolików by³ i jest zawsze dniem postnym. Nie jada³o siê wiêc
miêsa w pi¹tki, ale te¿ nikt go nie widzia³ w inne dni, tak, ¿e post od miêsa
nie mia³ znaczenia. Nie wolno te¿ by³o u¿ywaæ smalcu do kraszenia ¿uru i to
ju¿ by³a przesada. Mas³o by³o dozwolone, a smalec nie. To budzi³o u mnie
sprzeciw, tak jak budzi inna anomalia, mianowicie na miêso ciep³okrwistych
jest zakaz, a na rybie nie. Dlaczego? Tu bia³ko i tu bia³ko? Wujek mia³ jednak
na to wyt³umaczenie: posty wymyœlili ksiê¿a dla ch³opów. Sami nie poszcz¹, bo jedz¹
ryby. Tak samo panowie nie potrzebuj¹ poœciæ, maj¹ stawy z rybami, z ksiê¿mi siê
podziel¹ i ¿yj¹ smacznie i wygodnie a ch³opa trzeba pognêbiæ, stawów nie ma ryby se
nie kupi, no wiêc musi poœciæ. Dlatego ryba jest z postu wy³¹czona. Prócz pi¹tków
by³y jeszcze tzw. „suche dni”. Cztery tygodnie w roku, po jednym na kwarta³
oraz wielki post 40 dni i Adwent – 4 tygodnie. W suche dni poœci³o siê prócz
pi¹tków w œrody i soboty. To ju¿ by³o uci¹¿liwe dla dzieci, bo za du¿o by³o
tych ja³owych ziemniaków z ja³owym ¿urem. Ale i starszym doskwiera³o,
zw³aszcza tym ciê¿ko pracuj¹cym w lesie, bo co by³o jeœæ, kiedy tej s³oniny
ugotowaæ nie by³o mo¿na? Najad³o siê zacierki z mlekiem, czy ziemniaków, a¿
brzuch rozdê³o, a po godzinie wywiatrowa³o wszystko i tylko patrzeæ czy
z obiadem ktoœ nie idzie? To samo przy pracy w polu.

Najkrytyczniej jednak by³o w œrodê popielcow¹, wielki pi¹tek i wigiliê
Bo¿ego Narodzenia. Wówczas by³ zakaz nie tylko co do jakoœci lecz i do iloœci.
Mo¿na siê by³o dobrze najeœæ tylko raz na dzieñ, a dwa razy tak troszkê. Tak
zaleca³ ksi¹dz na kazaniu. Wujek znów to zinterpretowa³: trzeba jeœæ raz do
sytoœci, a dwa razy co siê zmieœci.

80



Jeden gospodarz mia³ parobka. Parobek by³ zawsze g³odny, bo ten sk¹-
piec zawsze coœ wymyœla³, ¿eby ino nie jeœæ. Tote¿ jak w niedzielê wróci³ z koœ-
cio³a, parobek go spyta³: co ta w koœciele ksi¹dz gada³? Ten mu zaraz, ¿e ksi¹dz
mówi³: ¿e jutro post, pojutrze post i ca³y tydzieñ post. Ano dobrze – myœli parobek,
niech ci bêdzie post. I na nastêpn¹ niedzielê kolejka do koœcio³a przypad³a
parobkowi. Kiedy wróci³ z koœcio³a, znowu gospodarz siê go pyta: Co ta w koœ-
ciele ksi¹dz gada³? – Wiycie co godo³ – odpar³ parobek – ze dzisiok œwiêto, jutro
œwiêto, pojutrze œwiêto i ca³y tydzieñ œwiêto. Nic gospodorzu nie bedemy robiæ, bo jak
my siê wypoœcili to teroz bedemy œwiêtowaæ.

Szczególnie ludzie wypoœcili siê w Wielkim Poœcie i Adwencie. Siedem
tygodni wszystkie œrody, pi¹tki i soboty, ja³owizna a¿ kwicza³o, jak nienasma-
rowane ko³o. Tote¿ dzieciarnia czeka³a z utêsknieniem na Wielkanoc i jakieœ
lepsze jad³o. Ju¿ po rezurekcji w wielk¹ sobotê bieg³o siê do œwie¿o napieczo-
nych smako³yków na œwiêta i do kiszki zrobionej z zabitej œwinki. A w Wielka-
noc, jak ksi¹dz zaœpiewa³ na koñcu mszy œw. „ite misa est, Alleluja, Alleluja” –
to do domu i na œwiêcone jajka, kie³baskê i coœ tam jeszcze siê lecia³o.

Znów muszê zacytowaæ wujka, który sparafrazowa³ to mszalne „ite misa
est…” i mówi³: dziœ ju¿ ksi¹dz ludzi z koœcio³a wygania³ i wo³a³ – idŸcie miêso jeœæ,
ale i ja, ale i ja.

Innym nakazem, oprócz postów by³ nakaz zabraniaj¹cy wesel i zabaw
w tak zwane dni zakazane, czyli w poœcie wielkim i w adwencie. Naturalnie kto
by odwa¿y³ siê w tym czasie bawiæ, ale nawet æwiczenie na instrumencie by³o
uwa¿ane za obrazê bosk¹. To samo z tañcem, nie wolno by³o nawet kroków
æwiczyæ do tañca, bo to, ju¿ zabawa. Natomiast pijañstwo to by³o coœ normal-
nego, bo to ani t³uste, ani miêsem nie œmierdzi, ani dŸwiêków nie wydaje, ani
nie podryguje, najwy¿ej k³adzie do le¿enia. St¹d te¿ ani dewotki tak bardzo
siê tym nie gorszy³y, w ka¿dym b¹dŸ razie mniej, ni¿ gdyby ktoœ poæwiczy³ na
akordeonie.

Bo p³yciutko by³y rozumiane te zalecenia koœcio³a, a interpretacja tych
zakazów przez wiejskich „m¹drausów” jeszcze p³ytsza. St¹d wiara i jej prakty-
ki nie by³y radoœci¹ ¿ycia, a ponurym jarzmem, które nak³ada Bóg na tych,
„strasznych” grzeszników wiejskich „prostaczków”. To nie by³a wiara oparta
na mi³oœci, lecz na strachu. Jakoœ lepiej by³o ksiêdzu straszyæ, ni¿ ukazywaæ
piêkno mi³oœci i mi³osierdzia boskiego. Nie rób tego i tamtego, bo ciê Bóg
skarze! Oto prostactwo wiary jakie przekazywano temu ludowi. Czy¿ nie lepiej
by³oby g³osiæ – nie grzesz, bo to nie godne cz³owieczeñstwa i obra¿a Tego,
który ciê stworzy³ i umi³owa³. Co lepiej przemawia? Strach czy mi³oœæ? Mo¿e
niektórym rzeczywiœcie ten strach potrzebny, ale mi³oœæ jest wy¿sza i trwalsza
w wierze. Trzeba znaleŸæ z³oty œrodek, trzeba byæ m¹drym, mieæ odpowiedni
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poziom wiedzy i wiary i samemu kochaæ Boga i to co od niego pochodzi,
a wiêc cz³owieka prostego, aby sprostaæ zadaniu tak zwanego s³ugi bo¿ego.
Niestety ilu¿ takich by³o? Ubogi duchem, ubogiego wychowuje.

Dalszy nakaz to: mszy œw. w niedziele i œwiêta, z nale¿ytym nabo¿eñst-
wem s³uchaæ. Przestrzega³a tego ca³a wieœ. Nikt w te dni nie pracowa³, jedy-
nie wykonywano prace zwi¹zane z obs³ug¹ inwentarza. Dopiero gdy w s³otne
¿niwa, pad³o s³owo z ambony: idŸcie i zwoŸcie z pola, bo znów bêd¹ deszcze,
ratujcie chleb – ludziska brali siê za robotê.

Niedziela by³a ponadto pewn¹ mobilizacj¹ ca³ej wsi, nie tylko do odno-
wienia duchowego, ale i higieniczno-porz¹dkowego. W sobotê sprz¹tanie,
wyrzucanie z obory obornika, wywo¿enie gnojówki, zamiatanie ko³o domu
itp. W domach siê szorowa³o pod³ogi, ³awy, sto³ki, pieczono chleb, przygoto-
wywano lepsze jad³o na niedzielê. Niedziela by³a te¿ okazj¹ do wyszorowania
dzieci, w³asnego cia³a, g³owy, nóg, zmiany bielizny osobistej, od czasu do
czasu poœcielowej i innych zabiegów higienicznych. To weszki pobiæ, to pch³y
przegoniæ, to karaluchy postraszyæ, muchy wytruæ i siebie przy okazji podtruæ
itd. By³a wiêc niedziela dniem etapowym do uporz¹dkowania wielu dziedzin
¿ycia. Wreszcie niedziela stanowi³a dzieñ wypoczynku, odprê¿enia i poœwiêce-
nia siê innym kulturalnym i duchowym sprawom. G³ównie jednak, niedziela
stanowi³a obowi¹zek chodzenia do koœcio³a. Obowi¹zek ten by³ nierówny.
Z daleka przychodzili ludzie raz do koœcio³a. My z bli¿ej po³o¿onych domów
chodziliœmy co najmniej dwa razy. Raz na mszê œw., drugi raz na nieszpory lub
inne zastêpcze nabo¿eñstwo, jak Gorzkie ¯ale, majówkê, nabo¿eñstwo czerw-
cowe, ró¿aniec. W letnie popo³udnie ci¹gnê³o do kolegów, gdzieœ do lasu,
w zimie na karciêta, niestety nakaz ojcowski by³ wyraŸny, zdecydowany i nie-
szpory trzeba by³o najpierw odprawiæ a potem do wieczora ju¿ by³o nie wiele
czasu na „zbytki” – jak to ojciec nazywa³. Tylko pasienie krów zwalnia³o od
nieszporu, ale to jeszczcze by³o gorsze od tego koœcielnego obowi¹zku.

Pójœcie do koœcio³a na tej zapad³ej wsi, to jedyna mo¿liwoœæ dla wielu, by
oderwaæ siê choæ na chwilê, od tej prozy codziennoœci i przestawiæ na inne
tory myœlenia. Œpiew, muzyka organowa, czasem zadumanie i modlitwa prze-
nosi³y cz³owieka w inny œwiat. Œwiat marzeñ, œwiat têsknoty, œwiat idea³ów,
œwiat pragnieñ czegoœ wy¿szego i lepszego ni¿ to zasmarkane ch³opskie ¿ycie.
Czasami przyje¿d¿a³ do parafii ksi¹dz ojciec Ireneusz (Stanis³aw Oskwarek)
wspomniany wczeœniej karmelita z Krakowa, to wówczas s³ucha³o siê wspa-
nia³ego kazania. By³ on nietuzinkowym kaznodziej¹ znanym poza granice
Polski. Zna³ kilka jêzyków, bywa³ tu i tam do tego œwietny psycholog. Ten
umia³ po³¹czyæ religiê z ¿yciem, koœció³ ze spo³eczeñstwem, a przykazania
z mi³osierdziem Bo¿ym. To by³y kazania! Ci¹gnêli te¿ wówczas ludzie na sumê
masowo, bo warto by³o prze¿yæ te parê chwil z takim kap³anem.
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Koœció³ na wsi, w tamtych czasach, by³ nie tylko domem bo¿ym, by³ te¿
niejako domem kultury, w którym wy¿ywano siê w œpiewie, s³uchano grania
organów, czasem popisów orkiestry, chóru szkolnego, wystêpów ró¿nych
kaznodziejów. Tam te¿ ogl¹dano jakieœ malarstwo religijne, dekoracje i kwieci-
ste bukiety ustawione na o³tarzach, a w czasie procesji czêœæ uczestników wy-
pe³nia³a jakieœ funkcje statystów, nios¹c feretrony, chor¹gwie, sztandary, krzy-
¿e, latarnie, œwiece itp. Do statystowania trzeba siê by³o odpowiednio ubraæ
wszak patrzy³a na cz³owieka ca³a wieœ, wiêc i przegl¹d mody siê dokonywa³,
strojów, nowych dziewczêcych kreacji, warkoczy, wyszywanych chustek,
bluzek, zapasek. Id¹c z koœcio³a te¿ by³o siê ogl¹danym i podziwianym i cza-
sami to tu zapada³y pierwsze sercowe rytmy.

„Kawalernia“ te¿ prezentowa³a nowe ubrania, œwie¿e podstrzy¿yny, nowe
krawaty, modne wówczas bia³e szaliki. Gdzie¿ to mia³o siê prezentowaæ?
Tylko w drodze do koœcio³a i w koœciele. Jak ona chcia³a by j¹ on zobaczy³
w nowym stroju, odœwie¿on¹ rumian¹, tak i on jak ten kogut, chcia³ nowymi
piórkami œci¹gn¹æ jej wzrok na siebie. Wraca³o siê potem z koœcio³a lekko,
dumnie, refleksyjnie i z zas³ug¹ u Pana. Spe³nia³ zatem koœció³ na wsi i dalej
spe³nia ró¿ne funkcje, nie tylko religijne.

Odpust parafialny

Odpust w parafii odbywa³ siê 22 lipca, na patronkê koœcio³a Mariê
Magdalenê. Ka¿dy po swojemu przygotowywa³ siê na to wydarzenie. Dzieci
gromadzi³y groszaki na cukierki i inne ³akocie jakie bywaj¹ na odpustach.
Zbiera³o siê poziomki, borówki, maliny i sprzedawa³o miejscowym letnikom.
Ka¿dy grosz otrzymany od rodziców, czy krewnych za poca³owanie w rêkê,
by³ skrzêtnie zbierany i gromadzony. Potem jeszcze mama, czy ojciec podok³a-
dali i te parê z³otych by³o na ten odpust. Ch³opaki doros³e te¿ gromadzili
zasoby pieniê¿ne, bo nale¿a³o swojej dziewczynie coœ w kramach kupiæ i za-
b³ysn¹æ hojnoœci¹, a jak ju¿ by³o siê starszym to z kolegami na piwo do karcz-
my obowi¹zkowo musia³o siê iœæ. O zakupy nowych ubrañ, butów na t¹ oka-
zjê martwili siê ju¿ ojcowie. Starsze pokolenie te¿ ubiera³o siê na t¹ okazjê.
Kobiety szy³y nowe spódnice i bluzki, mê¿czyŸni zakupywali nowe ubrania,
koszule i buty „koœcielne”. Kiedyœ trzeba by³o wymieniæ zniszczone garnitury
i pokazaæ siê w nowym, wiêc kiedy, jak nie na odpust, albo œwiêta.

Gdy pogoda dopisa³a, ca³a wieœ wysztywniona, wystrzy¿ona, wypodkrê-
cana, wypleciona, paradowa³a ko³o kramów, koœcio³a, a potem na uroczystej
procesji. Tak siê zaczyna³a, jakbyœmy to powiedzieli, czêœæ oficjalna odpustu.
Po sumie, po odwiedzeniu kramów, karuzeli, po kupieniu dziewczynom serc
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wielgachnych, a dzieciom cukierków przez ojców, po poplotkowaniu z kumo-
trami, z kumoskami, kolegami i innymi hierarchami ¿ycia spo³ecznego, ludzie
siê rozchodzili. Jedni szli wprost do domów na obiad z zaproszonymi z dalsza
znajomkami i krewniakami, inni na to odpustowe piwko do karczmy, do sklepu
kó³ka rolniczego, do Walka. Od piwka siê zaczyna³o, a koñczy³o na tej „obrazie
boskiej”, czyli gorza³eczce. Ale z tego wynika³a ta rzeczywista obraza boska,
bo jak siê popili, to bijatyka by³a, przekleñstwa siê sypa³y, a odpust nabiera³
szatañskiej, zamiast Boskiej mocy. Ale to ju¿ by³a ta druga, nieoficjalna czêœæ
odpustowa, tak zwany „wystêp artystyczny”. Inni robili wystêpy po swoich do-
mach. Do ogrodu, pod jab³oñ wynosi³o siê stó³, zastawia³o jad³em i butelka-
mi, obsiada³o w ko³o i „zdrowie kumie!” Posiedzenie mog³o trwaæ do wieczo-
ra, albo i w noc, a wówczas przenoszono siê do domu i coœ ciep³ego przejada-
no. Kiedy w domu by³y córy na wydaniu, na takie spotkania przychodzili narze-
czeni z rodzicami i wtedy obgadywali sprawy wesela, czy spraw maj¹tkowych.

Prawdziwego odpustu, tego koœcielnego, dostêpowa³y tylko te poczciwe,
niewinne kobieciny, które z takim poczuciem winy zrzuca³y z siebie u przy-
jezdnych ksiê¿y te „brzemiona grzechów” i korzysta³y z odpustowych przywi-
lejów koœcio³a. A ci m³odzi i czasami starsi z odpustowym pragnieniem od-
pustowego piwka i choæ paru kieliszeczków, zamiast odpustu grzechów,
zbierali ¿niwo grzechu za pijañstwo, bijatyki i co siê ta jeszcze komu pod
wp³ywem alkoholu przytrafi³o.

Ksiê¿a te¿ mieli swoje odpustowe odprê¿enie. Kumosie i ksiê¿e dewotki
podrzuca³y przez tydzieñ kurczaki do plebanii, leœniczy ubija³ na polowaniu
rogacza, by³o wiêc co podaæ do sto³u jegomoœciom. Przy takim menu to
i koniaczek siê wypi³o, winko lepsze od tego mszalnego skosztowa³o i coœ na
weso³o pogwarzy³o, po tych wys³uchanych babskich grzeszkach. Jak ju¿
przysz³o siê rozje¿d¿aæ, to ka¿dy do swojej furmanki i na humorku do domu,
czyli swojej plebanii. Nie byliby Trzebunianie trzebunianami gdyby nie u³o¿yli
o odpuœcie i ksiê¿ach jakiejœ anegdoty, a oto jedna z nich:

Do Pcimia na œw. Miko³aja wybra³ siê furmank¹, ze swoim parobkiem ksi¹dz. Konie
zim¹ wypoczête, wypasione, to tylko ogony w górê, a gazuj¹ ¿e ino strza³y s³ychaæ.
Ksi¹dz w dobrym humorze, do parobka mówi:
– Wojtek, a có¿ te konie tak do ciebie godaj¹?
– A có¿ siê mnie ksi¹dz pytaj¹? Jo po ³acinie nie umiê, a ksi¹dz znaj¹ ró¿ne jêzyki,
to lepi wiedz¹ co se konie gwarz¹ – odpowiedzia³, nie w ciemiê bity, Wojtek.
– E takiœ m¹dry? – myœli ksi¹dz – Poczekaj ja ci jeszcze zrobiê.
Przyjechali przed plebaniê, gdzie odbywa³ siê odpust. A ¿e grudzieñ – umarzniête,
ale bez œniegu, wszystko twarde. Ksi¹dz z wozu zszed³, przeszed³ siê ko³o psiej
budy, znalaz³ zamarzniête psie gówno, zawin¹³ w papier podszed³ do parobka,
który konie odprzêga³ i mówi:
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– Masz tu kawa³ek kie³basy, to sobie póŸniej zjesz, bo nie wiadomo czy ci co
kucharki dadz¹ na obiad?
– Bóg zap³aæ – powiedzia³ Wojtek i pakiecik w³o¿y³ do kieszeni.
Kiedy koniom zada³ obrok, wyj¹³ rzekom¹ kie³basê, by coœ przegryŸæ. Patrzy to psie
gówno.
– O, cholera, ale mnie ksi¹dz zrobi³ – pomyœla³ – ale jeszcze zobaczymy kto to
gówno bêdzie jad³?
Poszed³ z tym zawini¹tkiem do kuchni i kucharkê prosi:
– Gotujecie mo¿e jak¹ zupê dla ksiê¿y to byœcie mi zagrza³y kawa³eczek kie³basy
w niej, bo mi coœ zmarz³a na mrozie.
– Dobrze – odrzek³a kucharka – akurat gotuje siê krupnik, to ci wrzucê i za
chwilkê bêdziesz mia³ ciep³¹.
Nie patrz¹c, rozwinê³a nad garnkiem papier i wpuœci³a do krupnika gówno.
Za chwilê Wojtek znów przyszed³ do kuchni i przypomnia³: – mo¿e ju¿ ta kie³basa
ciep³a to byœcie mi j¹ da³a?
Kucharka chochl¹ szuka po garnku, ale kie³basa zginê³a.
– Mo¿e j¹ kto w miêdzyczasie zabra³? – myœli, a wreszcie mówi:
– Chyba siê rozgotowa³a, bo nie mogê znaleŸæ, ale siê nie martw, zagrzejê ci z tej
co jest dla ksiê¿y.
– Nie, nie, nie trzeba, dajcie, zjem na zimno. 
I zjad³ ze smakiem ksiê¿owsk¹ kie³basê. Podziêkowa³ i poszed³ ogl¹daæ kramy ko³o
koœcio³a rozstawione. Kiedy ju¿ uroczystoœci w koœciele siê skoñczy³y, przyszli
ksiê¿a na obiad i do sto³u podano krupnik. Nabieraj¹ ksiê¿ulkowie na ³y¿ki ale coœ
bez apetytu ten krupnik jedz¹, obw¹chuj¹ i coœ szepcz¹ miêdzy sob¹. Miejscowy
proboszcz myœli co jest, ¿e im nie smakuje i jako gospodarz ostatni bierze siê za
jedzenie.
– Œmierdzi psim gównem, co jest? – Wo³a gospodyniê, ka¿e jej to zabraæ i podaæ
nastêpne danie. Szybko stawia koniak oraz ró¿ne wina, byle ten przykry incydent
zatuszowaæ – a potem to on se z kuchark¹ pogada – myœli.
Ksiê¿a najedli siê ró¿nych smako³yków, popili wina, koniaku, miodu pitnego,
zapomnieli o zapachu w krupniku i zadowoleni porozje¿d¿ali siê do siebie.
Ale ten jad¹c z Wojtkiem, bardzo by³ ciekawy co te¿ ten Wojtek zrobi³ z tym
gównem, bo siedzi zadowolony i tylko pogwizduje i batem konie pogania.
– Jak tam Wojtek, kie³basa smakowa³a – zacz¹³ ksi¹dz.
– E, proszê ksiêdza, nawet nie spróbowa³em. Da³em kucharce, ¿eby mi zagrza³a,
ale siê rozgotowa³a w krupniku dla ksiê¿y. Ale to nic, bo mi kucharka odpali³a inny
kawa³ek kie³basy, z tej co by³a dla ksiê¿y. Pojad³em dziêkujê. Ale wtedy ksiêdzu
zrobi³o siê niedobrze, i ca³y zapas odpustowego obiadu do pó³koszka wyrzuci³
z siebie.

Tak to parobek okaza³ siê sprytniejszy od ksiêdza i on ksiêdza wyryktowa³,
a nie ksi¹dz jego. Tak to w swej biedzie pocieszali siê marzeniami Trzebunianie.
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Uroczystoœci Bo¿ego Cia³a

Bo¿e Cia³o i ca³a jego oktawa, to te¿ okazja do zademonstrowania siê
przed wsi¹ i tymi, na których szczególnie zale¿y. Procesja jest swego rodzaju
odbieraniem defilady. W pochodzie g³ównym kroczy najpierw ch³opak z krzy-
¿em, potem orkiestra, potem pannice nios¹ce feretrony, miêdzy nimi ch³opaki
z chor¹gwiami, a ta ostatnia w asyœcie czterech nastolatek, które nios¹ zwisa-
j¹ce z chor¹gwi wst¹¿ki. Nastêpnie grupa dzieci¹tek, ca³ych w bieli, z koszycz-
kami i sypi¹ kwiaty, wymawiaj¹c niewinnymi usteczkami: Œwiêty, œwiêty, œwiêty
Pan Bóg zastêpów…, za nimi krocz¹ ministranci w kome¿kach i pelerynkach
czerwonych i dzwoni¹ dzwoneczkami. 

Tu¿ przed baldachimem, nieco z boku ch³opcy nios¹ zapalone latarnie,
a przed samym ksiêdzem z monstrancj¹, ch³opak kadzid³em wachluje a dym
œciele siê u stóp niesionego Pana. Powa¿ni gospodarze nios¹ baldachim, a ich
mimika twarzy przypomina wstêpuj¹cych do Nieba szczêœliwców. Ksi¹dz staru-
szek kroczy powa¿nie pod tym baldachimem i nios¹c monstrancjê, okiem zza
niej zerka jak te¿ ten pochód Pañski wygl¹da. Dooko³a tego pochodu, od dziew-
cz¹tek sypi¹cych kwiaty, po d³ugoœæ baldachimu i za, po obu stronach krocz¹
ze œwiecami zapalonymi kobiety i razem z innymi œpiewaj¹ pieœni. Œpiewom
przewodzi pan organista, który kroczy tu¿ obok ksiêdza. Kiedy odœpiewaj¹
jedn¹ zwrotkê to w³¹cza siê orkiestra i gra melodiê pieœni. Potem znów œpiew
i znów granie.

Za baldachimem ci¹gnie dopiero g³ówna czêœæ uczestników procesji.
Wielu z nich, najpierw po wyjœciu z koœcio³a, stoj¹c pod parkanem odebra³a t¹
defiladê statystów bior¹cych udzia³ w pochodzie. Wiêc jak siê nie ubraæ, jak
nie ustroiæ, gdy tyle oczu spocznie na cz³owieku. Tote¿ pannice nios¹ce obrazy
i figurki, paraduj¹ w krakowskich strojach, innym razem w bieli, to znów
w wyszywanych bluzkach i kwiecistych spódnicach. Porozumiewaj¹ siê kiedy
jak wyst¹pi¹, jak aktorzy w teatrze, musz¹ byæ jednakowe, inne rano inne na
sumie, a jeszcze inne na nieszporach. To okazja takiego zademonstrowania,
¿eby ch³opaczyskom œlepia z orbit wychodzi³y. Widz¹ to mê¿czyŸni stoj¹cy
pod parkanem, klasyfikuj¹ poszczególne ³anie jak na przegl¹dzie piêknoœci
i marz¹, któr¹ by chcieli mieæ, przy sobie. My te¿ jeszcze ch³opcusie, nios¹cy
latarnie, kadzid³o, sztandary, chcieliœmy jakoœ wygl¹daæ i zademonstrowaæ
swoj¹ obecnoœæ kole¿ankom szkolnym. Ju¿ siê chcia³o podobaæ, ju¿ siê chcia³o
byæ zauwa¿onym, przez t¹ szczególnie lubian¹. Ka¿dy chce, ¿eby go widziano
piêknym, dziarskim, interesuj¹cym. Czy to zaleta, czy wada, trudno odpowie-
dzieæ, to takie ludzkie i mobilizuj¹ce do zadbania o siebie.

Tylko znów te babiêta, wiêcej myœl¹, ko³o tego Jezuska niesionego, ni¿
ko³o tych ziemskich czarowañ. Ale one te¿ kiedyœ prze¿y³y swoje.
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Ca³oœci towarzyszy bicie dzwonów. Trzy dobrze dobrane dŸwiêki dzwonów
tworz¹ imponuj¹c¹ oprawê tego uroczystego nastroju. Mieszaj¹ siê w nim ró¿-
ne uczucia i te ziemskie i te wy¿sze duchowe i to marzenie o Niebie i to o chle-
bie. Ka¿dy prze¿ywa coœ, jedni bardziej wznios³e, inni osobiste przyziemne,
ale obojêtnoœci tu nie ma. Oto si³a i potêga religii i zwi¹zanego z ni¹ ¿ycia.

Odpust w Kalwarii

Dalsze wra¿enia odbierali Trzebunianie na odpustach pozaparafialnych,
a takimi by³y: odpust w Kalwarii, Czêstochowie, Mogile pod Krakowem,
w Krakowie, w s¹siednich parafiach: Stró¿y, Bienkówce, Harbutowicach,
Tokarni. Dla m³odych pojêcie odpustu, nie tyle kojarzy³o siê z jego religijnym
znaczeniem, co z bardziej œwieckim wyrwaniem siê z domu na jakiœ czas. By³a
to jedyna okazja wycieczki, oderwania siê od tej codziennoœci, od wsi, od
obowi¹zków. Odpust gdzieœ dalej to jedyna przygoda dla ch³opskiego dziec-
ka, któremu tylko praca i pokora przeznaczona. Tylko na odpust wysup³ali
rodzice te minimum œrodków i dali zaopatrzenie na drogê. Transport nie kosz-
towa³, bo sz³o siê pieszo do s¹siednich wsi i na Kalwariê. Có¿ to by³o trzy, czy
cztery godziny drogi, do tej Kalwarii, kiedy by³o siê wolnym od pasienia krów,
od bawienia dzieci i gospodarskich us³ug. Tylko do Krakowa coœ transport
kosztowa³, ale te¿ nie koniecznie, bo mo¿na by³o siê przysi¹œæ na furmankê
z drzewem. Na pielgrzymkê do Czêstochowy odwo¿ono ludzi do Krakowa,
a st¹d pieszo dalej. Wracano po dziesiêciu dniach do Krakowa poci¹giem,
a tam ju¿ czeka³y furmanki, które by³y z drzewem w Krakowie.
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G³ównym jednak, powszechnym dla wszystkich i dostêpnym by³ odpust
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam na odpusty chodzili ludzie przez ca³y rok.
Zaczyna³a siê imprez¹ na Wielki Pi¹tek. Wówczas przedstawiano misterium
mêki Pañskiej, od pojmania Pana Jezusa w Wielki Czwartek, a¿ do ukrzy¿owa-
nia w Wielki Pi¹tek. By³ wiêc i Judasz i Aposto³owie i sam Mistrz, Kajfasz,
Annasz, Herod, Pi³at i ca³a zgraja rzymskich oprawców. Ksiê¿a kazañ krusz¹-
cych dusze przy ka¿dej kaplicy nag³osili, lud siê z grzechów oczyszcza³, skar-
bonki nape³nia³y siê datkami, ³zy co gorliwsi ronili, a potem ka¿dy oblicza³
swoje dochody, wierni na duszy, a Bernardyni w skarbonkach, a co zapisali
w Niebie, to tylko ksiêgowy niebieski wie.

Nastêpny odpust by³ na Zielone Œwi¹tki. Wówczas na Kalwariê sz³y dzieci
z matkami, bo nie by³o t³oku oraz ci, którym nie uda³o siê do tej pory pozbyæ
„brzemienia” grzechów w spowiedzi wielkanocnej w swojej wsi. Kiedy by³a
spowiedŸ z obcymi ksiê¿mi, mogli byæ akurat zajêci handlem, zaœ do swojego
proboszcza nijak nie by³o iœæ, bo dobrze siê z nim ¿y³o, i nu¿ by mu co o sobie,
nie akurat przyjemnego, trzeba by³o wyjawiæ? Z takimi ciê¿szymi sprawami
ogólnie pobo¿nemu parafianinowi, wygodniej by³o iœæ „z byckami” do
Kalwarii.

Potem by³ odpust na 2 sierpnia, na Matkê Bosk¹ Anielsk¹. Wówczas
najczêœciej wybierali siê starsi, babcie te¿ z dzieæmi, ciocie, wujki, bo to lato,
ciep³o i pogoda w tym czasie doœæ udana.

Wreszcie centralny odpust na 15 sierpnia, na Wniebowziêcie M. B.
Wówczas sz³y t³umy. Zwykle by³o ju¿ po ¿niwach, czas luŸniejszy dla wsi,
impreza kalwaryjska rozdmuchana, zwyczaj zakodowany od dziecka, wiêc siê
oczekiwa³o, wiêc siê przygotowywa³o, umawia³o i sz³o.

G³ównie wybiera³a siê m³odzie¿ doros³a, m³ode ma³¿eñstwa, lecz i innych
nie brakowa³o. Ze wsi sz³o wówczas do piêciuset ludzi. Z domu wyrywano siê
na trzy dni. Dwa noclegi poza domem to te¿ atrakcja. Pielgrzymka wyrusza³a
w godzinach rannych 13 sierpnia, aby zd¹¿yæ na popo³udniowy pochód po-
grzebu Matki Boskiej. Ponad trzy godziny wêdrówki wœród lasów i pól,
w piêknej scenerii i towarzystwie zwykle dobieranym, ¿eby by³o przyjemnie
i weso³o. Starzy dobierali siê ze starszymi a m³odzi z rówieœnikami. Najlepiej
gdy by³o towarzystwo mieszane, a jeszcze lepiej gdy sz³y pary zakochane.

Sama droga ju¿ satysfakcjonowa³a. A noclegi? W okolicznych domach
w pobli¿u klasztoru spa³o siê w izbach lub na strychach, na s³omie, pokotem
jeden ko³o drugiego, jak œledzie u³o¿eni. ¯adnej poœcieli, nic, nawet przykrycia
nie by³o. Zreszt¹ ile¿ tego spania by³o? Gadu, gadu, ¿arty, komedie, po pros-
tu zabawa. Szczególnie jak siê podobierali dowcipnisie to prawie nie by³o
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spania. Powa¿niejsi ludzie z dalszych stron ze zgorszeniem karcili tych rozba-
wionych, ¿e na takim œwiêtym miejscu takie wyprawiaj¹ brewerie. Raz nawet
to w³aœcicielka domu z wod¹ œwiêcon¹ wychodzi³a na strych kropiæ pielgrzy-
mów trzebuñskich, ¿eby ich diabe³ opuœci³. ¯eby po bo¿emu zasnêli. A te bra-
diagi jeszcze z babiny ¿artowali: o… kropiæ, kropiæ tam, tam… pod strzechê, tam
diablisko uciek³o…ha…ha…ha… No, ale siê trochê zmitygowali i jakoœ siê
uspokoi³o.

W tym rozbawieniu by³o to, ¿e Trzebunianie, zw³aszcza m³odzi, nie trak-
towali tego odpustu zbyt powa¿nie. Ot, by³a to przyjemna wycieczka, jedyna
tego rodzaju w roku, wiêc wy¿ywali siê jak na wycieczce. Przy okazji to poszli
do tej spowiedzi, ¿eby starzy nie gderali. Czyli Panu Bogu œwieczkê, a diab³u
ogarek, albo odwrotnie. Lecz zanim na nocleg siê sz³o, najpierw uczestniczy³o
siê w pochodzie pogrzebowym M.B.

Pochód pogrzebu wygl¹da³ imponuj¹co. Po stokach pagórków i dolin¹
terenów „dró¿kowych“ posuwa³ siê pochód od kaplicy do kaplicy. Na czele
kroczy³y orkiestry i na przemian gra³y marsze ¿a³obne. Wœród nich dwie by³y
stale zamawiana przez klasztor, jako takie pewne zabezpieczenie. By³a to
orkiestra kalwaryjska i trzebuñska. Mia³y one podobny zestaw instrumentalny,
podobne uk³ady marszów, tak ¿e mog³y siê ³¹czyæ w ca³oœæ i stanowiæ jedn¹,
wielk¹ orkiestrê, co te¿ czyniono. Pozosta³e stanowi³y uzupe³nienie, po prostu
do³¹cza³y do pochodu, bêd¹c z pielgrzymkami na Kalwarii. Za orkiestrami
kroczy³o kilkaset panien w bia³ych sukienkach i z wianeczkami na g³owie, jako
tak zwana asysta Matki Boskiej. Za nimi niesiono sztandary, lampy, latarnie
i szli ksiê¿a, zakonnice i zdaje siê dzieci w bieli sypi¹ce kwiaty. Wreszcie ele-
ganccy m³odzieñcy, ubrani na czarno, w bia³ych rêkawiczkach, nieœli na ra-
mionach na odpowiednich noszach trumienkê z le¿¹c¹ figur¹ M.B. Ca³y ten
centralny pochód otacza³ kordon mê¿czyzn trzymaj¹cych siê za rêce, by za-
bezpieczyæ mo¿liw¹ do marszu w tym t³umie swobodê.

T³umy ludzkie stanowi³y kilkaset tysiêcy osób. Wiêkszoœæ tych ludzi sz³a
z zapalonymi œwiecami, tote¿ kiedy zaczyna³ zapadaæ zmrok, fantastycznie
wygl¹da³a ta fala ludzka, rozlana na olbrzymiej przestrzeni po dolinie i stokach
pagórków. Przy ka¿dej kaplicy zatrzymywa³ siê pochód, a kaznodzieja odpo-
wiednio przygotowanym s³owem bo¿ym ch³osta³ ten t³um za grzechy i niepra-
woœci. Ludziskom w oczach ³zy staj¹, ka¿dy ¿al czuje, poprawê przyrzeka, zasta-
nawia siê nad tym swoim marnym ¿yciem, nad t¹ nêdz¹ i ubóstwem ducha
i nad dobroci¹ bosk¹ i tym mi³osierdziem i tym odkupieniem i T¹ i Jej poœwiê-
ceniem, któr¹ nios¹ zaœniêt¹ itd. Te wielkie s³owa, te gromy, te olbrzymie na-
dzieje i te ukazane œcie¿ki Bo¿ej m¹droœci dla pokutê czyni¹cych i ten Raj cze-
kaj¹cy na sprawiedliwych i tych nawróconych – to s³owa trafiaj¹ce do jaŸni
nawet zatwardzia³ych sceptyków, a có¿ dopiero do tych prostaczków, których
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tu najwiêcej. Oj, prze¿ywaj¹ ludzie, prze¿ywaj¹, ale tego im by³o potrzeba, po
to tu przyszli, aby siê tu duchowo odrodziæ. Parafialni ksiê¿ulkowie ju¿ im
spowszednieli, a przy tym swoim ubogim duchu, jak¿e mog¹ innych umacniaæ.

Zaœ Bernardyni, tu w Kalwarii, umiej¹ organizowaæ imprezy religijne.
¯adne rekolekcje, ¿adne sanktuaria Maryjne nie przemiel¹ tak dusz ludzkich
jak Kalwaria, ze swymi misteriami, „Dró¿kami“ i atmosfer¹. I wiêkszoœæ trze-
buñskich weso³ków te¿ znalaz³a tu zastanowienie. Kto raz tego doœwiadczy³,
ci¹gnie w lata nastêpne i nawet wówczas gdy Niemcy stawiali trudnoœci
i zabraniali pochodów i wówczas gdy komuniœci stawiali przeszkody, organi-
zowali po drogach kontrole, zabraniali pielgrzymek i organizowali incydenty
w czasie uroczystoœci, rzucaj¹c petardy i inne robi¹c zamieszanie, ¿eby ludzi
rozproszyæ i zniechêciæ do chodzenia na odpusty. Naród szed³ jednak i bêdzie
chodzi³ nadal, bo takiego ukojenia i uspokojenia sumienia, nie znajdzie ³atwo
byle gdzie, w tym zmaterializowanym i skomercjalizowanym œwiecie.

Po uroczystoœciach pogrzebowych, ju¿ w ciemnoœciach, t³umy rozchodzi³y
siê na kwatery i noclegi. Lecz nie wszyscy k³adli siê spaæ. Okazjê do zbytków
i ¿artów wykorzystywali nie tylko Trzebunianie. Czêœæ ludzi, bêd¹cych tu ju¿
od paru dni odje¿d¿a³a po pogrzebie M. B. Inni zak³adali nocne czuwanie na
stopniach przed Klasztorem, œpiewaj¹c pieœni i modl¹c siê, albo odbywali
„Dró¿ki“ noc¹. S³ychaæ wiêc by³o œpiewy pieœni przez ca³¹ noc. Place by³y
zreszt¹ oœwietlane i ¿ycie wokó³ klasztornych zabudowañ nie ustawa³o. ¯¹dni
innych wra¿eñ wêdrowali do miasteczka, gdzie w weso³ym miasteczku
doœwiadczali, im odpowiadaj¹cego „odpustu”. Czêœæ z nich odwiedza³a
potem knajpy i krzepi³a ducha spirytualiami. Ka¿dy znajdowa³ swoje miejsce
na Kalwarii tam, gdzie go albo Anio³ Stró¿ zaprowadzi³, albo diabelskie moce.
D³ugo w noc by³ wiêc ruch, pracowa³y gospody, garkuchnie, kramy i wszelkie
mêty w³ócz¹ce siê i szukaj¹ce wra¿eñ. Ludzie nabo¿ni za¿ywali lekkiego snu,
by znów wraz ze œwitem, budziæ siê do dalszego odpustowania. Wstawali
i obmywszy w garnuszku wody zaspane twarze spieszyli pod Klasztor, a nocne
³azêgi uk³ada³y siê do snu.

W Klasztorze ju¿ ruch, rozdawano komuniê œw. na placu Anielskim,
w koœciele, na podwórzach, bo t³umy wielkie, a komunia musia³a byæ z rana
na czczo. Kiedy ju¿ mo¿na by³o zobaczyæ litery na ksi¹¿ce, zbiera³y siê kompa-
nie jedna po drugiej, dla odbywania „Dró¿ek“. Ka¿da parafia tworzy³a w³asn¹
kompaniê. Mia³a swego przewodnika i swój znak rozpoznawczy. Najczêœciej
by³ to noszony na przodzie krzy¿. „Dró¿ki“ odbywaj¹ siê na trasie o obwodzie
d³ugim na przesz³o 6 km. W sumie Kalwaria obejmuje 44 kaplice wraz
z Koœcio³em G³ównym. Dró¿ki Pana Jezusa obejmuj¹ 27 stacji i odprawiane s¹
w 23 kaplicach. Dró¿ki M. B. sk³adaj¹ siê z 3 czêœci: Boleœci, Pogrzebu
i Wniebowziêcia. Obejmuj¹ 24 stacje i odprawiane s¹ w 23 kaplicach.
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Kompanie na Dró¿ki Pana Jezusa zbieraj¹ siê pod Klasztorem przy pierw-
szej kaplicy œw. Rafa³a Archanio³a. Na Wniebowziêcie kompania trzebuñska
by³a potê¿na, bo nie tylko Trzebunianie siê w niej gromadzili, ale równie¿ inni
z dalszych stron bêd¹cy, a nie maj¹cy w³asnej pielgrzymki. Przyci¹ga³a ich
zwykle dobrze graj¹ca orkiestra, która pieœni¹ na pocz¹tku dawa³a znaæ Trze-
bunianom i obcym, ¿e zaczynaj¹ siê „Dró¿ki“. Przewodników Trzebunianom
nie brakowa³o. By³o chêtnych doœæ do przewodzenia, ale najlepszym by³ An-
drzej WoŸnica. Trasa „Dró¿ek“ to przepiêkne aleje, trawniki i b³onia, wysadza-
ne setki lat licz¹cymi ju¿ lipami, dêbami, grabami, jesionami i innymi drzewa-
mi. Ca³a trasa wije siê dolin¹ i wspina na wzgórza, by znów poprzez przeciê-
cie potoku wznosiæ siê na Górê Kalwariê do Ukrzy¿owania. To¿ to rejon
Beskidu Wadowickiego.

W czasie pochodu od stacji do stacji uczestnicy œpiewaj¹ pieœni, albo od-
mawiaj¹ g³oœno ró¿aniec. Przy stacjach przewodnik czyta treœci dotycz¹ce sta-
cji i wszyscy odmawiaj¹ modlitwê przepraszaj¹c¹. Po przejœciu po³owy trasy
nastêpuje krótki odpoczynek na œniadanie. Ka¿dy coœ niesie na ten cel. Mo¿e te¿
zjeœæ œniadanie w rozstawionych garkuchniach (prymitywne szopy w których
wydaje siê zupy, herbatê, kawê, wêdliny itp.) Poniewa¿ gdy jedni siê modl¹,
drudzy chc¹ na tym zarobiæ. Zawsze tak by³o, ¿e jedni zbieraj¹ dla ducha,
a inni dla cia³a. Zreszt¹ gdyby ich nie by³o to mog³oby byæ g³odnawo, tak jak
to by³o za okupacji i komuny.

Po œniadaniu z nowymi si³ami wêdruj¹ ludziska dalej. Przy poszczególnych
kaplicach robi siê t³ok. Dwie, trzy kompanie na raz. Przekrzykuj¹ siê przewod-
nicy czytaj¹c teksty, ¿eby swoim, g³os dolatywa³, a tymczasem robi siê kakofo-
nia i nikt nic nie s³yszy dalej od przewodnika. Jeszcze jak orkiestry zaczn¹
graæ, ca³e treœci i wysi³ki na nic. Uczestnicy te¿ siê duchem wy³¹czaj¹, zaczyna
siê jak na zwiedzaniu zabytków w³asne myœlenie pogaduszki, wleczenie siê
z ty³u otêpia³ych i czekanie kiedy ju¿ temu bêdzie koniec. Do Klasztoru kom-
pania wraca gdzieœ oko³o godziny 10-tej. Nastêpn¹ zbiórkê przewodnik wy-
znacza na godzinê 13.30. W miêdzyczasie, je¿eli jest niedziela 14 sierpnia, to
trzeba wype³niæ obowi¹zek i pójœæ na mszê œw.

Ci co nie byli jeszcze do spowiedzi teraz chc¹ uzyskaæ rozgrzeszenie.
Potem na obiad na kwaterê, lub jak daleko do garkuchni na zupê i znów na
zbiókê na Dró¿ki M. B. Te zaczynaj¹ siê w odwrotnym kierunku. Te¿ od Klasz-
toru, ale poprzez Górê Kalwaryjsk¹ i poprzez kaplice Matki Boskiej. Tu te¿
bêdzie przerwa podwieczorkowa, po stacji z³o¿enia do grobu M. B., a wiêc
u tak zwanego Grobku. Tu te¿ roz³o¿one budy zachêcaj¹ zapachami na gor¹-
c¹ kie³baskê. Pragnienie wzywa na piwko, a kramy na cukierki. O, tu se trosz-
kê m³odzi chlapn¹ piwka, inni coœ dobrego zjedz¹. Orkiestra w miêdzyczasie te¿
co silniejszego za¿y³a na wzmocnienie i daje popis gry. Bolek wali w bêben,
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Jantek dmie w puzon ma³o siê nie wyprostuje, a Kuba w tr¹bkê, ino podry-
guje. Ka¿dy te¿ siê dok³ada, bo ju¿ im siê znudzi³o to granie pieœni i teraz id¹
lekkie wi¹zanki góralskie, krakowskie i marsze, ¿e a¿ nogi podryguj¹ do tañca.
S³uchaczy skupi³o siê wielu, oklaskuj¹, no to jeszcze Jasiek Bieniek proponuje
jeden kawa³ek. Przewodnik siê trochê denerwuje, bo ta przerwa jakoœ siê
przed³u¿a, ludzie stygn¹ duchowo i znów ich trzeba bêdzie do pokutnego
stylu ubolewaj¹cym g³osem zmuszaæ. Ale na szczêœcie boleœci siê skoñczy³y,
op³akiwanie grzechów te¿, bo oto od Grobku zaczyna siê tryumf Wniebowziê-
cia. Zebrali siê, nareszcie, ci od jedzenia, ci od piwa i ci od grania. Wypoczêci
z humorkami, oj zaœpiewaj¹ teraz, zaœpiewaj¹!

– Ju¿ teraz wszyscy wraz, stañmy tutaj woko³o, a ka¿dy ze serca niechaj œpiewa
weso³o, Królowej Niebieskiej Czystej Oblubienicy, Przenajœwiêtszej Dziewicy – ci¹gn¹
Trzebunianie. A tyle w tym serca, tyle radoœci, tyle si³y, g³osu i emocji, ¿e pieœñ
musi przebiæ niebieskie os³ony i trafiæ przed tron Tej, Której tak¹ chwa³ê od-
daj¹. A drug¹ zwrotkê podejmuje orkiestra, a¿ powietrze dr¿y, a g³os odbity
od pagórków leci hen do Lanckorony, by tam s³uchaj¹cy powiedzieli: ale te
pierony graj¹!

I tak, z pe³n¹ tryumfu emocj¹ przyjdzie kompania pod Klasztor, robi¹c
furorê i pytania, a sk¹d to ta kompania? Z dum¹ odpowiadaj¹ Trzebunianie:
to nasza z Trzebuni, od Myœlenic no, no… myœli niejeden, to musi byæ wieœ nie
byle jaka, i orkiestrê tak¹ maj¹? Przecie¿ wczoraj oni na pogrzebie grali! Cie…
cie… Fajne ch³opaki, nie? Ty, a te dziewuchy to z³e? Patrz jak siê wyrzêdowa³y
w tych wyszywanych bluzkach. Trzeba tam bêdzie kiedy skoczyæ, mo¿eby siê
uda³o któr¹ poderwaæ – gwarz¹, obserwuj¹c Trzebuniaków z s¹siednich wsi.

„Dró¿ki“ zosta³y odbyte. Jak czasu zosta³o to jeszcze stacje Drogi Krzy-
¿owej odprawiono po Klasztornych kru¿gankach, a jak póŸno to jutro z rana.
Wreszcie wolny czas do w³asnej dyspozycji. Tyle kramów, dzieci ju¿ nie mog¹
wytrzymaæ. M³odzie¿ te¿, przecie¿ nie tylko po to jêczenie po „Dró¿kach“ tu
przyszli. Trzeba z dziewczyn¹ poogl¹daæ kramy, coœ kupiæ, zdjêcie zrobiæ na
pami¹tkê, na karuzeli przejechaæ siê, piwko z ni¹ wypiæ, no i sam na sam z ni¹
w tym t³umie nagadaæ siê, nagadaæ, wyznaæ t¹ wzbieraj¹c¹ mi³oœæ, te plany
na przysz³oœæ, to wszystko co w innych okolicznoœciach mo¿e nie wysz³oby
tak naturalnie i tak swobodnie. Tu Kalwaria pomog³a ustaliæ ostateczne za-
miary, skryte myœli, marzenia. Przejd¹ siê razem z kolegami i do weso³ego
miasteczka, pobêd¹ tam d³u¿ej, w noc, poba³amuc¹ trochê, ale bezgrzesznie,
bo rano znów do komunii œw. jak sobie zastrzegli ojcowie.

Tak siê wype³ni³ drugi dzieñ odpustu, dzieñ „Dró¿ek“, Stacji Drogi Krzy-
¿owej i lekkiej w³asnej przyjemnoœci z ogl¹dania tego co œwiat zgromadzi³ dla
osi¹gniêcia zysku.
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Dzieñ trzeci zaczyna siê 15 sierpnia, mo¿e troszkê póŸniej, jak ju¿ dobrze
dnieje, a mo¿e ju¿ i s³oneczko puszcza swe promyki, nie ma takiego poœpie-
chu. Spokojniutko, po wczorajszych wra¿eniach, tup, tup do Klasztoru na
mszê œw. rann¹ i tego Pana Jezuska przyj¹æ, potem przy kramach zakupy po-
czyniæ, porozgl¹daæ siê, ze znajomymi pogwarzyæ i na œniadanko. Potem zaœ
do Grobku wszyscy ci¹gn¹, bo o godzinie dziewi¹tej zaczyna siê uroczystoœæ
Wniebowziêcia N.M.P. Znów t³umy, ale mniejsze ni¿ te na pogrzebie. Czêœæ
p¹tników wyjecha³a, czêœæ do³¹czy³a tylko na dzisiejsz¹ uroczystoœæ. Pochód
podobny jak na pogrzebie: orkiestry, druhny, ca³a czêœæ dekoracyjna, kordon
itp. Zamiast trumienki, m³odzieñcy nios¹ Matkê Bosk¹ wstêpuj¹c¹ do Nieba,
pe³n¹, chwa³y i tryumfu.

Ksiê¿a przy poszczególnych kaplicach g³osz¹ kazania, ale ju¿ nie takie
groz¹ zion¹ce, lecz pe³ne chwa³y na czeœæ Marii i Jej wielkoœci, Jej mi³oœci,
poœwiecenia, mi³osierdzia, pomocy itd. Wszak ju¿ grzesznicy zostali skruszeni
na pogrzebie, na „Dró¿kach“, przy konfesjona³ach. Oczyszczeni, wybieleni
winni widzieæ teraz T¹, która poprowadzi ich do Swego Syna w Niebiesiech.
Wszystko idzie wed³ug scenariusza. Orkiestry marsze weso³e graj¹, lud œpie-
wa: …weselcie siê Nieba…, nastrój podnios³y, radosny, rozmodlony t³um ju¿
nie p³acze lecz tryumfuje, wstêpuje niejako jak biblijny Jakub, po drabinie do
Nieba. Z tym szczêœciem, z t¹ radoœci¹ odejdzie wielu do domów swoich, po
odprowadzeniu tej Niepokalanie Poczêtej do Klasztoru. Tam jeszcze odprawi
siê uroczyst¹ Sumê, tam wys³ucha siê jeszcze ostatniego kazania, podziêko-
wania, odbierze to ostatnie na tej kalwaryjskiej ziemi b³ogos³awieñstwo
i z uczuciem spe³nionego obowi¹zku opuœci te klasztorne zabudowania.

Dobry jeszcze ostatni kiszony ogórek ko³o kramów, dobre piwo dla tych
co w nim gustuj¹, dobrze wydaje siê ostatnie dziesi¹taki na pami¹tki i cukier-
ki dla tych co w domu pozostali i dŸwigaj¹ sami ca³y ciê¿ar gospodarskiej
pracy i na obiad. Ostatni obiad na Kalwarii, trzeba zjeœæ te resztki ko³acza
z domu tu przyniesionego i popiæ t¹ Kalwaryjsk¹ herbat¹ w garkuchni. Kto
dysponuje jeszcze groszem, to zje coœ ciep³ego, a ty Jantuœ chodŸ, chodŸ
zjemy se ogórka. Niewiele by³o tych pieniêdzy.

A orkiestra Trzebuñska ucztuje teraz u oo. Bernardynów za to granie.
Obiad jak siê patrzy, z trzech dañ, ale se powsuwaj¹ ch³opaki, a potem braci-
szek beczkê piwa wytoczy, pipê nabije i skolko ugodno, dla ka¿dego. Ej,
ci¹gn¹, ci¹gn¹ muzykanty, jak przedtem w pochodzie tak teraz ci¹gn¹ z becz-
ki. Œlepia siê b³yszcz¹, gêby czerwieniej¹, gor¹coœæ jakaœ do serca ci¹gnie,
a radoœæ nie ma granic. Przeor siê zjawi³, dziêkuje. Chwycili ch³opcy za tr¹by,
trzeba Przeorowi marsza zagraæ, graj¹ tego generalskiego, Jasiek Bieniek ino
znak tr¹bk¹ daje i znów drugiego, jeszcze wi¹zanka, cho, cho… nie by³oby
koñca, ino Przeor ju¿ dziêkuje, ¿egna siê i prosi by siê goœcili. Goszcz¹ siê,
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goszcz¹ t¹ darmoch¹, a braciszek pilnuje, ¿eby, szklanice puste nie by³y i tale-
rze te¿. I bêd¹ znów czekaæ, kiedy za rok tu siê znów zjawi¹. To ich pragnienie
i si³a napêdowa. I tu oo. Bernardyni te¿ umiej¹ zadzia³aæ. A te nasze „g³upa-
we” w³adze tak se z narodem nie umiej¹ radziæ?

I znów wspólna powrotna droga do domu w gromadzie. M³odzi znów
zbli¿aj¹ siê do siebie. Niejedno ma³¿eñstwo ten odpust skojarzy³. Rodzice
zezwolili doros³ej pannicy iœæ na odpust z narzeczonym, nie martwili siê o jej
cnotê, bo tam nie sami byli, ale z ca³¹ gromad¹. Ludzie lubi¹ pilnowaæ cudzej
moralnoœci, nie odskoczy na bok, zauwa¿¹. Do tego to¿ to odpust pokuty,
a ludziska te¿ pilnuj¹, kto j¹ odbywa³, a kto lekcewa¿y³. Starzy doœwiadczeni,
ju¿ to maj¹ za sob¹, wiedz¹ jak to, jest.

Po paru kilometrach od Kalwarii, w Lanckoronie nale¿y m³odym do go-
spody wst¹piæ, Narzeczonej godny obiad zamówiæ, z przyjació³mi coœ wypiæ,
o odpuœcie i ludziach na nim bêd¹cych, poplotkowaæ i dopiero w dalsz¹
drogê iœæ. Niektórym z tego posiedzenia z czupryn siê kurzy, tacy siê zrobili
kuraœni, ¿e ju¿ nie pieœni kalwaryjskie nuc¹, a oberka. Lecz zanim do domu
przybêdzie to mu z g³owy wywietrzeje. A w domu zostanie powitany jak
prawdziwy p¹tnik.

Nastêpny odpust w Kalwarii jest na 8 wrzeœnia, na Narodzenie M. B.
Wówczas podobnie jak na Zielone Œwi¹tki, id¹ starsi i dzieci. Odpust mniejszy
t³umami, ale za to starszawym babciom wygodniej, spokojniej i do modlitwy
bardziej nastrojowo. Œlêcz¹ te¿ te dziadki i babcie w tym koœciele i przed
obrazem Cudownym Matki Boskiej, a te wnuczêta, które tu przyprowadzi³y
nudz¹ siê i maj¹ ju¿ doœæ tego klêczenia i tego siedzenia w tych koœcielnych
murach, tych „Dró¿ek“, tych Stacji i tego nudnego dla nich odpustowania
z babci¹. Bo có¿ one maj¹ tak siê tylko modliæ? One chc¹ ¿ycia, a nie œmierci,
one wyrywa³y siê na Kalwariê na to ¿eby tu coœ zobaczyæ, prze¿yæ, urwaæ siê
z tego domu od pasienia krów i bawienia dzieci. A tu ci ka¿¹ œlêczeæ i zdro-
waœki odmawiaæ? Najchêtniej sz³yby do kramów. Tyle tam ró¿noœci? A mama,
czy babcia tak ma³o ma pieniêdzy. Tak niechêtnie chce tam iœæ. Tamtego znów
ojciec zapomnia³ zabraæ pieniêdzy z domu, te parê z³otych, które mia³ w port-
felu ledwo starczaj¹ na herbatê i na tacê, a synuœ nawet cukierka nie widzi.
A tu by siê pistolet chcia³o, harmonijkê, coœ dla tych co w domu zostali. Nic
nie bêdzie, marne to dzieciñstwo ch³opskiego pokolenia. Najchêtniej to ci
jeszcze ogórka kiszonego zafunduj¹ i wody z beczki napiæ siê mo¿esz a potem
znów jêcz na tych „Dró¿kach“, za te grzechy, których jeszcze nie pope³ni³eœ.

Mimo wszystko, ile to by³o radoœci, ¿e ciê wziêli, ¿e wêdrowa³eœ, ¿e
widzia³eœ tylu ludzi, tyle kramów, ¿e spa³eœ na s³omie i zbiera³eœ cudze pch³y
i ¿e to by³a twoja jedyna wycieczka w roku. W g³owie hucza³o ci przez parê
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dni, w nocy œni³eœ œpiewy, ten gwar, gwizdy, strzelanie i te orkiestry graj¹ce
i te kazania i to ci¹g³e: …zmi³uj siê, zmi³uj… Ale to by³y prze¿ycia, dla tego
wiejskiego dziecka, zahukanego prac¹, zacofanego wychowaniem, wiecznie
pragn¹cego zmiany swojego losu. Mo¿e za rok znów uda siê uprosiæ, by
zabrali do tej krainy „nowoœci”.

Z nadejœciem jesieni koñczy³ siê sezon odpustowy, a z nim masowa tury-
styka Trzebunian. Jeszcze pojedynczo ten i tamten, jeszcze ta i owa wybra³a
siê na odpust do któregoœ koœcio³a w Krakowie, a to znów do Mogi³y pod
Kraków, lub do siostry bêd¹cej w Krakowie. Jeszcze na 8 grudnia, na M. B.
Niepokalanego Poczêcia, pójd¹ na jeden dzieñ niektórzy mê¿czyŸni do
Kalwarii. Bêdzie to wyprawa wybitnie adwentowa i oczyszczaj¹ca. Wypada na
œwiêta Bo¿ego Narodzenia oczyœciæ duszê z letnich grzechów, a znów do
w³asnego proboszcza nie wypada iœæ. Lepiej by nie wiedzia³ co siê latem
nagrzeszy³o. OO. Bernardyni nie znaj¹, poza tym jakiœ inny maj¹ stosunek do
grzechów, bardziej odpowiadaj¹cy ch³opskiej duszy. Kobietom wystarczy
w³asny pleban, czêœci m³odzie¿y te¿ musi wystarczyæ. Inni bardziej zatwar-
dziali poczekaj¹ na jarmark z „byckami” do Wielkiego Postu. Jesieni¹ jednak
nie koñcz¹, siê uroczystoœci koœcielne, ani ¿ycie religijne. Na pierwsz¹ niedzielê
paŸdziernika znów paradna procesja, z przegl¹dem, „mody” jak na Bo¿e Cia³o.
Nastêpna procesja ¿a³obna na cmentarz w uroczystoœæ WW. Œwiêtych i w na-
stêpny Dzieñ Zaduszny. Ca³a wieœ idzie w tym pochodzie ¿a³oby, œpiewaj¹c
litaniê do WW. Œwiêtych. Dla ksiêdza te œwiêta to dodatkowa praca, dodatko-
we kazania na cmentarzu, ale i dodatkowe dochody za „wypominki”. Wypo-
minki by³y jednorazowe i roczne. Za ka¿de odczytanie imienia i nazwiska
zmar³ej duszy w czasie procesji i w koœciele p³aci³o siê prawdopodobnie, przed
wojn¹, 10 groszy, a za roczne wymienianie co niedzielê po kazaniu 1 z³oty. Wiêc
uzbiera³o siê tych z³otówek parê setek. Skorzystali na tym i ministranci, bo im
proboszcz te¿ po dwa z³ociaki odpali³. Takie datki dostawali te¿ na gwiazdkê,
na Wielkanoc i na odpust. Zachêca³o to ch³opców do wkuwania Ministrantury
po ³acinie i zawsze byli chêtni do s³u¿by o³tarza. Natomiast ci co za duszy-
czkami p³acili i tak zbiorowo, po wyczytaniu nazwisk odmawiali modlitwê.

I tak ¿ycie wsi i pojedynczych ludzi zwi¹zane by³o z kalendarzem koœciel-
nym, który rozpoczyna³ siê Adwentem, a koñczy³ uroczystoœci¹ niedzieln¹
Chrystusa Króla. Poniewa¿ wraz z adwentem zaczyna siê zwykle zima, wszel-
kie uroczystoœci religijne odbywa³ ka¿dy we w³asnym koœciele. Trzebunianie
mieli przerwê w wêdrówkach po obcych koœcio³ach, a¿ do Wielkiego Pi¹tku,
kiedy znów otwiera³a siê Kalwaria. Ale ¿ycie nie znosi pustki, wiêc w tych wsi-
ach, oddzielonych od siebie grzbietami górskimi, naród na swój sposób
tworzy³ swoiste obyczaje, b¹dŸ to zwi¹zane z ¿yciem religijnym, b¹dŸ z ¿y-
ciem œwieckim. Bêd¹ one opisane w dalszej czêœci tych wspomnieñ.
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Samo pobieranie us³ugi sakralnej w koœciele by³oby ma³o atrakcyjne, dla-
tego trzeba by³o dodawaæ do tego i obrzêd œwiecki. Wówczas uroczystoœæ
rodzinna nabiera rumieñców, nie tylko w przenoœni ale rzeczywiœcie. Czasami
to a¿ gêby czerwieniej¹. Sakrament w koœciele, a potem zakrapianie w domu
albo w karczmie. Tak bywa³o i niestety jest, przy chrzcinach, przy sakramencie
ma³¿eñstwa, a ostatnio zdarza siê przy I Komunii Œw. Bo jak jedne stereotypy
zanikaj¹ to musz¹ siê pojawiaæ inne zamierzone czy nie. Czasami w najlepszej
wierze ktoœ coœ wymyœli, a diabe³ te¿ ogonem zakrêci i dla siebie wyci¹ga
korzyœæ.

Obecnie sam Koœció³ sprowokowa³ niejako nowy obyczaj którego jesteœ-
my œwiadkami. Jest to nowy styl I Komunii Œw. Dawniej I Komunia by³a dla
dziecka cich¹ religijn¹ uroczystoœci¹, bez œwiadków, a z Bogiem. Najwy¿ej
matki bra³y udzia³ w koœciele z dzieæmi i potem we wspólnym œniadaniu dzieci
na plebanii, czy w szkole. Dzieci mia³y wolny dzieñ od nauki, bo uroczystoœæ
odbywa³a siê w dzieñ powszedni. To by³o czysto religijne prze¿ycie dla dzie-
cka. Od kiedy biskupi wymyœlili zapraszanie ojców chrzestnych na I Komuniê
i z dnia powszedniego przeniesienie Komunii na niedzielê zaczê³o siê z rzeczy
dobrych robiæ rzeczy z³e. Zaczê³y siê prezenty i to coraz bogatsze, coraz
bardziej odci¹gaj¹ce dziecko od g³ównego celu uroczystoœci. Rodzina poczu³a
siê zmuszana do zapraszania goœci, obok chrzestnych, ciocie, wujków itd.
i robienia ma³ego wesela. Iloœæ prezentów wzrasta odwrotnie proporcjonalnie
do si³y skupienia, do prze¿yæ w³aœciwych danej chwili. Po uroczystoœci koœciel-
nej trzeba goœci jakoœ uczêstowaæ, chocia¿by za te bogate prezenty. A jak
poczêstunek to tu i ówdzie znajdzie siê alkohol, a czasami doœæ mocne podch-
mielenie. Na nic apele ksiê¿y, ¿eby nie piæ wódki. Pocz¹tkowo tak, ale potem,
gdy dzieci odejd¹ od sto³u zjawia siê butelka i nie koñczy na jednej.

Tak wiêc z rzeczy dobrej zrobiono z³¹, bo jak chrzestnych sprowadzi siê
czasem a¿ z drugiego koñca Polski, to siê ich chce ugoœciæ. Czy przez tych
chrzestnych dziecko siê uœwiêci? Czy prezenty pomagaj¹ dziecku w modlitwie
i prze¿yciu Boga? I tak powsta³ jeszcze jeden punkt styczny okazji do z³ego,
na bazie dobrego. Jest to z³o, które bez przemyœlenia sprowokowa³a sama
hierarchia koœcielna. Czy zdaje sobie z tego sprawê? Lecz chocia¿by i tak by³o,
to kiedy¿ to kap³ani, nie tylko chrzeœcijañscy, przyznawali siê do b³êdu?
Zawsze wobec maluczkich, zw³aszcza tych, których zw¹, „prostaczkami” bêd¹
udawaæ nieomylnych. Tymczasem s¹ tylko ludŸmi i b³êdy pope³niaæ mog¹
i pope³niaj¹. Do pracy swej, odpowiedzialnej, nie zawsze s¹ dobrze przygoto-
wani, niedokszta³ceni ogólnie i do roli pracy w œrodowisku w którym ich
postawiono. Do tego wielu z nich grzeszy pych¹ i chciwoœci¹. Gdy im o tym
nadmieniæ to nie powiedz¹: mea culpa – ale gotowi wytkn¹æ w odwrocie – czy
ty siê modlisz za ksiê¿y? I tak z majestatu wielkoœci, zarozumialstwa i braku
skromnoœci, w wielu wsiach, wywo³uj¹ ksiê¿a, przez swoje postêpowanie
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protest i oburzenie. Os³abia to wiarê ludzi prostych, powoduje oziêb³oœæ,
a nawet wrogoœæ do koœcio³a, bo nie ka¿dy umie oddzieliæ ideê od cz³owieka.
W 1952 roku na kazaniu rekolekcyjnym w Warszawie mówi³ ks. Prymas
Wyszyñski do akademików o zacofanych ksiê¿ach wiejskich. Tu w Nowym
S¹czu niedawno te¿ rekolekcjonista mówi³ o ujemnym zjawisku chciwoœci nie-
których ksiê¿y. Ale kto tak powie do ludzi wiejskich? Tych trzeba trzymaæ
w ciemnocie religijnej. Nie uczy siê ich tego, by umieli oddzieliæ wiarê od
osoby, dobrego ksiêdza od miernoty. Wszyscy jednakowo namaszczeni, ale
nie wszyscy jednakowi, bo przecie¿ s¹ jak inni, ludŸmi.

Trzebunia w przesz³oœci nie mia³a szczêœcia do dobrych ksiê¿y. Do tej wsi
górskiej, gdzie wp³ywy zewnêtrzne by³y niewielkie, a lud prosty i religijny,
pakowano ksiê¿y gorzej przygotowanych do dzia³alnoœci w œrodowisku
i z natury mniej zdolnych. Ksi¹dz by³ tu jednak najwy¿szym autorytetem,
niemal wyroczni¹ i potrzeba mu by³o du¿o m¹droœci i taktu. Ubogi w cechy
skromnego s³ugi Bo¿ego, wtr¹ca³ siê nie tylko w sprawy wiary, ale we wszy-
stko co dzia³o siê we wsi. Wszelkie ruchy ch³opskie by³y potêpiane, wszelkie
zabiegi o spo³eczne rozwi¹zywanie spraw gospodarczych, jak kasa Stefczyka,
spó³dzielczoœæ rolniczo-handlowa i inne razem z organizacjami politycznymi
by³y z góry potêpiane. Wszystko to komuna, zepsucie, grzech i obraza boska.
Zwi¹zek M³odzie¿y Wiejskiej „Wici” to podstawowy czynnik z³a, bo niesie nie-
wiarê i psuje m³odzie¿. Bo tu próbowano wyjaœniaæ m³odzie¿y ró¿nicê miêdzy
wiar¹, a plebani¹. Jednak ¿aden z ksiê¿y nie próbowa³ zorganizowaæ nawet
Zwi¹zku M³odzie¿y Katolickiej. Po co? To te¿ mog³aby byæ konkurencja dla
indywidualnego autorytetu proboszcza. Lepiej jak siê m³odzie¿ upija³a, jak
by³a uboga duchem ni¿ mia³aby zacz¹æ samodzielnie myœleæ. St¹d te¿ Ko³o
M³odzie¿y Wiejskiej dzia³a³o przed wojn¹ niemal konspiracyjnie, a Ko³o Stron-
nictwa Ludowego te¿ nie by³o wiele widoczne we wsi. Bardziej m¹drzy i czyn-
niejsi gospodarze zostali wci¹gniêci do Komitetu Koœcielnego, by tu raczej
tylko przyœwiadczaæ proboszczowi w jego polityce i dochody kó³ka rolniczego
lokowaæ w inwestycjach koœcielnych.

To by³a wieœ, nie tylko religijna, ale z gruntu plebañska. Nie tylko pobo¿-
noœæ kierowa³a ludŸmi w dzia³aniu, ale wprost nakaz z plebanii. Wyst¹piæ
przeciw ksiêdzu i jego polityce parafialnej to znaczy³o wyst¹piæ przeciw
wierze i koœcio³owi. Takie przekonania wpajano w ten poczciwy ludek, ale
przez to zacofany. Szeptano miêdzy sob¹, buntowano siê na chciwoœæ ksiê¿y,
na traktowanie ludzi prostych inaczej ni¿ ludzi inteligentnych, na niektóre
wypowiedzi na kazaniu itp., ale có¿? To tylko zaocznie, bo przy bezpoœrednim
spotkaniu takiego z ksiêdzem, ten lecia³ uca³owaæ ksiê¿¹ r¹czkê i gi¹³ siê uk³o-
nach przed jegomoœciem. A jak¿e móg³by odwa¿yæ siê coœ na ksiê¿y powie-
dzieæ któryœ z tych znamienitszych gospodarzy?
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Dopiero po wojnie je¿d¿ono do biskupa o zmianê ksiêdza; za bardzo ju¿
narazi³ siê i tym znamienitszym, a i czasy zaczyna³y byæ inne. Ju¿ i pobo¿ne
babiny mia³y go doœæ. Niestety Kuria by³a g³ucha na te proœby prostego ludu.
Zaczêto wiêc próbowaæ wykorzystaæ do tego, tych ju¿ trochê podkrzywionych
przez naukê – nas studentów. Byliœmy tam z koleg¹ Micha³em, czupurne
ch³opaki, wierz¹ce w si³ê argumentacji. Przyj¹³ nas, niestety nie biskup, a tylko
jego kanclerz. Wys³ucha³ racji o tym, ¿e nawet w tak pobo¿nej wsi jak
Trzebunia ludzie zaczynaj¹ siê buntowaæ i czas to przerwaæ, bo wiara s³abnie
– perorowaliœmy – a autorytet koœcio³a maleje. Panowie, mo¿e i macie racjê –
stwierdzi³ Kanclerz – mo¿e trzeba by istotnie tego ksiêdza u was zmieniæ,
tylko powiedzcie, co my mamy z nim zrobiæ? Tam u was, w tej wsi, jeszcze siê
zmieœci, a gdzie indzie mo¿e byæ jeszcze gorzej. Zostawmy go jeszcze na jakiœ
czas. No i zosta³ i siedzia³ jeszcze kilkanaœcie miesiêcy, a delegacje jeŸdzi³y
dalej. Jedne, ¿eby go zabraæ, inne, wysy³ane przez ksiêdza, ¿eby go zostawiæ.
Ale w koñcu zosta³ przeniesiony.

Czy przyszed³ lepszy? Zawsze pocz¹tkowo wydaje siê lepszy, dopóki nie
rozpozna œrodowiska i nie zorientuje siê, ¿e z tymi ludŸmi mo¿na robiæ co siê
chce. Lecz i czasy siê zmienia³y i ksiê¿a ulegali metamorfozie i dostosowaniu
do innych warunków i jakoœ ten z³oty œrodek próbowano zastosowaæ.
Wreszcie Koœció³ sta³ siê nie tylko pasterzem tych „barani¹t” ale i ostoj¹
w walce o wolnoœæ zniewalanej przez komunizm duszy ludzkiej! Wprawdzie
po wsiach to nie tak jak w Gdañsku, czy w Warszawie, ale zawsze przynaj-
mniej zaczêto ludzi traktowaæ podmiotowo, wszystko jedno, czy „prosta-
czek”, czy lizn¹³ trochê wiedzy.

Czy to siê utrzyma? Czy koœció³, który by³ uciskany i z plew odwirowy-
wany, potrafi z chwil¹ wolnoœci i powrotu do kierowniczej roli, iœæ dalej
z ludem zgodnie z interesem tego ludu i w³asnym, czy te¿ znów zaczn¹
poniektórzy, „pastuszkowie” traktowaæ te „owieczki” jak g³upie stado? Oto
pytanie, które ciœnie siê na usta, bo tu i ówdzie ludzka natura s³ug Bo¿ych
zaczyna górowaæ nad duchow¹, a demon w³adzy i materialnych blasków
przys³ania istotne powo³anie. Tylko, ¿e te „prostaczki” ju¿ nie takie proste
i dziœ lepiej odró¿niaj¹ co jest co. Koœció³ – koœcio³em, wiara – wiar¹, a ksi¹dz
jest i duchownym i cz³owiekiem. Jako cz³owiek mo¿e pope³niaæ b³êdy i nie na
koœció³ nale¿y je zwalaæ, a na cz³owieka i jako takiemu trzeba je wytkn¹æ
w imiê dobra wiary i jej czystoœci.

Oto garœæ refleksji na temat – wiara i ¿ycie – na przyk³adzie Trzebuni.
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ZWYCZAJE I OBRZÊDY W ¯YCIU WSI

Oprócz uroczystoœci i œwi¹t koœcielnych, oprócz pielgrzymek i odpustów,
ka¿da wieœ mia³a jeszcze swoje œwieckie zwyczaje i obrzêdy, które zosta³y wy-
tworzone w zbiorowoœciach miejscowych, lub przyniesione z zewn¹trz. Obrzê-
dy i zwyczaje ludowe s¹ zazwyczaj powi¹zane z wierzeniami i uroczystoœciami
koœcielnymi. Wynika to z prostego faktu, ¿e naród ¿yj¹c w obrêbie kultury
chrzeœcijañskiej dok³ada³ do niej swoje wytwory kulturalne i integrowa³ je
w ca³oœæ ¿ycia duchowego i œrodowiskowego. Szczególnie takie obrzêdy, jak
rodzinne uroczystoœci z okazji chrztu, wesela, pogrzebu by³y œciœle ³¹czone
z obrzêdem koœcielnym. Czêœæ uroczystoœci – ta sakralna, odbywa siê w koœcie-
le lub w przed³u¿eniu na cmentarzu, a dalsza – rodzinno-œwiecka, stanowi¹ca
towarzyskie spotkanie, zabawê, czy stypê ju¿ w domu, czy w karczmie.

Prócz obrzêdów i zwyczajów œciœle zwi¹zanych z koœcio³em, pielêgnowa-
no zwyczaje zwi¹zane z porami roku, pocz¹tkiem lub zakoñczeniem niektórych
prac polowych, ze zborem p³odów i innymi pracami, które dla atrakcji ³¹czono
z póŸniejsz¹ zabaw¹. W tych zwyczajach i obrzêdach wieœ znajdowa³a upust
dla samorodnej twórczoœci i artystycznego wy¿ycia. Tu odkrywano swoje zdol-
noœci organizacyjne, krasomówcze, agitacyjne, a nade wszystko wspania³¹
swoist¹ zabawê, tak bardzo lubian¹ i potrzebn¹ dla odprê¿enia po trudach
fizycznej pracy.

Mianem obrzêdu ludowego okreœlano zewnêtrzne formy jakiejœ ceremonii
zwi¹zanej z uroczystoœci¹, w której z góry jest ustalony rytua³ postêpowania.
Ca³oœæ jest niejako z góry wyre¿yserowana œciœle z obyczajowoœci¹ danej spo-
³ecznoœci i wed³ug okreœlonego toku postêpowania. Przekraczanie lub odstê-
powanie od tych utartych obyczajów obrzêdu mo¿e wywo³ywaæ dezaprobatê
spo³ecznoœci.

Zwyczaje ludowe natomiast maj¹ formê bardziej luŸn¹ i dowoln¹ w swym
ceremoniale czy zabawie. Zwyczaj kontynuuje siê zwykle dla zabawy, rozryw-
ki, popisu, wed³ug w³asnego sposobu rozwi¹zania, a tylko treœci¹ wi¹¿e siê
z dan¹ uroczystoœci¹. Ciekawe, piêkne i ró¿norodne zwyczaje wytworzy³y siê
po wsiach z okazji ró¿nych œwi¹t, uroczystoœci rodzinnych, prac gospodar-
skich i innych przejawów ¿ycia. Co wieœ inne podejœcie, inne rozwi¹zanie, inna
forma, chocia¿ podobieñstwo w treœci. W ten sposób wytworzy³y siê w wielu
wsiach, choæ podobne to jednak inne zwyczaje. Inaczej, na przyk³ad, wygl¹da
ca³y ceremonia³ wesela w dwóch s¹siaduj¹cych wsiach. Przy zawieraniu ma³-
¿eñstw po s¹siedzku lub z dalszych wsi nale¿a³o z góry ustaliæ jak to wesele
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bêdzie organizowane, by zgraæ innoœæ zwyczaju. Podobna innoœæ wystêpuje
tu i tam w organizacji pogrzebów, festynów, do¿ynek, wykopków i innych prac
koñczonych czasami zabaw¹. Trzebunianie, choæ zamkniêci w swej kotlinie,
jednak kontaktuj¹cy siê ze œwiatem, przyswoili sobie niektóre zwyczaje regio-
nu, inne przystosowali do w³asnej kultury, a jeszcze inne wytworzyli w³asne ory-
ginalne. Doœæ oryginaln¹ wydaje mi siê byæ noworoczna „podsypka” i swoiste
Trzebuñskie wesele. Dlatego mo¿e potraktujê je szczegó³owiej w opisie. Inne
te¿ ciekawe, bo ka¿da wieœ dodaje coœ do ¿ycia i tworzy je wed³ug w³asnego
wzoru, chocia¿by pierwowzór by³ przyniesiony z zewn¹trz.

Opisane tu zwyczaje i obrzêdy podzieli³em na: zwi¹zane ze œwiêtami koœ-
cielnymi, zwi¹zane z pracami gospodarskimi i zwi¹zane z rodzinnymi uroczy-
stoœciami. Szczególnie pragnê opisaæ trzebuñskie wesele.

Zwyczaje zwi¹zane z okresem œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to najbardziej uroczyste, rodzinne i serdeczne
w swej oprawie œwiêta. Maj¹ te¿ najwiêcej obrzêdów koœcielnych i domowych
oraz zwi¹zanych z nimi zwyczajów.

Czekali te¿ na te œwiêta wszyscy z niecierpliwoœci¹. Najbardziej d³u¿y³y siê
dzieciom te dni adwentowe. Wiêc do mamy co jakiœ czas pytanie: – A kiedy przyj-
dzie Miko³aj?… A kiedy ju¿ bêdzie chodzi³ organista z op³atkami?… A kiedy bêdziemy
bili œwiniê na œwiêta?… A upieczesz nam ciastek na choinkê… itd., itd. Bo do kogó¿
mia³y dzieci s³aæ pytania? Któ¿ mia³ daæ odpowiedŸ na te niewinne i spragnio-
ne pytania, jak nie mama? Liczy³o siê dni szkolne do œwi¹t. Robi³o w szkole,
na zajêciach praktycznych, ozdoby na choinkê pod okiem nauczycielki. Na lek-
cjach œpiewu æwiczy³o siê kolêdy, a pan kierownik organizowa³ próby ze star-
szymi dzieæmi po lekcjach, przygotowuj¹c ”Jase³ka”.

Nastrój oczekiwania i napiêcia z dzieci przenosi³ siê na starszych. Trzeba
by³o przygotowywaæ œwi¹teczne zapasy. Kiedy¿, jak nie na œwiêta nale¿y podaæ
coœ lepszego, i na ten stó³ wigilijny i codziennie na t¹ ³awê na której siê jada³o?
Wiêc o m¹kê nale¿a³o zadbaæ do wypieku, je¿eli wczeœniej tego nie uczyniono.
Do m³yna ze zbo¿em pojechaæ, do Stró¿y, do Mi³ogoszczy, albo do Myœlenic
do m³yna parowego Ho³uja.

Œwiêta to równie¿ okazja do poczynienia zakupów odzie¿y zimowej dla
dzieci i doros³ych. Nowe czapki, kurtki, ko¿uszki – jak kogo staæ, nowe trzewiki,
chustki to teraz okazja by je w œwiêta pierwszy raz za³o¿yæ, pokazaæ ludzkim
oczom, niejako poœwiêciæ i zainteresowanie sob¹ wzbudziæ. Jakoœ w zwyk³¹
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niedzielê ubieraæ coœ nowego nie wypada, a w œwiêta to nawet nale¿y. Panu
Bogu na urodziny przyjemnoœæ, a ludziom, na zazdroœæ. I samopoczucie lepsze
i wyró¿nienie w gromadzie i jakieœ odstawanie od tych dziadów, co nic
nowego nie maj¹.

No i nadesz³a ta pierwsza jaskó³ka œwi¹teczna, dzieñ œwiêtego Miko³aja.
Có¿ ci przyniós³, ten oczekiwany? Wielkie nic! To te¿ jakiœ biedaczyna jak ty.
Tylko swoj¹ podobiznê, przylepion¹ na piernikowym cieœcie w kszta³cie sylwetki
cz³owieka, zostawi³ ci pod poduszk¹. Ale dobre i to, bo mog³o nic nie byæ.
Wiadomo przynajmniej, ¿e nied³ugo œwiêta.

Na tydzieñ przed œwiêtami zjawia³ siê organista z kuferkiem, w którym
widzia³o siê stosy paczek z op³atkami. Oprócz paczki op³atków dla doros³ych
zostawia³ i ma³¹ paczuszkê op³atków dla dzieci. Otrzymywa³ za to pó³ z³ote-
go, albo i ca³ego, a wówczas by³ taki zadowolony i mi³y, jak œw. Józef w sta-
jence, kiedy mu pastuszkowie sera przynieœli z bacówki. Op³atki to ju¿ pach-
nia³y œwiêtami. ¯eby jeszcze œniegiem poprószy³o i mróz chwyci³ to mo¿na by
ju¿ i œwiniê biæ.

Œwiniobicie

Nadchodzi wreszcie i ten dzieñ. Dzieñ umówiony z Krzesnoojcem, który
dokona tego dzie³a, który ma na ten cel koryto i odpowiednie no¿e. Rankiem
przychodzi ten Krzesnoociec – œwiniobójca. Trudno nazwaæ go masarzem, bo
¿adnych wyrobów nie robi ze œwini. Zabije, oczyœci, poæwiartuje, nasoli i koniec.

Woda na kuchni ju¿ siê gotuje. Gospodyni wpuszcza do kuchni, tej praco-
wni od wszelkich prac, rocznego wieprzka i zaczyna siê taniec. Czterech ch³o-
pów, jak oprawcy, czeka³o z Krzesnoojcem na winowajcê i teraz zamierzaj¹ go
zaatakowaæ. On, ten nieszczêœnik, rok chowany na to ubicie, wcale nie ma
ochoty na spotkanie z tylu ludŸmi. Zawsze tylko jedna podawa³a mu do kory-
ta ¿arcie, a teraz tylu wita uœmiechniêtych i ¿¹dnych jego œmierci. Tote¿ pod
œcianê stara siê uciec w k¹t. Lecz wprawne rêce zawi¹zuj¹ mu na nogach sznur,
a potem poderwanie nóg i ju¿ le¿y. Rzucaj¹ siê na niego pomocnicy œwinio-
bija, przyt³aczaj¹ ciê¿arem swoich cia³, tak ¿e biedne zwierzê mo¿e tylko stra-
szliwym kwikiem protestowaæ przeciw pozbawianiu go ¿ycia. Wszystko to jed-
nak trwa moment, bo oto m³otem, lub obuchem siekiery, kat wykonuje straszli-
we uderzenie w czo³o i wieprz przestaje kwiczeæ i wierzgaæ. Szybko przebija
mu Krzesnoociec no¿em pod gard³em otwór a¿ do serca. Krew bucha z rany
do podstawionej miski. Œwiniak charczy i wydaje ostatnie drgawki, potem
cichnie i spokojniutko oddaje swego œwiñskiego ducha w kosmos.
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Zabite cielsko taszcz¹ teraz na koryto. G³ówny celebrant oblewa je ze wszy-
stkich stron wrz¹c¹ wod¹. W ruch id¹ wyostrzone no¿e i rozpoczyna siê gole-
nie delikwenta. Po tej toalecie przebija siê nogi tylne powy¿ej kolan, nadziewa
je na dr¹¿ek i dŸwiga œwiniaka pod powa³ê kuchni i zawiesza na tragarzu.
Je¿eli tragarz za s³aby do masy wieprzka to siê go podstempluje.

Kolejny zabieg, to poprawka w goleniu. Teraz dobrze widaæ gdzie co prze-
oczono. Nastêpnie jeszcze próba ognia. Pal¹cymi szczypkami ca³e cielsko siê
opala, by ewentualne resztki szczeciny zlikwidowaæ. Proceder ten ulepszono
wykorzystuj¹c do tego celu paku³y lnu i denaturat. Zmniejszy³o to kuchenne za-
dymianie atmosfery, ale pary wodnej i zapachów nie usunê³o. Nastêpna czyn-
noœæ to mycie ca³ego œwiniaka. Dopiero teraz jest gotowy do wybierania mu
wnêtrznoœci. Lecz zanim to nast¹pi jeszcze trzeba zabezpieczyæ odbyt przed
wysypywaniem siê z niego ka³u i odci¹æ go od tylnej czêœci. Równie¿ wycina
siê podgardle, które w³o¿y siê póŸniej do sad³a, albo czêœæ od razu usma¿y do
œniadania. Rozciêcie brzucha idzie jedn¹ lini¹ od odbytu po mostek. Do rozciê-
tego brzucha przystawia siê niecki, które z dwu stron podtrzymuj¹ domowni-
cy. Pomocnicy trzymaj¹cy œwiniaka w czasie zabijania, po podwieszeniu go
odeszli do swoich zajêæ. Na niecki wyjmuje siê ¿o³¹dek i jelita i w¹trobê.
Potem z czeluœci wyjmuje siê p³uca i serce. Wnêtrze œwiniaka myje siê wod¹,
wyp³ukuj¹c resztki krwi.

Teraz nastêpuje przerwa i œniadanie. Do œniadania wódka, dla lepszego
kurasiu przy czyszczeniu jelit, do tego zwyczaj tak ka¿e, podgardle i w¹troba
lubi¹ podlanie alkoholem. Ale nie wszyscy chc¹ piæ. Krzesnoojciec nie pije, ani
ten starszy dawniej, ani ten m³odszy póŸniej. Kiedy jelita przestyg³y znów do
roboty. Trzeba je porozrywaæ, oddzieliæ t³uszcz i przygotowaæ do wynicowania
treœci oraz wyszlachtowania. Nieprzyjemna robota. Zapachy rozchodz¹ siê po
kuchni i ca³ym mieszkaniu. Czemu tego bicia nie robi siê w stajni czy w sto-
dole? W kuchni mo¿na by tylko æwiartowaæ i soliæ? Ale có¿? Taki zwyczaj, taka
wygoda. Wszystko na miejscu jak w rzeŸni, woda gotuj¹ca, kuchnia do goto-
wania podrobów i to ciepe³ko, którego w stodole by³oby brak. A ¿e wilgoæ, ¿e
smród? Co tam, jeszcze taki poziom kultury, ¿e wszystko zniesie, ch³opski
organizm przyzwyczajony do wszystkiego i do wilgoci, i do smrodu i do wul-
garnoœci i do pobo¿noœci, do grzechu i do pokuty, do piek³a i do Nieba!
Grymasiæ bêdzie dopiero nowe pokolenie, w nowych domach, w nowym
komunistycznym ustroju, kiedy mu ka¿¹ prowadziæ walkê klasow¹. A ¿e klas¹
panuj¹c¹ bêd¹ wówczas komuniœci to w pierwszym etapie, ch³opi chêtnie
zabior¹ pañsk¹ ziemiê, ale potem obróc¹ siê przeciw nowym komunistycznym
feuda³om, ale nie za sprawy materialne, a za to ¿e jak feuda³owie bêd¹ komu-
niœci ch³opem gardziæ. Znamienne, ¿e ch³opu œmierdzi, ale wszystkim rz¹dz¹-
cym zaœ ch³op œmierdzi. Tak bêdzie dopóki ch³opi bêd¹ rozbici i dadz¹ siê
poganiaæ wszystkim komunistom, libera³om, plebanom i tej czerni miejskiej,
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której wydaje siê, ¿e jest czymœ lepszym od ch³opa, choæ w g³upocie i lenist-
wie daleko przewy¿sza nawet oportunistycznego ch³opinê. I tak to przy biciu
œwini, mo¿na i polityczne sprawy omówiæ, bo wszystko to sprawy œwiñskie
i œmierdz¹ce jak te gówna wyp³ukiwane z jelit.

Kiedy, ju¿ jelita i ¿o³¹dek wynicowane i oczyszczone, wówczas koryto
z brudami na pole i do mycia. Teraz na nim bêdzie siê nasalaæ s³oninê. Roboty
ju¿ niewiele, je¿eli „bij¹c” nie wyrabia siê wêdlin. Niektóre, jak kiszki, parê
kie³basek, galaretki, zrobi sama gospodyni. Wiêkszoœæ miêsa i koœci zu¿yje siê
na rosó³, na którym zostanie zrobiony wspania³y ¿urek do ziemniaków i chle-
ba. Kiszek zrobi siê du¿o, wykorzystuj¹c do tego krew, p³ucka i w¹trobê. Naje-
dz¹ siê dzieciska kaszanki, a¿ bêd¹ stêkaæ, poczuje organizm bia³ko w sobie,
a¿ go wydali z nawi¹zk¹. Krewni te¿ kiszki popróbuj¹. Reszt¹ gospodarowaæ
siê bêdzie ostro¿nie, by jak najd³u¿ej starczy³o. Dziesiêæ gêb do nakarmienia,
zjedliby wszystko w parê dni, gdyby to przerobiæ na wêdlinê. Gotuj¹c w ¿urku
po parê kosteczek starczy na miesi¹c.

Przystêpuj¹c do æwiartowania na po³owê ca³ego wieprzka – najpierw
wycina siê w¹ski pasek s³oniny na grzbiecie od ogona a¿ po g³owê. Nastêpnie
odcina g³owê. Pasek grzbietowy s³oniny wraz z paskiem polêdwicy i krêgami
wycina siê i oddziela i to razem nazywa siê, „grzbietem”. Ten „grzbiet” jest
elementem ciêtym na kawa³ki po kilka krêgów, które razem ze s³onin¹ i polêd-
wic¹ wa¿¹, od jednego do pó³tora kilograma. Tymi kawa³kami miêsa czêstuje
siê s¹siadów i krewnych. Niektórym dorzuci jeszcze nogê, lub kiszkê. Z kolei
gdy oni dokonaj¹ uboju œwini, zwróc¹ to w ten sam sposób. Taki zwyczaj
pozwala utrzymywaæ wiêzi s¹siedzkie i rodzinne ponadto rozk³ada konsump-
cjê œwiniaka na czas d³u¿szy. Nie by³o wówczas lodówek i je¿eli zawiod³a
ch³odnia atmosferyczna, miêso ulega³o psuciu. Ten sposób niejakiego po¿ycz-
kowania miêsa s¹siadom zabezpiecza³ je przed zbyt szybk¹ konsumpcj¹.

Kie³basy domowym sposobem robiono bardzo prymitywnie. Miêso sieka-
³o siê no¿em na ma³e kawa³eczki. To zaprawia³o siê czosnkiem, sol¹ i kmin-
kiem, miesza³o, a potem palcami upycha³o do jelita. Maszynki nie by³o ani do
ciêcia, ani do nadziewania. Nastêpnie kie³baski wêdzono lub opiekano w piecu
chlebowym po wyjêciu chleba. Mia³y one wspania³y smak, lepszy od kabanosa,
chocia¿ przypomina³y go wygl¹dem. S³oninê po zdjêciu miêsa, chocia¿ nie w ca-
³oœci, przecinano na pasy do skóry jak boczek, solono doœæ mocno na korycie
i tak peklowa³a siê oko³o 10 dni. Nastêpnie osusza³o siê je nad kuchni¹ lub
wêdzono. S³onina tak przygotowana mog³a byæ u¿ywana jak boczek do chle-
ba, lub topiona na smalec do kraszenia potraw. Ca³y t³uszcz i podgardle uk³a-
dano warstwami na b³onie t³uszczowej solono mocno i nakrywano drug¹ b³o-
n¹. B³ony spodni¹ i górn¹ zszywano dooko³a i w ten sposób powstawa³
okr¹g³o-p³aski bochen zwany sad³em. Ten te¿ razem ze s³onin¹ peklowa³ siê
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na korycie, a potem ujmowano go w dwie klepki mocno zwi¹zane, stawiano
ko³o pieca i osuszano. Tak przyrz¹dzone sad³o przechowywano w komorze
w odpowiedniej szafie „szafarni” razem ze s³onin¹. Po zjedzeniu s³oniny roz-
poczynano konsumpcjê sad³a.

Wigilia

Wreszcie nadesz³a upragniona Wigilia. Nastrój krz¹taniny i wytê¿onej
pracy. Przede wszystkim gospodynie zajête by³y pieczeniem, je¿eli dzieñ
wczeœniej tego nie dokona³y. Pieczenie przedœwi¹teczne to nie zwyk³y wypiek
chleba. W jednym domu piecze siê ko³acze na ³opacie podwijane, w innym, ko-
³acze na brytfannie. Prócz tego bu³ki, zwane tu buktami. By³o to ciasto dro¿-
d¿owe, zarabiane mlekiem, z jajami i mas³em. Pieczono równie¿ chleb zwyk³y
do ¿uru i miêsa. Dla dzieci na choinkê trzeba by³o wypiec ró¿ne gwiazdki, ob-
warzanki i inne figurki geometryczne, a wszystko smarowane jajkiem i posy-
pywane cukrem.

Po pieczeniu nale¿a³o zaj¹æ siê wigilijn¹ wieczerz¹. Winna byæ zrobiona na
czas, bo od œniadania nikt nic nie jad³, post œcis³y. Jednak czy mo¿na zd¹¿yæ ze
wszystkim na pierwsz¹ gwiazdkê, czego domaga³y siê dzieci? Mê¿czyŸni te¿
nie pró¿nowali w ten przedœwi¹teczny dzieñ. Na wsi nie ma czasu na „lompo-
wanie“. Trzeba przygotowaæ paszê dla zwierz¹t, nanosiæ wody do naczyñ
w sieni rozstawionych, bo studnia oddalona, œniegi i œlisko, to jak mo¿na zaraz
z rana po wodê pêdziæ. Trzeba równie¿ drzewo pod wypieki szykowaæ i pod
kuchniê na ca³e œwiêta. Dzieci przygotowuj¹ jab³ka i ozdoby choinkowe i kiedy
mama umyje ju¿ pod³ogê w izbie, a tata przyniesie choinkê, zaczn¹ j¹ ubieraæ.

Mrok zapada szybko w grudniu, zapalaj¹ siê naftowe lampy, cichnie ruch
po wsi, cichnie i w poszczególnych domach. Rodziny bêd¹ siadaæ do wigilijne-
go sto³u. Chocia¿ raz w roku rodzina usi¹dzie przy stole, a nie przy ³awie. Jest
z tym trochê k³opotu, bo brakuje krzese³, ze sto³ka za nisko, trzeba ³awê daæ
teraz do siedzenia.

G³owa rodziny przynosi do izby snop owsa zostawiony na ten cel w czasie
om³otów. Czêœæ snopa rozœciele siê na stole nakrywaj¹c to obrusem. Reszta stoi
w k¹cie. Ta ceremonia ma zapewniæ plony w przysz³ym roku. Na choince za-
palaj¹ siê œwieczki, gospodyni podaje na stó³ pierwsze danie. Lampa naftowa
zostaje wygaszona, izbê oœwietlaj¹ tylko œwiece. Ca³a rodzina i s³u¿ba, je¿eli
jest, klêka i ojciec zaczyna modlitwê na g³os, a za nim wszyscy. Po skoñczeniu
wstaj¹ i zostaj¹ obdzieleni op³atkiem, lub jego po³ówk¹. Nastêpuje sk³adanie
¿yczeñ. Czego ¿ycz¹ sobie ludzie proœci? Chyba tego samego co inteligentni
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i bogaci. Zdrowia, a je¿eli które choruje, ¿eby wkrótce wyzdrowia³o. Dziecia-
kom siê ¿yczy³o postêpów w nauce, rodzicom ¿eby mieli pieni¹dze na domowe
potrzeby i ¿eby im siê darzy³o w pracy, a z dzieci by mieli pociechê. Czego zaœ
miêdzy sob¹ ¿yczyli sobie rodzice któ¿ to wie? Mo¿e wzajemnego zrozumie-
nia, mo¿e odrobinê tej mi³oœci, która ich skojarzy³a, mo¿e tej tolerancji w spra-
wach codziennych i intymnych mo¿e osi¹gniêæ gospodarczych a mo¿e wszyst-
kiego po trochu? I dopiero po tej serdecznoœci, mo¿e po uronionej ³ezce matki,
zasiada³o siê do tej jednej miski z ¿urem i ziemniakami. Nie by³o tego „pañskie-
go” zwyczaju aby obdarzaæ siê prezentami spod choinki. Nie dotar³ jeszcze ten
zwyczaj do ch³opskich zagród. Wiedzieliœmy o nim ze szkolnych lektur, z czy-
tanek, wiedzieli i rodzice o nim ,¿e dzieci, a nawet starsi otrzymuj¹ gwiazdko-
we podarki pod choinkê. Ale to chyba „pañskie” dzieci, wiêc nie mieliœmy pre-
tensji, bo nikt nas do tego nie przyzwyczai³.

Po ziemniakach z ¿urem i grzybami bêd¹ jeszcze inne dania. ¯ur jedz¹
starsi z obowi¹zku, dzieci niechêtnie, bo kwaœny i gêsty, do tego ja³owiutki,
nawet œmietan¹ nie podbity, taki post w wigiliê. Ale choæ trochê trzeba zjeœæ.
Resztê rozdziela siê dla byd³a, dla koni, dla psa i kur. Wszystkie stworzenia maj¹
uczestniczyæ w wigilijnym daniu. Po ¿urze idzie nastêpne danie: ry¿, gotowa-
ny ju¿ na mleku, potem pierogi ze œliwkami i kompot jab³kowy lub œliwkowy.
Wreszcie i chleba trzeba skosztowaæ z bia³ej m¹ki, pszennego na dro¿d¿ach.
Najpierw ojciec odkroi kromkê, w³o¿y do niej kawa³ek op³atka i ca³uj¹c z sza-
cunkiem w³o¿y pod obrus do zdŸbe³ owsa. Po œwiêtach, gdy bêdzie siê zbieraæ
ze sto³u owies i kromkê wy³o¿y siê na piec by wysch³a i nie spleœnia³a. Na wio-
snê, przed pracami polowymi, poda siê j¹ koniom, na szczêœliwe prace w polu.
Chleb mo¿na smarowaæ powid³em lub mas³em, teraz ju¿ wolno t³uszczu skosz-
towaæ. Po chlebie, zjedzonym ju¿ raczej symbolicznie, bo wszyscy najedzeni,
mo¿na jeœæ, jeœli kto chce œwi¹teczne wypieki, piæ kawê, kompot, co komu
smakuje. I to by³oby ju¿ wszystko.

Wigilijnego karpia, czy innej ryby na wsi siê nie jada³o. Sk¹d by siê wziê³o?
To zreszt¹ jedzenie ksiê¿e i pañskie. To tylko Wojtek od Ziaji ma stawek z kar-
piami to se zje ten luksus, ale podzieli siê i z proboszczem. Zreszt¹ kto tam
myœla³ o karpiach, o rybach, a jak ju¿ to o œledziu czy moskalikach, bo to tanie
i dostêpne i na surowo smakuje. Rybkê œwie¿¹ zje siê latem, pstr¹¿ka, jak siê go
w potoku z³owi. Wreszcie wszyscy mocno najedzeni, a¿ stêkaj¹. Op³aci³o siê
poœciæ ca³y dzieñ. Wiêc znów wspólna modlitwa. Chocia¿ tyle tych wspólnych
mod³ów w rodzinie. Na co dzieñ ka¿dy, rano i wieczorem, klepie po cichu
indywidualnie ten swój obowi¹zek.

Teraz zaczyna siê czarowanie fortuny, aby w roku przysz³ym sprzyja³a zbie-
raniu grzybów. Kto chce mieæ szczêœcie musi teraz iœæ na „grzyby” czyli wyjœæ
na pole i przynieœæ drew na opa³ na Bo¿e Narodzenie. Gospodyni i dziewczêta
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bior¹ siê za sprz¹tanie ze sto³u, rozdzielaj¹ resztki jedzenia dla zwierz¹t i zmy-
waj¹ statki. Potem obrz¹dek byd³a, wieczorny udój i sprz¹tanie kuchni. Mê¿-
czyŸni maj¹ do obs³ugi konia. Wreszcie osobiste mycie, mycie dzieci, które tego
same nie mog¹ jeszcze wykonaæ i dopiero zmêczona mama mo¿e usi¹œæ ko³o
choinki i zanuciæ z dzieæmi kolêdê. Tak bardzo na ten moment czeka³y. Z mam¹
œpiewanie to taka radoœæ i satysfakcja, bo mama tak umie ³adnie œpiewaæ i tak
mi³o! Spaæ k³ad¹ siê tylko te najm³odsze, zasypiaj¹ce maluchy, starsi pójd¹ na
„pó³nockê“ mszê œw. Pasterkê. M³odzi wyrywali siê jednak z domu wczeœniej,
po wieczornym obrz¹dku. Sz³o siê do kolegów, do kole¿anek na wspólne kolê-
dowanie, zalecanki i odrobinê odprê¿enia od domowych obowi¹zków, ojcow-
skiego oka i jego nakazów. Na Pasterce w koœciele ciasno, czuæ potem i alkoho-
lem. Niektórzy wigiliê maj¹c za sob¹ poluzowali w dyscyplinie i pokrzepili du-
cha do kolêdowania. Tote¿ na Pasterce omal mury nie popêkaj¹ od natê¿enia
g³osów. Po wyjœciu gwarno i ciemno, dobrze polowaæ na t¹ ukochan¹, z któr¹
siê pragnie porozmawiaæ, do domu odprowadziæ i uœcisn¹æ oraz na œwiêta
umówiæ. Wreszcie wszystko cichnie, zapada ju¿ bo¿onarodzeniowa noc.
Dobranoc!

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia

Bo¿e Narodzenie by³o tak wielkim œwiêtem, ¿e sz³o siê tylko do koœcio³a
i to co najmniej dwa razy, a resztê czasu spêdza³o w domu. By³ to wiêc dla
m³odych dzieñ nudy i niezadowolenia. Starsi czytali, œpiewali kolêdy wieczo-
rem, albo odsypiali zaleg³oœci. Zwyczaj nakazywa³ jednak aby nie wylegiwaæ siê
w Bo¿e Narodzenie, zw³aszcza gospodarzowi, bo pszenica bêdzie siê k³ad³a
w polu przed ¿niwami. Dzieci, za ca³¹ przyjemnoœæ mia³y tylko jakieœ smako³y-
ki do jedzenia. Chêtnie s³ucha³y opowiadañ z prze¿yæ starszych, zw³aszcza
z okresu pierwszej wojny œwiatowej, lub bajek, opowiadañ o tym jak kogo stra-
szy³o, jak wodzi³o, jakie mieli starsi zdarzenia itp. Nie by³o radia, a o telewizji
to nawet nikt nie s³ysza³, nikt by wówczas nawet nie zrozumia³, ¿e mo¿na
obrazy przesy³aæ przez powietrze. Zamiast bajek Disneya ogl¹danych teraz
w telewizji, dzieci s³ucha³y o ró¿nych strasznych straszyd³ach. Jakiœ pies olbrzy-
mi wyskoczy³ komuœ nagle spod mostu i goni³ go do samego domu, ¿e ten
pad³ progu z wycieñczenia i strachu. To znów œwiate³ka ukazywa³y siê w pew-
nych miejscach i goni³y za uciekaj¹cym. To lampa w lesie pali³a siê na drzewie,
a jakieœ fantastyczne g³osy s³ychaæ by³o jak jêki piekielne. I inne urojone, zas³y-
szane fantazje opowiadali sobie ludzie, a dzieciom groza i piekielne moce spaæ
potem nie dawa³y. Albo ktoœ wracaj¹c noc¹ zab³¹dzi³ i w ¿aden sposób nie
móg³ odnaleŸæ w³aœciwej drogi, bo go z³e wodzi³o po lesie, wertepach i poto-
kach a¿ do bia³ego rana.
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Gdzie siê to teraz podzia³o? Nikogo nie straszy, nie wodzi, nawet UB.
Ludzie nie boj¹ siê chodziæ nocami, a niejednej panience przyda³oby siê trochê
strachu, ¿eby bardziej trzyma³a siê domu. ¯ycie straci³o urok i posmak sensa-
cji. Có¿ znacz¹ te krymina³y i te ró¿ne fantazje puszczane w telewizji w odnie-
sieniu do tego co ci naoczny œwiadek opowiada³, co sam prze¿y³, gdy by³
straszony?

Po tym wielkim œwiêcie, by³ drugi dzieñ œwiêtowania, ma³e œwiêto, tylko
œw. Szczepana, pierwszego mêczennika za wiarê chrzeœcijañsk¹. Mimo, ¿e
ksi¹dz zapowiada³, i¿ œwiêto uroczyste zosta³o zniesione, ale zwyczajem utar-
tym w koœciele odbêd¹ siê nabo¿eñstwa jak w niedzielê, trzeba by³o wszystkie
niedzielne obowi¹zki wype³niæ. Tylko po po³udniu czas spêdzano na biesiado-
waniu po domach i karczmach. Kojarzono ma³¿eñstwa, wysy³ano swatów i za-
³atwiano w tym dniu wiele innych transakcji. Wszystko to musia³o byæ
zaprawione ognist¹ wod¹, aby nabra³o cech rzeczywistoœci. Na sumie w tym
dniu ksi¹dz œwiêci³ owies. By³a to okazja do zbytków dla m³odzie¿y. Brali
ch³opcy do kieszeni owies z domu, niby do œwiêcenia, a potem obrzucali nim
dziewczêta w koœciele i id¹c do domu. W ten sposób zwracali uwagê na siebie
dziewczyn, które siê im podoba³y. Droga wyœcielona owsem œci¹ga³a potem
ca³e stada wron, kawek, gawronów i wróbli, które sobie bardzo chwali³y taki
zwyczaj. Mia³o wiêc ptactwo swoje œwiêtowanie i swoj¹ ucztê w ten zimowy,
mroŸny i ciê¿ki dla tego stworzenia czas. Poœwiêcony owies nale¿a³o rozsypaæ
po polach, tam gdzie ros³y osty i inne uporczywe chwasty. Sz³o w siê w pole
i sypi¹c owsem wymawia³o zaklêcie: uciekaj diable z ostem, bo idzie œw.
Szczepan z owsem. Znów by³a radoœæ dla tych co nie orz¹ i nie siej¹, a Ojciec
Niebieski je ¿ywi. Dla tych co rozsiewali zaœ nadzieja, ¿e moce niebieskie za
nich bêd¹ chwasty pieliæ. A m³odym zabawa – znów coœ nowego siê dzia³o!

Po œwiêtym Szczepanie zbiera³o siê ŸdŸb³a owsa rozes³ane w wigilijny
wieczór na stole pod wieczerzê wigilijn¹. Z tych ŸdŸbe³ robiono powróse³ka
i obwi¹zywano nimi drzewa w sadzie, ¿eby za to dobrze rodzi³y. Dodawa³o siê
te¿ s³owa zaklêcia – rodŸcie kochane jab³ka udane. I znów skrzydlate stwo-
rzonka bo¿e mia³y co dziobaæ. A¿ radoœæ bra³a patrzeæ z okna na te sikorki,
wróble, wrony, jak chwali³y sobie te ludzkie zwyczaje. ¯eby czary by³y wiêk-
sze, obwi¹zuj¹cy drzewko, winien je mocno wstrz¹sn¹æ. Mia³ i on z tego
odnieœæ korzyœæ, bo tê¿yzna drzewa mia³a na niego sp³yn¹æ i mia³ byæ têgi jak
ta jab³oñ czy grusza.

Z dniem œw. Szczepana zwi¹zany by³ jeszcze inny zwyczaj, bardziej ekono-
miczny, ni¿ mityczny. Dotyczy³ mianowicie rozwi¹zywania umowy o pracê
miêdzy gospodarzem a s³u¿¹cym. Porzekad³o g³osi³o – œwiêty Szczepan gazda
nie pan. Nadchodzi³ bowiem Nowy Rok, koñczy³a siê umowa o pracê. Trzeba
by³o albo zawieraæ now¹ umowê na nastêpny rok, albo odchodziæ s³u¿¹cemu
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od gospodarza, co nastêpowa³o miêdzy dniem œw. Szczepana a Nowym
Rokiem. Kiedy s³u¿¹cy odchodzi³, bo nie chcia³ d³u¿ej s³u¿yæ w tym domu,
albo gospodarz nie chcia³ go d³u¿ej trzymaæ, otrzymywa³ zap³atê oraz du¿y
bochen chleba i kie³basê z zabitej œwini. Czasami kawa³ s³oniny i jakiœ dodat-
kowy prezent za dobr¹ s³u¿bê. A gdy zawierano now¹ umowê, zwykle z lep-
szym wynagrodzeniem, oprócz p³acy otrzymywa³ s³u¿¹cy tak zwan¹ kolendê.
By³a to jednorazowa stawka gotówkowa, jakby na poczêstunek œwi¹teczny,
wynosz¹ca zwykle tyle co jednomiesiêczny zarobek, od 10 do 20 z³. Wynagro-
dzenie s³u¿¹cego, tzw. parobka do koni, kszta³towa³o siê tu¿ przed wojn¹
w granicach 20-25 z³. miesiêcznie, prócz wy¿ywienia takiego jak mia³a rodzi-
na. Czasami dochodzi³o do tego palenie, czyli paczka tytoniu, lub dwie tygod-
niowo odpowiedniego gatunku. Uposa¿enie s³u¿¹cej by³o znacznie ni¿sze
i wynosi³o 10 do 15 z³. miesiêcznie, albo nawet mniej bo 100 z³ rocznie.
S³u¿¹cy za te pieni¹dze sami kupowali sobie ubrania, w tym robocze. W tym
czasie buty robocze skórzane mêskie kosztowa³y 7-8 z³. Gumowe 5 z³, spod-
nie robocze 2-4 z³, a ubranie œwi¹teczne 30-50 z³.

W œw. Szczepana kolêdnicy rozpoczynali chodzenie po domach z gwiaz-
d¹. Parê ch³opców nauczy³o siê kolêd, zrobili gwiazdê i wieczorami pod okna-
mi kolêdowali otrzymuj¹c za to jakieœ datki. Bywa³y jednak zespo³y ambitniej-
sze, które przygotowywa³y pewne inscenizacje jase³kowe i te po wpuszczeniu
do domu odgrywa³y Heroda i ró¿ne scenki z ¿ydem i diab³em. Byli te¿ szop-
karze, którzy dawali przedstawienie lalkowe. Lalki sami przygotowywali i de-
monstrowali przed odpowiednio zrobion¹ szopk¹, a teksty wyg³asza³ jeden
z przedstawiaj¹cych. Zwyczaj kolêdowania z gwiazd¹, czy turoniem, bo i takie
by³y, zanika³ jeszcze przed wojn¹, a w czasie okupacji ca³kowicie zagin¹³.

Nastêpny wa¿ny œwiêty przypada³ w trzecim dniu po Bo¿ym Narodzeniu
a by³ nim œw. Jan Aposto³ i Ewangelista. Dzieñ to wprawdzie powszedni,
chyba ¿e wypada³a niedziela, jednak rano zd¹¿a³y gromadki ludzi do koœcio³a,
zw³aszcza dzieci i kobiet. W tym dniu odbywa³o siê œwiêcenie wina. Zwycza-
jem zaœ by³o czêstowanie nim wszystkich chêtnych z ksiê¿ego kielicha. Jak¹
pami¹tkê w ten sposób czczono, nie wiadomo, doœæ ¿e dzieciarnia i te nie pij¹-
ce babiny poliza³y tego dozwolonego alkoholu, i to w koœciele. Wielu s¹dzi³o,
¿e to mszalne wino, a wiêc specjalne, a tymczasem wino to by³o zwyk³ym
winem ze sklepu, tyle ¿e z winogron, a nie z jab³ek, do tego œwiêcone. Czy to
pomaga³o na unicestwienie bakterii, które na kielichu przenosi³y siê z jednego
biesiadnika na drugiego trudno uwierzyæ. Na wszelki wypadek ksi¹dz ociera³
brzeg kielicha serwet¹ po ka¿dym biesiadniku.

Najwa¿niejszy jednak œwiêty, bo przez wszystkich pamiêtany, to Œwiêty Syl-
wester. Mo¿e nie z racji swej œwiêtoœci, mo¿e nie z racji wielkich dzie³ dokona-
nych, ani z tego, ¿e by³ papie¿em w IV w., lecz z tego, ¿e jako ostatni zamyka
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kalendarz w rocznym rejestrze œwiêtych. St¹d ten mir jakim siê cieszy. Nie
mówi siê ostatni dzieñ roku, a tylko, ¿e jest Sylwestra, a ka¿dy wie, ¿e to ju¿
koniec tego starego, zgrzybia³ego roku. Rok zaœ wypada, jaki by nie by³, god-
nie po¿egnaæ. ¯egna go wiêc koœció³ po swojemu, a ludzie po swojemu. ¯e-
gnaj¹ starzy inaczej, a m³odzi inaczej. Jedni robi¹ obrachunki i z lêkiem ocze-
kuj¹ co Nowy Rok przyniesie, inni bez ¿alu zrzucaj¹ to co by³o, oczekuj¹c z na-
dziej¹ na to, co bêdzie. Inaczej te¿ w miastach i pañskich dworach ¿egnano
„staruszka”, a inaczej po wsiach i po ch³opskich zagrodach. Panowie, inteligen-
cja i mo¿ni tego œwiata Sylwestra urz¹dzali hucznie, poprzez zabawy, zjazdy,
kuligi i inne wymyœlne rozrywki, by równoczeœnie po po¿egnaniu Starego,
powitaæ Nowego.

A có¿ robiono w Trzebuni? Jak¿e ten Sylwester wygl¹da³? Tu nie by³o ¿ad-
nych publicznych zabaw, ¿adnych balów nikt nie organizowa³, bo kto i komu?
Mo¿e jakaœ prywatka tu i tam by³a, sprowadzaj¹ca siê do pijatyki, ale to w œci-
s³ym gronie. Za to Nowy Rok by³ witany swoiœcie i po trzebuñsku. Zwyczaj ma
swoje prawa i toczyæ siê musi wed³ug pewnych prawide³, dlatego trzeba go
po kolei podpatrywaæ. Najpierw jednak jakoœ Starego ¿egnano. Zwyczajem
przyjêtym i przez koœció³ kierowanym by³o najpierw oddaæ co boskiego Bogu.
Ci¹gnê³y te¿ do koœcio³a po po³udniu gromady ludzi w Sylwestra, jak w niedzie-
lê na sumê. Wysztywnieni m³odzieñcy, zalotne panny pilnie d¹¿y³y w koœcielne
progi, bo tak nakazywali rodzice, ale te¿ wyrachowanie. Po nabo¿eñstwie koœ-
cielnym mo¿na siê przecie¿ urwaæ do karczmy, do znajomych, na prywatkê
i w weso³ym gronie, choæ bez specjalnego balu zakoñczyæ ten Stary Rok. Taki
by³ obyczaj, nikogo to nie dziwi³o, ojcowie te¿ bardziej w tym wypadku
wyrozumiali, boæ to przecie¿ Sylwester.

W koœciele nieszpory dziêkczynne ci¹gnê³y siê doœæ d³ugo. Psalmy œpiewa-
no pe³n¹ piersi¹ i pe³nym g³osem jak to zwykli œpiewaæ Trzebunianie. Wreszcie
ostatnie kazanie roku, parafialne sprawozdanie. Czym grzeszono, jak grzeszo-
no, jak i ilu czyni³o pokutê, co w Nowym Roku nale¿a³o poprawiæ w moralnoœ-
ci, czego siê wyrzekaæ aby Panu staæ siê milszym. Wreszcie ilu siê nowych pa-
rafian urodzi³o, ilu odesz³o w zaœwiaty, ile zawarto zwi¹zków ma³¿eñskich, co
zrobiono na rzecz koœcio³a, a czego zaniedbano – oto dane statystyczne rocz-
nego obrachunku parafialnego. Po tym doœæ d³ugim monicie zdarzeñ, zastrze-
¿eñ i nadziei, ca³y koœció³ ludzi grzmia³ na klêczkach pokornie: – My grzeszni
Ciebie Boga prosimy zmi³uj siê nad nami – by zakoñczyæ dziêkczynnym: Te Deum
laudamus… (Ciebie Bo¿e chwalimy…). S³owa ³aciñskie niezrozumia³e, ale wyu-
czone, mocno ci¹gliwe w melodii i na przemian œpiewane zwrotkami, raz przez
mê¿czyzn niskim g³osem, to znów przez kobiety na wysoko. I znów Solawka,
Jantek Kowal, Gorzkol, Pitulok i ca³a masa innych a¿ sinieje z wysi³ku. Dorów-
naæ chc¹ im: Kaœka Barg³owa, Ró¿o od Oskwarka, Hanka od Bystronia i ca³e
grupy dziewcz¹t i kobiet. Co za si³a, co za wiara, co za wspania³a harmonia
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i ufnoœæ w tym œpiewaniu. Tak to z wiar¹, kajaniem i dziêkczynieniem i tym
grzmieniem g³osów do niebieskich powa³ zakoñczono koœcielne nabo¿eñstwo
¿egnaj¹c tu Stary Rok.

Ciemno ju¿, czasem mroŸno i œniegiem prószy gdy t³um wysypuje siê
z tego nagrzanego par¹ ludzk¹ i gor¹cymi sercami koœcio³a. Dzieci i starcy
okutani czapami i chustkami udaj¹ siê do domów. M³odzi staj¹ grupkami,
pogaduj¹, umawiaj¹ siê na wieczorne zakoñczenie roku. Ten i tamten ju¿
szed³ z tym zamiarem do koœcio³a, tak ¿e szybko do domu nie wróci. Te parê
z³otych w kieszeni taszczy jakby siê zdarzy³a jaka okazja do popiwku czy innej
rozrywki.

Mo¿liwoœci do wychylenia kieliszka, czy grzanego piwa z cukrem, z kole-
gami i z ukochan¹ s¹, czy to w sklepie Kó³ka Rolniczego, czy u Talagi, czy
w karczmie u Bieñka, zwanej „Koncesem” – od koncesji na wyszynk alkoholu.
Najdalej id¹cy mog¹ siê jeszcze zatrzymaæ w sklepie u Ciusia, te¿ choæ bez
koncesji, jest tu piwo i wódka. Wszystkie sklepy zamieniaj¹ siê dzisiaj w knaj-
py, jedzenia nie ma ale jest picie i radoœæ. Czêœæ Trzebunian skorzysta z tej
oferty, zw³aszcza ci m³odsi, ale i starsi, ci wiecznie spragnieni, nie popuszcz¹
takiej okazji. Bez tañca, bez kotylionów i bez muzyki zabawa trwa³a, œpiewa-
no, bawiono siê radoœnie, i tak po trzebuñsku, po wiejsku koñczono Stary
Rok. Kto nie mia³ grosiwa, a wielkie pragnienie, pl¹ta³ siê pomiêdzy stolikami,
nie czuj¹c ani wstydu, ani upokorzenia. Za wytrwa³oœæ i odwagê zawsze jakieœ
piwsko, jakiœ kieliszek zdarzy³o siê dostaæ od rozochoconych kumpli i znajo-
mych. Atmosfera coraz lepsza, uczestnicy coraz „sprytniejsi” w opowiada-
niach o sobie i wydarzeniach roku. Ale, ¿e pó³noc siê zbli¿a³a, portfele
opró¿nia³y, szynkuj¹cy podzwaniali kluczami, bo Nowy Rok siê zbli¿a³ i czas
by³o do domu wracaæ by znów na „podsypkê” noworoczn¹ siê wybraæ.

Noworoczna podsypka

Podsypka – to zwyczaj noworoczny, to ¿yczenia jakie sk³adaj¹ sobie
s¹siedzi, krewni, znajomi w noc noworoczn¹, sypi¹c przy tym po mieszkaniu
obficie pszenic¹ lub owsem.

Ju¿ zaraz po pó³nocy, gdy zaczê³y siê pierwsze godziny Nowego Roku,
wstawa³ jeden i drugi m³ody i stary, ubiera³ siê odœwiêtnie, wype³nia³ kiesze-
nie pszenic¹, dodatkowo butelczyn¹ i szed³ na „podsypkê”. Sz³o siê do kumo-
tra, lubianego kumpla, do sprzêŸnika, do wujka do krzesnoojca, do narzeczo-
nej, do teœcia i innych, którym nale¿a³o z³o¿yæ noworoczne ¿yczenia. M³odzi
maj¹ swoje drogi i upodobania, starzy zaœ swoje, a dzieci te¿ naœladuj¹c
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starszych do babci z ¿yczeniami, mo¿e ju¿ rankiem ale spiesz¹. Budzi siê tych
drogich sercu, wyci¹ga z ³ó¿ka, oni zaœ chêtnie wstaj¹, nie zdziwieni nocnym
najœciem i tylko oczy zas³aniaj¹ przed gromkim uderzeniem ziarna. Wielu
m³odzieñców wprost z wieczornej sylwestrowej zabawy wêdruje do przysz³e-
go teœcia, czy stryka i sypi¹c ziarnem po ³ó¿kach, œcianach, œpi¹cych i wsta-
j¹cych sk³ada wyuczone rymowane ¿yczenia.

Wiêc to jest ta – podsypka – bo podsypuje siê ka¿dego ziarnem, a dziew-
czynie dodatkowo pod pierzynê po ciep³ym ³onie.

W domach przygotowani na takie nocne najœcie. Nawet brak podsypni-
ków uwa¿any jest za zapowiedŸ nieszczêsnego roku. Na goœci czekaj¹ przy-
smaki: kie³basa gotowana w kapuœcie, szynka, boczek, a wszystko podsma¿o-
ne trzymane w sabaœniku by by³o ciep³e. Zw³aszcza jak dziewczêta na wyda-
niu, a nadzieja na kandydata jest, to i upieczone i usma¿one i butelki stoj¹
i kawa zmielona, byle tylko przyszed³, to go ugoszcz¹, ugoszcz¹. Jak przyjdzie
kumoter do kumotra to po wypiciu paru kieliszków zabieraj¹ siê razem i id¹
dalej. Nastêpnie znów w trójkê do czwartego i tak do samego rana, a¿ skoñ-
cz¹ u tego pierwszego. Zabawa wyœmienita, ¿yczenia z³o¿one, g³owy tylko nie
mog¹ równowagi utrzymaæ, ale to przecie¿ Nowy Rok. 

Wielu kandydatów do ¿eniaczki w t¹ w³aœnie noc robi oœwiadczyny.
Wybieraj¹ siê w tym celu z dobrym faktorem, ¿eby od razu omówiæ warunki
o¿enku. Potrzebny do tego dobry „adwokat“, a¿eby jak najwiêksze wytargo-
wa³ wiano. W³asnemu ojcu, czy matce nie wypada³oby tak merkantylnie
¿eniaczki syna traktowaæ, obcemu to ujdzie. Rozmowy bywaj¹ twarde, strony
uk³adaj¹ce siê ostro¿ne, targi o krowinê, o pole, o stówki i inne dobra zdecy-
dowane. Strona ¿¹daj¹ca wyraŸnie daje do zrozumienia, ¿e o¿enek zale¿y od
wype³nienia stawianych propozycji. A m³odzi niby nigdy nic, nie wtr¹caj¹ siê
do targów tylko w k¹ciku szepcz¹ i buŸka za buŸk¹, gdy starzy nie widz¹,
zajêci ubijaniem interesu. Wszystko zaœ podlewane gorza³k¹ i przejadane to
sma¿on¹ jajecznic¹, to kie³basin¹ z kapusty, to œwi¹tecznym ko³aczem.
W domu ruch, dom oœwietlony od pó³nocy do rana. Drzwi trzaskaj¹ coraz
czêœciej, bo za potrzeb¹ wyjœæ nale¿y, a s¹siadów diabli bior¹, bo u nich cisza,
choæ te¿ dziewczê na wydaniu. Licho bierze zawistn¹ s¹siadkê, wytrzymaæ ju¿
nie mo¿e tej wzgardy, wstaje, budzi ca³y dom, lampê œwieci, okno zas³ania,
¿eby nie by³o widaæ, i¿ nikogo nie ma. – Do Karole zalotniki przyszli, a do nas nie.
Wstawaæ, drzwiami chlepaæ, t³uc siê! Niech cholery myœl¹, ¿e i u nas s¹ ¿eniace na
podsypkê! Co maj¹ robiæ, baba jêdza, to j¹ trzeba s³uchaæ. Ch³opaki ju¿ dawno
poszli do swoich narzeczonych, a stary musi wstaæ i oczywiœcie dziewczyna.
Drzwi skrzypi¹, lampa wypodkrêcana mocno œwieci, w domu sztuczne gada-
nie, jakby tam nie wiadomo ile by³o osób. A rano siê powie s¹siadom, ¿e siê
kawalerzy wyspaæ nie dali, takie porwanie ma dziewucha.
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No có¿? Czy tylko tym g³upio i nieswojo co córki na wydaniu maj¹? Nie!
W zwyk³ych domach, ubogich te¿ czuj¹ siê upoœledzeni, gdy ich nikt w ten
Nowy Rok noc¹ nie odwiedzi i ziarnem nie obrzuci. Biedny, zapomniany te¿
chce mieæ satysfakcjê, ¿e ludzie o nim pamiêtaj¹. Czasami, choæ m³odzi
ch³opcy z s¹siedztwa, naœladuj¹c starszych, bior¹ pszenicê i matczyne poz-
wolenie i id¹ do tych opuszczanych domów z ¿yczeniami, za co je spotka tyle
podziêkowañ i ³akoci z drzewka, ¿e chêtniej odwiedz¹ w przysz³ym roku ten
dom ni¿ dom stryka.

A jak ³adnie ci ch³opcy umiej¹ recytowaæ te ¿yczenia noworoczne. Tak siê
spodoba³y Krzesnomatce, ¿e trzeba je by³o a¿ dwukrotnie powtarzaæ.
A brzmia³y tak:

Na szczêœcie, na zdrowie, 
¿eby siê wam darzy³o, mno¿y³o 
w komorze, w oborze,
na ko³eczku, we woreczku,
w ka¿dym k¹tku po dzieci¹tku.
Daj Bo¿e, ¿ebyœcie mieli tyle wo³ków 
ile w p³ocie ko³ków,
tyle owiec 
ile w lesie mrowiec,
a w polu by sta³ snop przy snopie, 
kopa przy kopie,
a gospodarz miêdzy kopami
jako miesi¹c miêdzy gwiazdami. 
By szed³ wóz za wozem do gumna 
jak pszczo³y do ula.
¯ebyœcie byli tacy weseli 
jak w Niebie Anieli!

albo:

Na szczêœcie na zdrowie 
na ten Nowy Rok,
¿eby wam siê darzy³a 
pszenica i groch! 
pszenica jak rêkawica, 
¿yto jak koryto,
a ziemniaki jak pniaki! 
¯eby dzieci dobrze ros³y, 
wszystkie panny za m¹¿ posz³y. 
¯eby ojce i dziadkowie
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zawsze mieli dobre zdrowie. 
Byœcie ¿yli w domu, w kraju 
jak Anieli œwiêci w Raju!

Wreszcie nastaje œwit dnia noworocznego. Ten i ów spóŸniony z nocnej
eskapady podsypkowej wraca chwiejnym krokiem do domu. A ci co zmówiny
czy zarêczyny odprawiali ledwo przed po³udniem na sumê do koœcio³a zd¹¿¹.

W koœciele zaœ w tym dniu zalatuje browarem i gorzelni¹. Wielu tych co
z ¿yczeniami chodzi³o i Sylwestra odprawia³o, przyby³o wprost na mszê rann¹,
inni zaœ na sumê dopiero zd¹¿yli. Ka¿dy zieje zapachem przegni³ego etylenu.
Nawet niewinne babiny w t¹ noc po, jednym wychyli³y dla œwiêtego spokoju
od natrêtnych czêstowaczy i na szczêœliwy Nowy Rok. Wiêc w koœciele pachnie
oparami, za to œpiewy potê¿ne, a twarze bardziej siniej¹ce od wysi³ku. Za to
w czasie kazania ogólna sennoœæ i chrapanie dolatuje spod chóru. Oto skutki
obyczaju. Szybko po sumie zd¹¿a naród do domu, by wyci¹gn¹æ cielsko
i przespaæ resztê dnia.

A dzieciaki te¿ maj¹ swoje radoœci. Zbieraj¹ groszaki, a nawet pi¹taki,
które hojny podsypnik domiesza³ do pszenicy, aby obfitoœæ w pieni¹dzach
by³a w tym domu w Nowym Roku. Wymiataj¹ wiêc k¹ty, po pod ³ó¿ka i po
ca³ym mieszkaniu, bo miedziaki lubi¹ siê toczyæ w najciemniejsze zakamarki.
A potem kiedy przyjdzie siê z koœcio³a nowa uciecha – trzeba rozebraæ choin-
kê podzieliæ wszystko co jadalne, te karmelki, te ciastka pieczone przez mamê,
te czekoladowe grzybki, ptaszki i jab³uszka. Ka¿dy musi mieæ kiedyœ swoj¹
radoœæ. Starsi noc¹, teraz dzieci ³akocie dziel¹ i zajadaj¹ siê tymi s³odyczami.

A co maj¹ te ma³o ju¿ ruchawe babcie, dziadkowie, te ciocie domowe
wykorzystywane gorzej ni¿ s³u¿¹ce, bo za darmo pracuj¹ce i te kalekie niedo-
³êgi, niedorozwiniête „bejdoki“, wstydliwie ukrywane przed ludŸmi po k¹tach,
a nawet stajniach? Co mog¹ mieæ? Mo¿e trochê lepsze jad³o w œwiêta tak jak
i ci doroœli normalni i zdrowi. Ale okres to krótki, od Bo¿ego Narodzenia do
Nowego Roku. A potem – zwyk³e i nieciekawe ¿ycie, niepotrzebnego cz³owie-
ka. Kto mo¿e i umie to szuka nadziei i lepszej przysz³oœci po œmierci odmawia-
j¹c teraz zdrowaœki i przesuwaj¹c w palcach ziarenka ró¿añca. Niech choæ one
gromadz¹ siê jako bogactwo w Bo¿ej skarbonce. Ot ¿ycie!
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Karnawa³

Trzebuñski karnawa³ to przede wszystkim wesela. Innych zabaw, balów
rozrywek karnawa³owych nikt nie organizowa³, bo komu i po co? I bez tego
ruch by³ w karczmie, ze ³bów siê nieraz kurzy³o, a ¿ony i matki ³zy w domu
roni³y. Dopiero w same ostatki, w niedzielê zapustn¹ i te dni do œrody popiel-
cowej, lubili gazdowie zebraæ siê w œcis³ym kó³ku u któregoœ i trochê siê zaba-
wiæ. W jeden rok tu, w drugi tam, razem z ¿onami jak przysta³o na powa¿-
nych ludzi. Pogoœcili siê, poœpiewali, poopowiadali sobie ró¿nych nowinek
i anegdot i to by³y zapusty. Pito przede wszystkim piwo. Mog³o byæ na zimno,
na z³amanie, podgrzane z cukrem, z sokiem jak komu pasowa³o. Wypili
b¹czek (12,5 l.), æwiartkê (25 l.), wiadro (50 l.) hekto (100 l.) Na zak¹skê jakieœ
miêsiwo z zabitej œwini, mo¿e z cielêcia, trochê kie³basy, jajecznica i ko³acze.
By³a te¿ i gorza³ka, lubiana „tata z mam¹” czyli spirytus z sokiem, a u pszcze-
larzy z miodem i do tego zaprawiana pieprzem. Ciep³o siê robi³o po takim piciu,
a ochota do poœpiewania ros³a równo z ochot¹ do podskubywania kumoski.
Lecz w gronie powa¿nych te¿ trzeba by³o byæ powa¿nym i mieæ pobo¿ne
myœli, choæ ochota na to by³a straszna. Nagrzeszyli te¿ ci stateczni myœl¹, na-
grzeszyli okropnie, choæ w uczynkach byli czyœci. Niezale¿nie jednak od formy
grzechu klêkali pokornie w œrodê popielcow¹ w koœciele daj¹c sobie posypaæ
proboszczowi g³owê popio³em, na znak pokuty i oczyszczenia od tych zwi-
dów zapustnych i nadu¿ycia jad³a i napoju. Bo jeszcze dawniej, jako kawalero-
wie nieraz przed muzyk¹ œpiewali: 

Pieron diab³a zabi³, 
nie bedzie mnie zwodzi³, 
Do której bêdê chcia³, 
do tej bêdê chodzi³.

Chodzili, chodzili, to tu, to tam. Ta by³a ³adna, ta mi³a, ale inna mia³a morgi,
obiecane tysi¹ce lub dom. Ma³¿eñstwo zaœ na wsi w tamtych czasach to nie
tylko wêze³ mi³osno-sercowy, ale czêsto, a czasem szczególnie, transakcja ma³-
¿eñsko-ekonomiczna. To, ¿e synowi, czy córce pika³o w sercu, ¿e ognie go
ogarnia³y i czu³oœci, ¿e pragn¹³ za³o¿yæ w³asne gniazdko rodzinne, nie œwiad-
czy³o jeszcze o tym, ¿e tak nale¿y uczyniæ. Istnia³o bowiem pytanie – a z czego
bêd¹ ¿yæ? 

Ca³e oparcie utrzymania rodziny na wsi, w tym czasie kryzysu œwiatowego
spoczywa³o na ziemi. Ziemia by³a tylko podstaw¹ utrzymania trzebuñskiej
rodziny. Dodatkowe zajêcia: furmañstwo, ciesio³ka, handlowanie – to tylko
dorywcze uzupe³nianie dochodu. Na tych dorywczych zajêciach nie mo¿na
by³o budowaæ przysz³oœci. Nie mo¿na te¿ by³o marzyæ o sta³ej pracy w jakiejœ
fabryce, zak³adzie, bo ich tu nie by³o, a w Krakowie te¿ o pracê by³o trudno,
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nie mniej ni¿ na wsi. Wiêc pytanie z czego bêd¹ ¿yæ, stawiane przez ojca,
mia³o swoje uzasadnienie. Ka¿dy rodzic, maj¹c doros³e dzieci, zastanawia³ siê
jak rozrz¹dziæ tym co posiada, jak podzieliæ miêdzy dzieci te parê morgów,
aby zapewniæ im jakiœ byt?

Gdy wybrany na dziedzica, zwykle najstarszy syn, mia³ osi¹œæ na ojcowiŸ-
nie, to istnia³ problem, co daæ innym dzieciom? Czy wydzieliæ im po morgu,
aby z tym wianem ³atwiej znalaz³y partnera w innym gospodarstwie? Czy
ustaliæ im sp³aty i w jakiej wysokoœci, aby ten „dziedzic” zechcia³ siê ich
podj¹æ? Czy te¿ ca³e gospodarstwo rozkawa³kowaæ na dzia³ki i porobiæ wszys-
tkich dziadami. Jak by³o gospodarstwo wiêksze, a dzieci ma³o rzecz by³a pros-
tsza i ³atwiejsza. £atwa te¿ by³a sprawa, kiedy gospodarstwo by³o maleñkie,
a dzieci du¿o. Nie by³o co dzieliæ, ani o co siê targowaæ. Ten co pozostawa³
w domu i tak by³ najbardziej poszkodowany, bo starych trzeba by³o docho-
waæ, wspó³braci wychowaæ i jakieœ im wesel¹tko sprawiæ. A oni, co im pozo-
sta³o? S³u¿ba u bogatszych, wêdrówka do œwiata, imanie siê jakiegoœ zawodu
poza rolnictwem. Niektóre ³adniejsze dziewczêta znajdowa³y w miastach,
bêd¹c na s³u¿bie, mê¿ów wœród robotników. Niektórzy na Œl¹sk zawêdrowali
za prac¹, do Niemiec, do £otwy, lub w wojsku jako podoficerowie zawodowi
znajdowali zatrudnienie. Ten co zostawa³ w domu i zamierza³ siê ¿eniæ, mia³
problem – gdzie siê ¿eniæ, ¿eby coœ z ¿on¹ przyho³ubiæ do gospodarstwa,
¿eby wyrównaæ straty w morgach czy uzyskaæ gotówkê na sp³atê sióstr, czy
budowê domu?

St¹d nie serce dyktowa³o, kto ma byæ wspó³ma³¿onkiem, a rozum i zimna
kalkulacja. Bywa³y potem ciê¿kie lata niezadowolenia, niesnasek, a nawet nie-
nawiœci w rodzinach. Serce by³o przy innej, a legowisko przy tej z kontraktu.
¯e to wszystko trzyma³o siê jakoœ kupy to dlatego, ¿e opinia spo³eczna, ¿e
koœció³ mocno trzyma³ w ryzach trwa³oœæ ma³¿eñsk¹. Zreszt¹ dok¹d mia³a
pójœæ ta niekochana, czy ten nie kochany m¹¿. Sta³o siê, uk³ad zawarty, œlub
zaprzysiê¿ony, dzieci urodzone, a wiêc có¿? Staro¿ytny mêdrzec Sofokles
powiada: pierwszym warunkiem szczêœcia jest rozs¹dek. 

Wiêc czy¿ nie zim¹ najlepiej by³o wszystkie te ma³¿eñsko-maj¹tkowe spra-
wy uk³adaæ? Dogadaæ siê, synowi na rozum wyt³umaczyæ, córce racje wyk³a-
daæ? Czasu wiêcej, nerwy spokojniejsze, a u m³odych zim¹ „miazga” mniej
puszcza ni¿ wiosn¹, czy latem, wiêc ³atwiej ich odbiæ z sercowej zapaœci
i skierowaæ na ¿yciowy, jak siê starym zdawa³o, realizm.

Po drugie, zimowa pora w czasach kiedy jeszcze po wsiach nie znano lo-
dówek, by³a jedyn¹ pewn¹ por¹, w której zgromadzone na wesele miêso, nie
ulega³o tak ³atwo zepsuciu.
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Po trzecie, zimowy o¿enek dawa³ mo¿noœæ ju¿ wiosn¹, wraz z zasiewami
³¹czenia gruntów, wycinania dzia³ek pod budowê i innych regulacji. Lato te¿
mia³o swoje dodanie strony w organizacji wesela. Mo¿na by³o na polu usta-
wiæ sto³y dla goœci, tañce mog³y byæ te¿ w stodole czy na zaimprowizowanym
podium. Mniej wychodzi³o do upicia goœci wódki jednak karnawa³ zdecydo-
wanie górowa³ i wesela mia³y wówczas najwiêksze powodzenie. Jak te wesela
przebiega³y przeczytamy dalej.

Okres wielkanocny

O ile okres bo¿onarodzeniowy razem z karnawa³em zwi¹zany jest z zim¹
i jej œnie¿nym urokiem, o tyle okres wielkanocny bazuje na mniej ciekawej
porze roku, bo na przejœciu zimy w wiosnê, czyli przedwioœniu i wczesnej wio-
œnie. Dopiero koñcówka ma piêkn¹ oprawê, pe³niê wiosny. Okres przedwioœnia
jest smutny, obfity w mg³y, opady i w b³oto. Temperatura zmienna i o znacz-
nych amplitudach miedzy dniem a noc¹. Przystaje zatem ta pora do czasu
pokuty i ¿a³osnych obrzêdów koœcielnych. Po radoœciach Bo¿ego Narodzenia,
po rozpuœcie karnawa³u, nadchodzi czas zastanowienia i pokuty. Czas sypania
po g³owie popio³em, ubierania pokutnej w³osienicy i pokutnego worka oraz
biczowania grzesznego cia³a. Opamiêtaj siê naturo ludzka!

Poniewa¿ w Trzebuni tej rozpusty za wiele nie by³o, ani innych zbytków
karnawa³owych, nie trzeba by³o ani w³osienicy, ani worka pokutnego ubieraæ.
Nie znano tu nigdy tych pokutnych eksponatów, a biczowania dokonywa³o
samo ¿ycie na tym trzebuñskim ludzie. Tote¿ przejœcie z karnawa³u do wielkie-
go postu nie stanowi³o dla nikogo jakiejœ bariery psychicznej, któr¹ trudno by-
³oby pokonaæ. Ot, wybi³a pó³noc w zapustny wtorek, kieliszek postawi³o siê
do góry dnem, dobranoc i do domu. Skoñczy³o siê zapustne rozrabianie. Za-
cznie siê zwyk³e, normalne picie, jak tylko przejdzie Popielec. Post jest od je-
dzenia nie zaœ od picia. Gorza³ka nie jest t³usta mo¿na jej u¿ywaæ zawsze.
Poœciæ siê bêdzie w jedzeniu. Kiedy jest jeszcze s³onina z zabitej œwini u¿ywa
siê jej do maszczenia ziemniaków i ¿uru. Lecz kiedy przyszed³ post to masz-
czenia nie bêdzie w œrody, pi¹tki i soboty. Ziemniaki ja³owe mniej smaczne, ale
w³aœnie o to chodzi ¿eby siê umartwiaæ. W popielcow¹ œrodê stare babcie
nawet mleka w tym dniu nie wezm¹ do ust. Wszelka omasta wykluczona, ale
ryby wolno – o! Do tego raz tylko do sytoœci, a dwa razy tylko troszeczkê. 
O, jaki d³ugi ten dzieñ!

W niedziele wielkopostne dodatkowe obci¹¿enie. Zamiast na nieszporach
przez pó³ godziny psalmy œpiewaæ, teraz trzeba pó³torej na Gorzkich ¯alach
œlêczeæ na kolanach. W miastach wystarczy³o jedn¹ czêœæ odœpiewaæ, tu na
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wsi musia³o siê trzy czêœci œpiewaæ kazania wys³uchaæ i jeszcze suplikacje. Oj
za du¿o to, za du¿o dla tych podrostków którym pod przymusem ka¿e siê roz-
wa¿aæ t¹ mêkê Pañsk¹, a tu w g³owie co innego. Mo¿na by to czyniæ przynaj-
mniej na stoj¹co. Babiny pod kolana podk³adaj¹ jakieœ ga³gany, jakieœ podu-
szeczki, bo reumatyzm dokucza od tego klêczenia na go³ej posadzce. Probo-
szcz zaœ wygodnie sobie siedzi na odpowiednim sto³ku, a jak ju¿ przyjdzie mu
w czasie suplikacji klêkn¹æ, to mu ministrant miekk¹ poduszkê pod³o¿y, chocia¿
na stopniach jest dywan. Prostaczkowie, ci grzesznicy, te wiecznie spowia-
daj¹ce siê babiêta, ta m³ódŸ i te dzieciêta o niewinnych jeszcze duszyczkach,
klêcz¹ i nabywaj¹ reumatycznych sk³onnoœci na staroœæ za to grzeszne ¿ycie,
które maj¹ dopiero prze¿yæ. I dopiero w czasie II wojny œwiatowej opatrznoœæ
Bo¿a skierowa³a w te strony z poznañskiego kap³ana godnego tej nazwy, i on
widz¹c t¹ ludzk¹ nêdzê i niepotrzebn¹ g³upotê, zarz¹dzi³, ¿e w koœciele trze-
ba staæ, a nie klêczeæ na posadzce, bo to grozi chorobami. On te¿ skróci³
Gorzkie ¯ale do jednej czêœci i innych mod³ów do niezbêdnego minimum.

Mimo wszystko, dni postne jakoœ przemija³y. Post zbli¿a³ siê do prze³omu
czyli do po³owy, a wiêc bêdzie wa¿enie postu. Nie wiadomo tylko na czyjej
cha³upie znów w tym roku bêdzie to wa¿enie. Stare dachy pod wp³ywem
œniegu ulega³y za³amaniu, a ¿e to bywa³o w czasie postu wiêc jak¿e usprawie-
dliwiæ niedbalstwo i staroœæ, tylko lepiej zakpiæ staremu przed m³odym, ¿e
post siê wa¿y³ w tym roku na B³achutowej stodole, bo siê w poœcie zawali³a.
Od po³owy post szybciej lecia³. S³onko coraz wy¿ej z nieba spogl¹da³o, dni siê
wyd³u¿a³y, a gospodarze z p³ugami, bronami, kultywatorami do kowala zd¹-
¿ali, bo ju¿ czuæ by³o wiosn¹.

Nadesz³a te¿ i niedziela Palmowa. Zwyczaj ka¿e, a koœció³ og³asza œwiêce-
nie palm. Sposobi¹ m³odzi materia³ na palmy. D³ugie ³ozy z baziami prêty grub-
szej leszczyny do œrodka na wzmocnienie i odpowiedni rzemieñ do wi¹zania.
Na wierzcho³ek jak pióropusz wi¹¿e siê wi¹zkê tataraku, zakupion¹ na jarmar-
ku. Upstrzy siê j¹ jeszcze wst¹¿kami bibu³y. Palma winna byæ jak najwiêksza
i bogato ozdobiona. Wprawdzie nikt tu nie organizowa³ konkursu, ale ambi-
cj¹ jest podrostków pokazanie siê przed wsi¹ i t¹, o której siê marzy³o. Jak¿e
piêknie wygl¹da³ ten pochód barwnych i na wietrze trzepoc¹cych wst¹¿kami
palm po wyjœciu z koœcio³a i na procesji. A w koœciele ca³y las, jak w gaju czu³
siê ka¿dy. Palma mia³a wielorakie znaczenie i s³u¿y³a do celów pewnej magii
w gospodarstwie. W koœciele to pami¹tka wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy,
przed swoj¹ mêk¹. W gospodarstwie nale¿y jej uœwiêcon¹ moc wykorzystaæ
dla odwrócenia klêski i zapewnienia pomyœlnoœci w plonach. W Zielone
Œwiêta z prêtów palmy bêd¹ robione krzy¿yki, które wbije siê w uprawy. Prêty
palmy wykorzysta siê te¿ do wiosennego wypêdu byd³a, do okadzania koni
i innych zabiegów.
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Niedziela Palmowa to pocz¹tek Wielkiego Tygodnia. Znów przygotowania
do œwi¹t jak przed Bo¿ym Narodzeniem. Teraz pracy znacznie wiêcej, bo wios-
na, czas bielenia domów, prania, sprz¹tania obejœcia. Je¿eli do tego nadesz³a
wiosna i roboty polowe, siewy owsa, czasem sadzenia ziemniaków to ucier-
pia³y na tym przygotowania kulinarno-piekarnicze. Kto pozwala³ sobie na ubi-
cie dwóch œwiñ w roku, to teraz przed œwiêtami, jak przed Bo¿ym Narodze-
niem, by³a pora na bicie drugiego œwiniaka. Ten bywa³ mniejszy od grudnio-
wego, ale bardziej po¿¹dany, bo prace w polu wymaga³y lepszego od¿ywia-
nia. Chodzenie za p³ugiem, za bronami, prowadzenie koni, wywo¿enie obor-
nika, wymaga³o kondycji. Od œwitu do œwitu na nogach, a przy lampie jeszcze
wieczorna obs³uga zwierz¹t. Nogi ustawa³y, g³owa ci¹¿y³a, cz³owiek na stoj¹-
co zasypia³, a tu konie nie s³uchaj¹, nierówno ci¹gn¹, p³ug wylatuje z zagonu
i znów oberwa³eœ od ojca, za œlamazarnoœæ. To¿ i one zmêczone i g³odne
staraj¹ siê uskubn¹æ s¹siadowego zbo¿a lub koniczyny, a ty obrywasz, bo je
zbyt luŸno trzymasz za lejce. A przecie¿ to ch³opiê ma dopiero 13 lat i nie
mo¿e sobie radziæ z par¹ koni tak, jak doros³y, ale musi. Nawet do szko³y to
nie posz³o, bo parobek akurat musia³ iœæ do tartaku przecieraæ kloce. Wiêc
ch³opaczysko zosta³o zatrzymane w domu i jest zaprawiane do furmañskiego
rzemios³a. Oj, smakowa³o wówczas jedzenie, smakowa³o. S³oninka z kapusty
z chlebem, do tego kawa zbo¿owa z mlekiem, czasem gotowane jajko, to¿ to
królewskie jedzenie i ten chwilowy wypoczynek dla omdlewaj¹cych nóg.
Konie te¿ przegryz³y przy tym drugim œniadaniu owsa lub siana i znów z wiêk-
sz¹ energi¹ zabieraj¹ siê wszyscy do obróbki tej ziemi matki.

Nadszed³ ju¿ i Wielki Pi¹tek. Znów post œcis³y, znów dzieñ siê d³u¿y³. Ale
po po³udniu prace siê koñcz¹. Czas iœæ do koœcio³a. Ostatnie w tym roku
Gorzkie ¯ale. Potem Droga Krzy¿owa i wieczorne czuwanie przy grobie
Chrystusa. T³umy wal¹ do koœcio³a. Nabo¿eñstwo d³ugie, mêcz¹ce, ale nakaz
ojcowski zmusza do uczestniczenia w ca³oœci. Wreszcie po¿egnalna pieœñ przy
Grobie – Dobranoc Kwiecie Ró¿any, dobranoc Jezu Kochany – dobranoc… Spocone
i zmêczone postacie wysypuj¹ siê z koœcio³a w ciemnoœæ nocy i jak przystoi
w Wielki Pi¹tek, bez wielkich rozhoworów zd¹¿aj¹ w skupieniu do domów.

A nastêpny dzieñ – Wielka Sobota – w domach ruch od rana. Trzeba przede
wszystkim przygotowaæ produkty do œwiêcenia. Gotuj¹ siê jajka, a potem
dzieci kreœl¹ po nich ró¿ne kwiatuszki, ozdóbki kolorowymi kredkami. Nikt nie
robi w Trzebuni woskowych wydrapanek, takich jak to piewcy folkloru opisu-
j¹. Nie ma czasu na zabawy. Co dzieci umiej¹ to robi¹. Do koszyka ponadto
k³adzie siê chrzan, kie³basê, garnuszek mas³a, babkê, albo inne ciasto, sól,
przyprawy chocia¿by pieprz, no i oczywiœcie baranki wielkanocne. Ksi¹dz
œwiêci pokarmy tylko rano. Id¹ wiêc kobiety i dzieci z koszyczkami, a mê¿czy-
Ÿni zakasuj¹ rêkawy bo tyle pracy do zrobienia przed tymi dwoma dniami
wzglêdnej ulgi w robocie. W pole wprawdzie ju¿ ma³o kto jedzie, ale ci¹gnie
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choæ jedno pólko zasadziæ w wielkim tygodniu, na wczesne ziemniaki. Rezu-
rekcja o osiemnastej, czas wczeœniej wyprzêgaæ. Trzeba siê jeszcze wymyæ,
mê¿czyŸni ogoliæ, kobiety dzieci pok¹paæ, poprasowaæ i ch³opu now¹ koszulê
podrzuciæ. Ca³y dzieñ jakiœ weselszy. Ju¿ rano w czasie mszy rozdzwoni³y siê
wszystkie dzwony i sygnaturka na koœciele na „gloria”. Potem te¿ ta atmosfe-
ra ju¿ nie wielkopi¹tkowa, a taka chwalebna. Inna jednak od atmosfery wigilii
przed Bo¿ym Narodzeniem. Do ka¿dego œwiêta inne nastawienie, bo i inna
aura, a i koœcielne obchody te¿ inne. 

Pod wieczór znów jak poprzedniego dnia id¹ ludziska t³umnie do koœcio³a
na Rezurekcjê. Ka¿dy odœwiêtnie odstawiony, mêskie twarze ogolone, kobiece
rumieñcem oblane od poœpiechu, s³oñca które ju¿ opala i niektóre od przeni-
kliwego wzroku, który czuj¹ na sobie od zachwyconego kawalera. Id¹ na
bia³o ubrane te które bêd¹ nios³y w procesji obrazy ogólnie na nie mówi siê
„obraŸnice” – co nie znaczy, ¿e siê obra¿aj¹ tylko, ¿e nios¹ obrazy czyli fere-
trony. Id¹ cz³onkowie orkiestry z instrumentami, bo nale¿y Panu Zmartwych-
wsta³emu odegraæ marsze i pieœni. Id¹ te¿ dzieci, kupa tego, nie zaginie trze-
buñski naród.

Ciê¿ko siê wszystkim pomieœciæ w koœciele, czêœæ musi pozostaæ na polu.
I tak wyjdzie tam procesja i trzy razy okr¹¿y koœció³, ¿eby tylko deszcz nie
pada³. Rezurekcja ma coœ z oczekiwania na cud. Zmartwychwstanie Pañskie
by³o takim cudem, a teraz pami¹tka tego faktu te¿ budzi te cudowne skoja-
rzenia. Skoñczy³ siê czas pokuty, Drogi Krzy¿owej, powesela³ œwiat powesela³o
w duszach ludzkich. Pan odpuœci³ grzechy, wszyscy przyjmuj¹ Go do serc
swoich i raduj¹ siê z oczyszczenia i tej lekkoœci ducha.

Wreszcie zaczê³o siê! Ksi¹dz bierze monstrancjê z o³tarza, odwraca siê,
podnosi j¹ wysoko b³ogos³awi¹c ni¹ klêcz¹cy lud i intonuje: Weso³y nam dziœ
dzieñ nasta³… Naród podchwytuje pieœñ i ci¹gnie dalej: …którego z nas ka¿dy
¿¹da³… Niesie siê pieœñ, t³um wstaje i pochód rusza z koœcio³a na zewn¹trz.
Na przodzie ch³opiec niesie krzy¿, za nim ustawi³a siê orkiestra, potem mê¿-
czyzna, z chor¹gwi¹ i dziewczêta z obrazami i figurami, a miêdzy nimi ch³op-
cy z chor¹gwiami. Ostatnia to ta nowa kupiona w Czêstochowie za dochody
Kó³ka Rolniczego. Tej asystuj¹ cztery nastolatki, nios¹c wst¹¿ki zwisaj¹ce
z chor¹gwi. Wreszcie dwóch ch³opców niesie sztandary, a za nimi ministranci
wydzwaniaj¹ dzwoneczkami chwa³ê Panu. Ko³o baldachimu krocz¹ m³odzieñ-
cy z pal¹cymi siê latarniami. Nie ma teraz jak latem dziewcz¹tek sypi¹cych
kwiaty, o ten fragment jest ubo¿szy pochód. Za to tyle œwiec zapalonych
przed i za baldachimem w zapadaj¹cym mroku robi wra¿enie. Baldachim
nios¹ powa¿ni gospodarze, zawsze ci sami. To przywilej tych znakomitszych
we wsi, przy tym nieskalanych nieprawoœci¹ ¿ycia. Pod baldachimem ksi¹dz
staruszek niesie monstrancjê, a obok niego organista ci¹gnie pieœñ. Pachnie
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kadzid³o zmieszane z zapachem wosku pal¹cych siê œwiec, dzwoneczki wy-
daj¹ wysokie toniki, a dzwony z wie¿y mieszaj¹c tony i uderzenia og³aszaj¹
ca³ej trzebuñskiej dolinie chwa³ê Zmartwychwsta³ego.

Lud œpiewa mocno i serdecznie, po odœpiewanej zwrotce orkiestra podej-
muje melodiê i tak na przemian. Otrzyjcie ju¿ ³zy p³acz¹cych, ¿ale z serca wyzuj-
cie… – to brzmi tak naturalnie, spokojnie z nadziej¹ i si³¹ trzebuñskiego œpie-
wania. Wszak to ju¿ trzeci raz, procesja obchodzi koœció³, pieœni jednej nie
wystarcza na tak d³ugi marsz. Nareszcie koniec pochodu, wejœcie do koœcio³a,
dokoñczenie uroczystoœci rezurekcyjnych i potê¿na pieœñ dziêkczynna: 
„Te Deum laudamus…“

Ostatnie b³ogos³awieñstwo, koñcowe œpiewy i strumieñ ludzki wylewa siê
ze œwi¹tyni na pole. Nastrój ju¿ œwi¹teczny, rozmowy weso³e, nie jak wczoraj
po Gorzkich ¯alach. Po powrocie w domach ju¿ nie postno, kolacja raczej
œwi¹teczna. Kiszki skwiercz¹ na patelni, kie³baski z zabitej œwini dzieciaki
otrzymuj¹ do skosztowania, œwi¹teczny placek siê zajada – oj, dobre to
œwiêtowanie. Co za cudowny czas te œwiêta. Przerwa w pracy, przerwa
w nauce, troszkê innoœci od tej codziennoœci, do tego gdzieœ siê wyskoczy, do
kolegów, do kole¿anek starsi, do tej ukochanej doroœlejsi. I jak siê nie cieszyæ?

Wielkanoc

Wielkanoc to œwiêto nie tyle radosne co chwalebne. Wynika³o to nie tylko
z prze¿yæ Wielkiego Tygodnia, ale z nastroju jaki daje wiosenny s³oneczny
dzieñ. Wiosenne s³oñce budzi wczeœnie, wyrywa z ³ó¿ka. W perspektywie by³o
jeszcze wyj¹tkowe œniadanie – „œwiêcone“. Wszyscy doœæ wczeœnie zasiadali
do œniadania. Nastrój inny ni¿ przy wieczerzy wigilijnej, ale te¿ coœ innego ni¿
przy zwyk³ym niedzielnym œniadaniu, ten pogodny rodzinny, ciep³y, mi³y na-
strój domowej jakby uroczystoœci – ta jakaœ ¿yczliwoœæ wzajemna rodzinnego
ucztowania. Ojciec pogodny i mama uœmiechniêta i Pawe³ s³u¿¹cy ¿artuje
i dzieci wzajemnie sobie nie dokuczaj¹. Czy to sytoœæ sto³u wytwarza t¹ atmo-
sferê, czy postne oczyszczenie z grzechów, czy œwiadomoœæ chwalebnego
Zmartwychwstania? Wiêc z pogod¹ ducha spo¿ywali wszyscy œwiêcone jajka,
ale tylko starsi przegryzali je chrzanem. Chrzan nale¿a³o jeœæ, aby byæ zdro-
wym jak ten gorzki korzeñ. Jakoœ dzieci nie chcia³y tego zdrowia? Wystarczy
im sól do jajka, kie³basa do chleba i mas³o do posmarowania. Popiæ te¿ mo¿-
na kaw¹ z mieszanki, „Enrilo” lub „Francka”, taniej i popularnej na wsi namia-
stki. Po œniadaniu do koœcio³a na sumê, ewentualnie porann¹. Po sumie
zawsze ktoœ z dalsza wpadnie, czekaj¹c na nieszpory. Po nieszporach ju¿
wolne do w³asnej dyspozycji, bo krów jeszcze siê nie pasie – hura!
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Œmigus

Do tej imprezy w drugim dniu Wielkanocy szykowali siê ch³opcy ju¿
wczeœniej. Nale¿a³o mieæ sikawkê wykonan¹ z dzikiego bzu. Miêkki o du¿ej
œrednicy rdzeñ mo¿na by³o bez wiêkszego trudu wypchn¹æ kijkiem z kawa³ka
patyka leszczyny. W ten sposób powstawa³a rurka. Jeden koniec przytyka³o
siê korkiem z drewna z odpowiedni¹ dziurk¹, a do œrodka robi³o t³ok, do
pompowania i wypychania wody. T³oczysko by³o z patyka, a t³ok, to nawiniê-
te paku³y z lnu lub szmatki. Starsi robili wiêksze sikawki. Wówczas w pieñku
bzu grubszego nale¿a³o œwidrem wywierciæ odpowiedni¹ dziurê. Do takiej
zmieœci³o siê wiêcej wody, a skutki by³y takie jak z armaty w stosunku do
strzelby, bo i ³adunek wiêkszy i zasiêg znaczniejszy. Prócz sikawek drewnia-
nych by³y równie¿ zrobione z ¿elaznych rurek. Oprócz sikawek do uzbrojenia
nale¿a³y te¿ przebite pi³ki, butelki i garnki oraz najbardziej skuteczne w boju
œmigusowym wiadra. T¹ broni¹ najchêtniej pos³ugiwali siê doroœli. Konewka,
putnia, wiadro to ciê¿ka artyleria, skutecznie ra¿¹ca nieprzyjaciela. Jak
w ka¿dym boju, potrzebne by³y jeszcze dobre nogi, by dopaœæ uciekaj¹cego
lub samemu zgrabnie zwin¹æ z pod ra¿¹cego strumienia.

Kiedy pogoda dopisa³a, to od rana rozlega³y siê po wsi krzyki, piski, œmie-
chy ale i przekleñstwa. Ta zabawa w œmigus, zwana w Trzebuni, „polewack¹”
by³a nie tylko ¿artobliw¹ zabaw¹, ale i czasami z³oœliwoœci¹. Bywa³o, ¿e z rana
dziewczyna lub m³oda kobieta doi³a krowê w oborze, a z s¹siedztwa kawaler,
czy ¿onaty ¿artowniœ, z wiadrem wody podkrad³ siê do obory i obla³ pracu-
j¹c¹ niewiastkê pod krow¹. Ta ze strachu i niespodzianki zimnego strumienia
wody, wywraca³a siê ze sto³eczkiem i rozlewa³a mleko. Wiêc jak tu nie kl¹æ?
Jak nie z³orzeczyæ na takie ¿arty? By³y potem s¹siedzkie d¹sy, ale by³y te¿
przeprosiny i obowi¹zkowa æwiartka na zgodê. Bywa³o te¿ inaczej. M³odzian
siê skrada z wod¹ do obory, albo wyczekuje kiedy z domu wyjdzie na pole
dziewczyna aby j¹ oblaæ, a tymczasem przezorny ojciec, czy matka zerka przez
szparê co siê ko³o domu dzieje i widz¹c napastnika urz¹dza mu przeciwude-
rzenie wiadrem pomyj. Ale jest potem œmiechu przez ca³y tydzieñ. Przeciwnik
nie doceni³ zwiadu i tak sromotnie pomyjami mu siê dosta³o. Wstyd na ca³¹
parafiê! Zdarza³o siê te¿ inaczej kontratakowaæ. Na zwiadowcê z wiadrem
spuszczono z ³añcucha z³ego psa, który zadawa³ zêbami bolesne rany i dar³
portki w kawa³ki. By³o siê ofiar¹ takiego rannego podchodzenia pod cudzy
dom i trzeba by³o ca³y dzieñ le¿eæ i przez tydzieñ leczyæ rany psiego napadu.

G³ówne jednak lanie odbywa³o siê po po³udniu. Wówczas kandydaci do
zabawy ubierali przeznaczone do zmoczenia ubrania, zbierali siê grupkami
i atakowali przeciwnika, którym najczêœciej by³y dziewczêta i kobiety lubi¹ce
takie harce. W³¹czali siê do wodnej bitwy równie¿ starsi, jakby nieznacznie
pomagaj¹c obronie kobiecej. Oto pod strzech¹ stoi grupka m³odzianów
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i naradza siê jak wywabiæ z domu dziewczêta na pole które siê tam ukry³y.
Wtem spod okapu dachu lej¹ siê na nich strumienie wody wylanej przez
matkê lub ojca. Albo wychodzi jedna dziewczyna z domu na wabika, niby
spostrzega ch³opaków i ucieka z powrotem do domu. Ch³opcy za ni¹, a gdy
dolatuj¹ z sieni wybiegaj¹ dziewczêta z wiadrami wody i po ch³opakach nim
siê spostrzegli. Ci te¿ z amunicj¹ i pra¿¹. Skutek wiadomy, wszyscy mokrzy, ale
przecie¿ o to chodzi³o. Pomys³owoœæ tu nie ma granic. Stoi stary spokojniutki
dom, w nim ¿yj¹ staruszkowie i syn. Dom drewniany nie otynkowany z wi-
docznym umieszczeniem szpar. Do tego domu uciek³y gonione dziewczêta
i nie maj¹ zamiaru wychodziæ Znudzi³o siê ch³opakom czekanie. Trzeba coœ
zrobiæ. Ale co? Oto najlepiej wybiæ mech ze szpar. Tak te¿ robi¹ z jednej
i drugiej strony. A teraz sikawkami z flanki po ludziach, po sprzêtach, po po-
œcieli. Zalane ca³e mieszkanie sk³adaj¹ce siê z jednej izby. Babina p³acze
z bezsilnoœci i ze straty jak¹ ponosi. Staruszek mruczy i przeklina, dziewczêta
bezmyœlnie chichocz¹ i ju¿ mokre uciekaj¹ do swoich domów a tryumfuj¹cy
m³odzieniaszkowie wcale nie czuj¹ krzywdy wyrz¹dzonej starym ludziom. Oto
przyk³ad zdegenerowania obyczaju, który nie liczy siê z niczym. M³odzi, silni
mog¹ krzywdziæ byle by³ ubaw. Zdrowy rozs¹dek te¿ nie znajdowa³ miejsca
i wówczas, gdy schwytan¹ dziewczynê wsadzano do wody w potoku czy stu-
dzience. Przecie¿ dopiero wiosna, zimno jeszcze i po takiej k¹pieli mo¿na
dostaæ nie tylko przeziêbienia, ale nawet zapalenia p³uc. Któ¿ jednak wówczas
myœli o tym? Albo inny obrazek. Ko³o koœcio³a przed sum¹ stoj¹ grupkami
dziewczêta i rozmawiaj¹, czekaj¹c na nabo¿eñstwo. Kawalernia zza parkanu
kombinuje co im zrobiæ? Znalaz³ siê m¹dry. Przyniós³ przygotowane na ten cel
papierowe torebki moczone w nafcie, ¿eby nie rozmok³y, teraz nape³nili je w
potoku wod¹ i zza parkanu bombarduj¹ dziewczêta tymi wodnymi bombami.
Dziewczêta zmoczone, do tego ich ubrania pe³ne plam od nafty. Co robiæ teraz,
ni do domu wracaæ, ni iœæ koœcio³a, mokre naft¹ zalatuj¹. Taki to zwyczaj który
g³uptasów degeneruje i doprowadza do straty i przykroœci. Wszystko i zabawa
musi odbywaæ siê w granicach rozs¹dku. 

Œmigusowy zwyczaj nie koñczy³ siê na poniedzia³ku wielkanocnym. Przez
ca³e 40 dni, a¿ do Wniebowst¹pienia mo¿na by³o byæ oblanym wod¹ z zupe³-
nie niespodziewanej strony. Jedzie w pole z narzêdziami do pracy nawet nie
m³ody ju¿ ch³opek i po drodze spotyka jak¹œ interesuj¹c¹ go kobietê, obo-
jêtne pannê czy mê¿atkê i… buch w ni¹ wod¹, któr¹ wióz³ w naczyniu na
wozie. Albo idziesz miêdzy domami, a tu nagle zza wêg³a leci na ciebie stru-
mieñ wody, a potem ukazuje siê rozeœmiana buzia dziewczêcia, czy m³odej
mê¿atki. I co? Bêdziesz z³orzeczy³, ¿e ciê tak zaczepi³a, ¿e siê jej mo¿e podo-
basz? Œmiejesz siê razem z ni¹, ¿e siê jej uda³o, ale myœlisz, czekaj i ja ci spra-
wiê lanie. I znów czekasz okazji, polujesz, aby jej odp³aciæ tym samym. Trwa
wiêc œmigus, trzebuñska „polewacka” przez czterdzieœci dni.
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Zielone Œwiêta

Zielone Œwi¹tki w zwyczajach ludowych maj¹ swoj¹ specyfikê. Przypadaj¹
one w najpiêkniejszej porze roku – w pe³ni wiosny. Œwie¿a zieleñ k³osz¹ce siê
³any zbó¿, pokryte kwieciem ³¹ki i ogrody, pachn¹ce œwie¿¹ ¿ywic¹ lasy, to
wspania³a oprawa tych œwi¹t. Przy tym jest ju¿ odpowiednia temperatura
powietrza, najd³u¿szy prawie dzieñ w roku i te ptasie œpiewy w lasach, zagaj-
nikach, a nad polami dzwonienie skowronków. Zieleñ, wszêdzie zieleñ, pe³no
zieleni. Kolor to nadziei. Nadzieja dla rolnika bo budzi nadziejê plonów,
nadziejê sytoœci, nadziejê dobrobytu, nadziejê godnego ¿ycia dla rodziny, dla
wsi dla miasta i dla ca³ego kraju.

Chêtnie na ten dzieñ maj¹ swoje domy mieszkañcy wsi zielonymi ga³¹zka-
mi. Dawniej przynoszono ca³e brzózki i wbijano ko³o wejœcia do domu, niech
zdobi¹, niech manifestuj¹ radoœæ Œwi¹t Zielonych, w których czci siê Zes³anie
Ducha Œwiêtego na Aposto³ów. Na te œwiêta bielono œciany domów zewn¹trz
i wewn¹trz i przygotowywano siê tak samo jak na Wielkanoc, czy Bo¿e Naro-
dzenie. Przecie¿ i tu jak na Wielkanoc by³ poniedzia³ek œwiêtowany. Trzy razy
w roku s¹ œwiêta po dwa dni i choæ przez papie¿y poznoszone w Polsce œwiê-
tuje siê je nadal.
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Dla wyrostków wiejskich dwa œwiêta razem to wielka frajda, trochê wypo-
czynku, trochê rozrywki i coœ lepszego do zjedzenia. Zw³aszcza kiedy ciep³o,
gdy dzieñ d³u¿szy, mo¿na pow³óczyæ siê po górach, po wertepach. Lubi³em
takie samotne w³óczêgi, jak traper podgl¹daj¹cy zwierzynê. A potem, kiedy
ju¿ w¹s zacz¹³ siê sypaæ a g³os nabiera³ ni¿szej skali sz³o siê z kolegami jak
trutnie na trutowisko, do kole¿anek, do pasterek i zawiera³o pierwsze mi³osne
znajomoœci. Zaczyna³y siê niewinne flirty, pogaduszki, przekomarzania i uda-
wanie kawalerskiej doros³oœci.

G³ównym jednak akcentem ludowego zwyczaju by³a w Zielone Œwi¹tki
„sobótka”. Sobótka w Trzebuni zwi¹zana by³a w³aœnie z Zielonymi Œwi¹tkami,
a nie jak to chce literatura z noc¹ œwiêtojañsk¹. Mo¿e wywodzi siê z tej trady-
cji ale koœció³ przysposobi³ sobótkê w³asnym celom. Mia³a ona upamiêtniaæ
ogniste jêzyki nad g³owami Aposto³ów w czasie zes³ania „Ducha Œwiêtego”.

Ruch ludowy chcia³ znów widzieæ w sobótce tradycjê rozpalania „wici”,
jako has³a do pospolitego ruszenia kmieci dla obrony kraju. W tym wypadku
sobótka jak wici mia³a wzywaæ ch³opów do walki o pe³ne prawa obywatel-
skie, bowiem Ruch Ludowy obchodzi³ swoje œwiêto partyjne w³aœnie w ponie-
dzia³ek Zielonych Œwi¹t. Trzebunianie nie myœleli jednak o ¿adnej tradycji histo-
rycznej, ani religijnej, pielêgnowali sobótkê jako tradycjê, dobrej rozrywki
i zabawy.

Ka¿da rola mia³a ambicjê palenia w³asnego ogniska. W tym celu trzeba
by³o przygotowaæ odpowiedni¹ iloœæ chrustu pod lasem, ró¿nych patyków,
chojny, ¿eby stos p³on¹³ du¿ym ogniem i w miarê d³ugo. Wynoszono te¿
z domu „okocki” snopy ¿ytniej s³omy, które pali³y siê mocno ale krótko, wia-
domo s³omiany ogieñ, ale widoczny daleko. Ogniska palono na wynios³o-
œciach, na polanach, popod lasem tak, aby mo¿na je by³o widzieæ po ca³ej wsi,
a stamt¹d te¿ by mo¿na by³o widzieæ cudown¹ panoramê pal¹cych siê sobó-
tek. Gdy tylko zapada³ zmrok ci¹gnê³y grupki dzieci, m³odzie¿y i starszych na
przygotowane miejsca. Zapalano stos, œpiewano piosenki, skakano przez
ognisko, podskubywano dziewczêta, te piszcza³y, ucieka³y, trwa³a gonitwa,
zabawa i by³o moc uciechy. Gdzie zjawi³ siê harmonista, albo chocia¿ jakieœ
organki, to podrygiwano w tañcu, robi¹c ko³a, ³añcuchy i pojedyncze popisy.
Pojawiali siê i tacy, co bez gorza³ki nie mog¹ siê zabawiæ, wiêc wyci¹gali bu-
telczyny i to dopiero dawa³o im uczucie zabawy. Biedni ludzie, niewolnicy
na³ogu, nie potrafi¹cy wyzwoliæ w sobie radoœci bez tej alkoholowej zaprawy.

Oprócz ognisk zapalano pochodnie na d³ugich dr¹¿kach. Pochodnie te
przygotowywano z paku³ lnu, starych szmat nasyconych naft¹, rop¹, czy ole-
jem. Ch³opcy biegali z pochodniami miêdzy polami. Mia³y one chroniæ uro-
dzaje od po¿aru, gradu, ulew i innych klêsk ¿ywio³owych. Widok wspania³y,
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gdy noc¹ po stokach wœród pól sunê³y ruchome ogniki wzajemnie siê goni¹ce
i czasem z sob¹ walcz¹ce. Zabawa dla ch³opców przyjemna, tradycja utrzyma-
na i wiara w zabezpieczenie plonów, chocia¿by na niby, utwierdzona. Palenie
sobótek trwa³o nieraz a¿ do pó³nocy i d³u¿ej. Wszystko zale¿a³o od ochoty, po-
gody i paliwa. Potem ze œpiewem wraca³o siê do wsi. Zakochane pary urywa-
³y siê gdzieœ w bok gasiæ rozpalone „wici” w ich sercach. W duszach radoœæ,
u wszystkich zapa³ do dalszej zabawy, wiêc trudno by³o zasn¹æ po tej sobót-
kowej zabawie.

Innym zwyczajem Zielonych Œwi¹t jest pokrapianie pól wod¹ œwiêcon¹.
W tym i innym celu, w te œwiêta jak przed Wielkanoc¹, by³o w koœciele œwiêce-
nie wody. Ludzie nabierali z naczyñ do flaszek i kropili swoje uprawy. Równo-
czeœnie wbijano krzy¿yki po polach zrobione z palm. To poœwiêcanie pól wod¹
wykonywa³ gospodarz, w³aœciciel swej ziemi i p³odów. Zabieg ten mia³ ochra-
niaæ pola od gradu, burz i w ogóle klêsk wszelakich.

Z Zielonymi Œwiêtami zwi¹zane by³o Œwiêto Ludowe. W poniedzia³ek
zielonoœwi¹teczny ci¹gnê³y masy ch³opskie furmankami do miasteczek powia-
towych, w których zgromadzone t³umy zbiera³y siê na wiece z okazji swojego
Œwiêta – Œwiêta Ludowego. Chocia¿ w Trzebuni ko³o Stronnictwa Ludowego
by³o bierne i niezbyt liczne, to jednak w ten poniedzia³kowy dzieñ ci bierni
cz³onkowie jechali na zlot Stronnictwa, by stanowiæ chocia¿ liczbow¹ si³ê
ch³opskiej organizacji. Lecz przez Trzebuniê ci¹gnê³y te¿ furmanki z s¹siedniej
Bieñkówki i nieliczne z Wiêciórki. Bieñkówka sta³a wy¿ej gospodarczo i wy¿ej
politycznie od Trzebuni. By³a bardziej czynna w szukaniu kierunku rozwoju go-
spodarczego dla tych terenów. Wybudowano tam w³asn¹ mleczarniê spó³dziel-
cz¹, gospodarstwa nastawiano na hodowlê, ziemiê wykorzystywano do produk-
cji pasz itp. Czêœæ Trzebuni korzysta³a z mo¿liwoœci dostawy mleka do mleczarni
w Bieñkówce. Tam te¿ ludowcy mieli wiêcej do powiedzenia we wsi ni¿ w Trze-
buni. Tote¿ i na zjazd powiatowy z okazji Œwiêta Ludowego ruszali Bieñkowia-
nie gromadnie. Ruch Ludowy zaowocowa³ dopiero mocno w Trzebuni w okresie
okupacji. Z³o¿y³o siê na to wiele przyczyn, ale to ju¿ dalsza czêœæ tej opowieœci.

Teraz w Zielone Œwiêta jecha³y te masy ch³opskie z wszystkich wsi do Myœle-
nic manifestowaæ, ¿e jest im Ÿle, ¿e chc¹ w³adzy, chleba i oœwiaty! Lecz to by³y
has³a poddawane tej masie, która nie bardzo wiedzia³a, na czym ma polegaæ
ta w³adza ch³opska, jaki chleb ch³opu potrzebny i jak t¹ oœwiatê realizowaæ
skoro formalnie wszyscy mieli prawo do nauki itd. Przywódcy krzyczeli, mamili,
obiecywali jak dziœ, ale konkretnie nie starali siê gospodarczo ch³opskich spraw
rozwi¹zywaæ, kiedy który wywindowa³ siê po barkach ch³opów na wy¿szy szcze-
bel. A ta ciemna wówczas masa wierzy³a ró¿nym has³om g³oszonym przez ucz-
ciwych dzia³aczy ch³opskich, ale i przez karierowiczów zawodz¹cych ch³opskie
nadzieje. Z drugiej strony na ch³opów oddzia³ywali poplecznicy ca³ej prawicy
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z kapita³em i obszarnictwem na czele. Na wsi wyrazicielem ich d¹¿eñ do trzy-
mania ch³opa za pysk byli ksiê¿a i ich poplecznicy. Tym naj³atwiej by³o ch³opa
zastraszyæ grzechem i piek³em i niweczyæ jego d¹¿enia do wyrwania siê z tego
marazmu i ch³opskiej biedy. I tak ró¿ni opatrznoœciowcy chcieli decydowaæ
o ch³opskim losie, ch³opa g³askali, straszyli, buntowali, ale konkretnie nikt nie
rozwi¹zywa³ spraw gospodarczych wsi. Ka¿dy natomiast chcia³ ch³opa uskub-
n¹æ, z ch³opa ¿yæ, obiecuj¹c za to jedni Niebo, inni walkê klasow¹ i rzezanie
panów, jak za Szeli, jeszcze inni marzyli tylko o przywi¹zaniu ch³opa do gnoju,
ziemi i nêdzy, bo co wiêcej chamowi siê nale¿y? A ch³opi bierni w swej ch³op-
skiej biernoœci, w swej naturze, niezgodni we w³asnym œrodowisku i z tym
ci¹g³ym czekaniem, ¿e ktoœ im coœ za³atwi, ¿e z zewn¹trz rzucane cudne has³a
dadz¹ im to, co dawa³ ¯ydom na pustyni Bóg, bez pracy i zachodu, a tylko by
siê nie buntowali. Przywódcy skorumpowani, wi¹¿¹cy siê albo z komunistami,
albo z obozem rz¹dz¹cym marzyli o w³asnej wielkoœci i bycie, a tych malucz-
kich tylko mieli jako drabinê do dŸwigania siê w górê, jak w tej piosence 
A. Waligórskiego: 

… O, jednego tam widzicie!
W³aœnie wylaz³, siad³ na szczycie.
I wyci¹gn¹³ wielki hebel,
by wyg³adziæ sobie szczebel.
Zamiast popracowaæ w dole,
zrobiæ krzes³o, zoraæ pole…

W sumie ka¿dy na ch³opie chce zbiæ interes i podskubaæ go ile siê tylko da
i ¿yæ jego kosztem, pomiataj¹c nim i gardz¹c, bo takie jest nasze polskie sar-
mackie przyzwyczajenie, choæ o jeden, choæ o dwa szczebelki staæ wy¿ej od
kogoœ, kogo siê w b³oto wdeptuje.

St¹d i sami ch³opi segregowali siê i dzielili na biednych i bogatych, na m¹-
drych i bejdoków, na pokornych i tych odszczekuj¹cych siê. Nie by³o zwarcia,
nie by³o jednoœci, nie by³o wzajemnego szacunku i wzajemnego interesu, nie
by³o zbiorowej politycznej ani gospodarczej m¹droœci i nie by³o m¹drego
dzia³ania. Wielki krzyk na wiecach, bunt, zdawa³oby siê, ¿e œwiat przewróc¹,
a potem znów biernoœæ, abnegacja, oddawanie w³adzy w wyborach tym,
którzy strasz¹, albo obiecuj¹ a samemu znów zapaœæ w drzemkê i kl¹æ w bez-
nadziejnoœci.

Dlaczego ch³opi po dzieñ dzisiejszy nie potrafi¹ siê zorganizowaæ i m¹-
drze dbaæ o swoje interesy? Dlaczego czekaj¹ na innych zamiast samym siê
braæ do dzia³ania? Dlaczego daj¹ siê zastraszaæ, rozbijaæ, przekupywaæ?
Dlaczego nie maj¹ m¹drych i zdecydowanych przywódców z w³asnych œrodo-
wisk? Dlaczego brak im godnoœci, wytrwa³oœci i wiary w to co trzeba robiæ dla
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wspólnego dobra? Dlaczego wzajemnie ch³opi sobie nie ufaj¹ – s¹siad s¹sia-
dowi, Trzebunianie Stró¿anom, Górale Lachom, Podkarpacie tym z nizin itd.?
Dlaczego? Dlaczego razem do kupy nie wezm¹ siê ci co orz¹ i siej¹, by ulep-
szyæ swoje gospodarstwa i gospodarkê ca³ej Polski – dlaczego? Oto pytania,
które je¿eli ktoœ zdo³a rozwi¹zaæ, to dopiero nastanie dobrobyt w Polsce.
S¹dz¹c jednak po ostatnich wypadkach w Polsce i trzebuñskiej spo³ecznoœci,
obecnej i tej przedwojennej, myœlê, ¿e to nie szybko nast¹pi. Bo co w sprawie
swej pozycji ¿yciowej robili i robi¹ wszystkie te: Julki, Adamy, Bolki, Moñki,
Jaœki, Jêdrki, Franki, Wojtki, Staszki, Antki i wszyscy inni? Nic! Kln¹, z³orzecz¹,
wymyœlaj¹ wszystkim i na wszystko i rzucaj¹ siê na ³ó¿ko, by dalej spaæ. Bo…
jo… k… nie bedê, nie pudê, nie kcê – a traktor i wóz po osie ryje w b³ocie i ju¿
przejechaæ nie mo¿na. Kamienia w bród w potoku i na kêpie, ale nie ma go
komu na drogê podrzuciæ i rozsypaæ. Mo¿e ktoœ ma z Warszawy przyjechaæ?
A co mówiæ o innych sprawach, dalszych, wymagaj¹cych rozumu i woli?

Takie to smutne refleksje budz¹ wspomnienia tego przedwojennego Œwiê-
ta Ludowego. Szczególnie smutne dla syna wsi, któremu wydawa³o siê, ¿e
ch³opskim trybunem zostanie. Niejeden raz oblewany by³ zimn¹ wod¹ bierno-
œci i obojêtnoœci, a nawet pod³oœci tych, za których nadstawia³ g³owê, jêzy-
czy³, protestowa³, walczy³ o wieœ i godnoœæ tych, z których siê wywodzi. I co?
Nie zdarzy³o siê by choæ paru popar³o wyst¹pienie. Tchórzliwi ch³opscy dele-
gaci po wyjœciu z zebrania dopiero chwalili wyst¹pienie, racjê, celnoœæ itd., ale
na sali nie by³o odwa¿nego poprzeæ wniosku, protestu i sprzeciwu wobec
w³adz, przeciw krzywdz¹cym wieœ poci¹gniêciom komunistów. Przechodzi³y
wiêc uchwa³y o spó³dzielniach produkcyjnych, o kredytach dla rolnictwa, o oœ-
wiacie i innych sprawach po myœli KC PZPR, a ch³opscy delegaci zastraszani,
bierni, jeszcze za tymi uchwa³ami g³osowali. Za przys³owiow¹ kie³basê wybor-
cz¹, za szklankê piwa daj¹ siê ch³opi kupowaæ. Nie wierz¹ swoim, obcym siê
k³aniaj¹, strach ich oblatuje, a g³upota w umys³ach siedzi. Kto bystrzejszy ze
wsi odp³yn¹³, selekcja robi swoje, zostaj¹ mniej sprytni i m¹drzy, i ci zagubieni
sma¿¹ siê w g³upocie w³asnej indolencji i czekaj¹. Na co?
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Zwyczaje i obrzêdy zwi¹zane z produkcj¹ rolnicz¹ i gospodarstwem

Rolnictwo, jako produkcja biologiczna, oparte jest na ziemi i atmosferze.
Ziemia i atmosfera decyduje o wynikach produkcyjnych, a cz³owiek musi znaæ
prawa przyrodnicze i tak do nich dostosowywaæ organizmy, które uprawia i ho-
duje, aby dawa³y jak najwiêksze efekty. W rolnictwie trudno przewidzieæ z góry
wyniki swojej pracy, trudno te¿ przewidzieæ koszty jednostkowe produkcji i nie-
spodzianki wynikaj¹ce z przebiegu pogody. W rolnictwie istnieje ci¹g³e zagro-
¿enie dla produkcji, a nawet mo¿liwoœæ klêski. Na niepowodzenia nara¿eni s¹
szczególnie rolnicy o ma³ej wiedzy biologiczno-przyrodniczej i niewielkiej wie-
dzy technologicznej. Ma³a wiedza – ma³e plony. Du¿a niewiadoma – wiêksza
niepewnoœæ i wiêkszy strach. Czego nie znamy, tego siê bardziej boimy. Obawa
o plony, o zwierzêta, obawa przed suszami, ale i przed burzami oraz ulewami
– to ci¹g³e troski rolnika. Nawet gdy plony w stodole i tak jest strach przed pio-
runem, po¿arem i innym ¿ywio³em. Có¿ zatem pozostaje prostemu rolnikowi,
jak nie czêste spogl¹danie w Niebo i szukanie tam ³askawoœci losu dla jego pracy.

W tym szukaniu towarzyszy rolnikowi koœció³. Jest to jedna z metod pracy
koœcio³a na wsi. Koœció³ poprzez wiarê stara³ siê wyrabiaæ pewn¹ obyczajowoœæ
wœród ludu, która ³¹czy³aby pracê rolnika z religijn¹ gorliwoœci¹ wiary. Koœció³
stara³ siê przez wieki wyrabiaæ nawyki u rolników w tym kierunku, aby oni swoje
œwieckie zwyczaje i obrzêdy odprawiali w rytm koœcielnych uroczystoœci. St¹d
kalendarz rocznych uroczystoœci i obrzêdów koœcielnych jest tak pomyœlany
dla wiejskich parafii, aby w nim znalaz³o siê odbicie troski, jak¹ Koœció³ stara
siê okazaæ produkcji rolniczej. Wchodz¹ do niego w ramach poszczególnych
œwi¹t ró¿ne poœwiêcania wody, zió³, wianków, owoców, które maj¹ nadaæ im
magiczn¹ moc chronienia zwierz¹t i plonów od klêsk ¿ywio³owych. 

Organizuje siê te¿ specjalne mod³y i procesje b³agalne w pewne dni dla
wyb³agania b³ogos³awieñstwa Bo¿ego dla rolniczej pracy. Równie¿ w chwilach
zagro¿enia Koœció³ stosuje doraŸne modlitwy z wiernymi o odwrócenie nie-
szczêœcia. Koœció³ ma w tym podwójny cel. Raz, ¿e skupia wokó³ siebie w ten
sposób ciê¿ko pracuj¹cy prosty lud, umacnia w nim wiarê i nadziejê, a po
drugie duchowieñstwo czerpie z tego bezpoœrednie korzyœci za zamawiane
msze œw. Dodatkowo roœnie autorytet Koœcio³a i duchowieñstwa wœród rolni-
ków, ze wzglêdu na troskê, jak¹ wykazuje o ich pracê i ich ¿ycie.

Oprócz obrzêdów koœcielnych i zwyczajów opartych na wierze, czasem na
zabobonie, istnia³y na wsi, równie¿ w Trzebuni, zwyczaje czysto œwieckie zwi¹-
zane z prac¹ na roli. Te œwieckie zwyczaje utrwala³y siê wœród ludzi rolniczego
trudu w wyniku pracy zbiorowej. Pewne prace, przy braku mechanizacji, mu-
sia³y byæ wykonywane przez wielu ludzi, w tym samym miejscu, i przy takich sa-
mych czynnoœciach.
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Takie prace to g³ównie: ¿niwa, om³oty, wykopki, zbiór siana, lnu itp. Na
wiêkszych obszarach, w pañskich dworach, dobrach koœcielnych, a nawet wiê-
kszych gospodarstwach ch³opskich mo¿na je by³o wykonaæ tylko dziêki du¿ej
iloœci ludzi, zebranych w tym samym czasie. Taka zbiorowa praca – prosta,
wykonywana przez ludzi o ró¿nej odpowiedzialnoœci i poziomie kwalifikacji –
wymaga³a albo fizycznego przymusu, albo zachêty ekonomicznej, aby szybko
i na czas, bez strat zosta³a ukoñczona. Za czasów pañszczyŸnianych by³
wprawdzie bat, ale by³a te¿ nadzieja, ¿e za dobr¹ pracê pan zorganizuje
dobry poczêstunek i niezgorsz¹ zabawê. Panu nale¿a³o siê tak¿e podlizaæ, nie
tylko dobr¹ prac¹, ale tak¿e pochwaleniem jego gospodarnoœci, dobroci itd.
oraz oddaniem ho³du w postaci z³o¿enia ¿niwnego wieñca. Tak to powsta³
zwyczaj do¿ynek, wykopków i innych zwyczajów zwi¹zanych ze zbiorami,
om³otami, kiszeniem kapusty, miêdleniem lnu itp. Podobne zwyczaje, chocia¿
w stanie szcz¹tkowym zachowa³y siê w Trzebuni. Zwyczaje zwi¹zane z produ-
kcj¹ roln¹ te dotycz¹ce wierzeñ i zabobonów omówione zostan¹ osobno,
a osobno te czysto œwieckie, jako inne w swojej treœci.

Zwyczaje zwi¹zane z wiar¹ i wierzeniami

Roczny cykl obrzêdów, zwyczajów i zabiegów maj¹cych na celu zmuszanie
Opatrznoœci i si³y nadprzyrodzonej do pomocy rolnikowi w nadchodz¹cym roku
produkcyjnym rozpoczyna³ siê jeszcze w starym roku. Ju¿ przy wieczerzy wigi-
lijnej myœlano o pracach i plonach w nadchodz¹cym roku. Sk³adano gospoda-
rzowi ju¿ takie ¿yczenia, modlono siê o to. Lecz ¿eby to siê spe³ni³o, ¿eby los by³
³askawy, nie tylko musia³a byæ modlitwa, ale jakiœ gest magiczny, który by gwa-
rantowa³ spe³nienie nadziei. Tym fetyszem mia³a siê staæ kromka chleba, odkro-
jona z bochenka konsumowanego przy wigilijnym stole. Do niej wgniatano
kawa³ek op³atka i k³adziono pod obrus do rozœcielonego na stole owsianego
snopa. Ten snop te¿ mia³ pomagaæ w zapewnieniu plonu. Po œwiêtach kromkê
suszono i przechowywano do wiosny. Wiosn¹, kiedy pierwszy raz zaprzêgano
konie do p³uga, czêœæ kromki skarmiano koñmi, a drug¹ czêœæ brano w pole
i przyk³adano pierwsz¹ skib¹. Kromka mia³a zapewniæ zdrowie koniom i szczê-
œliw¹ ich pracê. Ta zaœ w³o¿ona pod skibê mia³a chroniæ plony przed myszami
i innymi szkodnikami. Równie¿ resztki ze sto³u wigilijnego dawane zwierzêtom
mia³y zapewniæ zdrowie i pomyœlnoœæ w rozmna¿aniu. Innym fetyszem na osty
mia³ byæ owies œwiêcony w œw. Szczepana – równie¿ „podsypka” noworoczna
i sk³adane ¿yczenia mia³y na celu zapewniæ pomyœlnoœæ w gospodarstwie.

Wreszcie kolêda – zwana dziœ duszpasterskimi odwiedzinami – mia³a
przynosiæ pokój i b³ogos³awieñstwo w domowe pielesze. Praktycznie by³o to
zbieranie daniny na utrzymanie s³u¿by koœcielnej. W wyznaczony dzieñ ksi¹dz
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z organist¹ i „torbiarzami” – czyli pomocnikami zbieraj¹cymi do worków ziar-
no dla jednego i drugiego, obchodzili wyznaczony odcinek wsi. Id¹c od domu
do domu dzwonkiem dawano znak, ¿e ju¿ id¹. O ich pojawieniu siê wiedziano
wczeœniej, bo jako zapowiadacz przychodzi³ przed nimi po kolêdê koœcielny,
sam ju¿ dŸwigaj¹c worek. Kolêdnicy po wejœciu do domu odœpiewali najpierw
jak¹œ kolêdê, potem organista kred¹ œwiecon¹ wypisa³ na drzwiach izby do
której ich zaproszono pierwsze litery imion mêdrców przyby³ych do Dzieci¹tka
w Betlejem: K+M+B – 1938, dodaj¹c rok ery chrzeœcijañskiej. Nastêpnie
ksi¹dz pokropi³ wod¹ œwiêcon¹ zebran¹ rodzinê i coœ tam pomrucza³ po ³aci-
nie. Wreszcie wzi¹³ siê za dzieci. Te zaœ mia³y tyle strachu co i ciekawoœci.
Strach, bo bêdzie pyta³ o jakie przykazanie, lub ma³emu ka¿e siê prze¿egnaæ.
Ciekawoœæ, bo bêdzie rozdawa³ obrazki i jaki te¿ komu przypadnie. Nie by³o
tego pytania, raczej przyjemna rozmowa i obrazek. To tylko rodzice straszyli
dzieci, ¿eby siê coœ podci¹g³y z religii w œwiêta. Ch³opskie dzieci zawsze siê
straszy. St¹d wyrastaj¹ tacy wystraszeni potem ch³opi. W miêdzyczasie „tor-
biarze“ powsypywali do worków przygotowan¹ dla nich pszenicê, albo inne
ziarno, dla ksiêdza by³a jeszcze przygotowana kolêda pieniê¿na w wysokoœci
zale¿nej od zamo¿noœci gospodarza. Mog³o to byæ 2-5 z³., a mog³o byæ 20
i wiêcej. W tym czasie za 10 dniowego cielaka otrzymywa³o siê oko³o 10 z³. Po
tych czynnoœciach z jednej strony s³ownych, z drugiej materialnych, program
kolêdy zosta³ wyczerpany. Jeszcze b³ogos³awieñstwo ksiêdza, niech bêdzie
pochwalony… i kolejny zwyczaj odbyty.

Nowa troska o rolników to dzieñ 3 lutego, œwiêtego B³a¿eja. Patron od
chorób gard³a. W dniu tym œwiêcono w koœciele jab³ka, które mia³y leczyæ
gardzio³ka dzieci i zêby. Bieda w tym, ¿e tych jab³ek ju¿ nie by³o. Tylko stare
babcie i chrzestni ojcowie gdzieœ tam jeszcze w sianie je uchowali. Nieœli
potem poœwiêcone wnukom, choæ samym im bardziej by siê mo¿e przyda³y,
nie tyle na gard³o co jako Ÿród³o witamin.

Wreszcie by³a niedziela palmowa i palmy, których wykorzystanie by³o pod-
kreœlane. S³u¿y³y te¿ ³ozy palmy do poskramiania byd³a na wiosnê pierwszy raz
wypêdzanego na pastwisko. Mia³y wówczas nie skakaæ. Palma s³u¿y³a jeszcze
do okadzania koni wyje¿d¿aj¹cych pierwszy raz w pole na wiosnê do pracy.

Woda œwiêcona w Wielk¹ Sobotê i Zielone Œwi¹tki s³u¿y³a do pokrapiania
pól, byd³a przy wypêdzie pierwszy raz na pastwisko i jako lekarstwo przy bólu
brzucha. Gdy ju¿ pola by³y uœwiêcone i zabezpieczone, przychodzi³ czas na
zwierzêta. Dla nich to, dla prze¿uwaczy, œwiêcono wianki z zió³ w ostatni dzieñ
oktawy Bo¿ego Cia³a. S³u¿y³y potem jako karma z moc¹ uzdrawiaj¹c¹ dla
krów chorych i po wycieleniu. Podobnemu celowi s³u¿y³o œwiêcenie zió³ we
Wniebowziêcie Matki Boskiej 15 sierpnia. St¹d œwiêto to zwie siê równie¿
œwiêtem Matki Boskiej Zielnej.

130



Trzebunianie mieli jeszcze inny œmieszny zwyczaj zwi¹zany z oktaw¹ Bo¿e-
go Cia³a. Po ostatniej procesji po czwartkowym nieszporze, po œwiêceniu wian-
ków, wychodz¹c z koœcio³a rzucali siê na podeschniête jode³ki i brzózki, stoj¹-
ce od Bo¿ego Cia³a jako dekoracja o³tarzy i ob³amywali je a¿ do pnia. Do
domu niesiono potem ca³e kiœcie ga³¹zek jak miot³y. Mia³y one chroniæ dom
od pioruna i w tym celu zak³adano je gdzieœ za krokiew. Wetkniête w uprawy
polowe mia³y je chroniæ od powodzi. 

Prócz tych zewnêtrznych gestów, poœwiêcanych talizmanów i magicznych
kadzide³ wykonywanych przez samych rolników, chocia¿ œwiêconych w koœ-
ciele, koœció³ wprowadzi³ jeszcze swoje koœcielne dni modlitw o urodzaje. Dni
te zwano „dniami krzy¿owymi”. Przypadaj¹ one w kalendarzu koœcielnym po
szóstej niedzieli wielkanocnej, od poniedzia³ku do œrody przed uroczystoœci¹
Wniebowst¹pienia Pañskiego. W Trzebuni, w te dni, codziennie rano po mszy
œw. wychodzi³a procesja z koœcio³a i sunê³a do pobliskich kapliczek i figur sto-
j¹cych przy drodze, wœród ogrodów lub pól i trawników. W czasie procesji
œpiewano litaniê do ww. œwiêtych, której przewodniczy³ ksi¹dz lub organista.
Potem œpiewano b³agalne pieœni i odmawiano modlitwy o urodzaje. W te dni,
mimo prac polowych, do koœcio³a przychodzi³o sporo ludzi, g³ównie starszych
i kobiet. Najwiêcej jednak dopisywali mieszkañcy danej roli, na której terenie
sta³¹ figura, do której w tym dniu zd¹¿ano. Na ten dzieñ mieszkañcy roli za-
mawiali mszê o urodzaje. Inne role zamawia³y tak¿e msze w tej intencji w da-
nym miesi¹cu. Ka¿dy dom do³¹cza³ do sk³adki, tak ¿e ofiara za mszê wyra¿a³a
siê wielokrotnoœci¹ sk³adan¹ normalnie za mszê œw. Nie wypada³o przecie¿ iœæ
do proboszcza z ubogim datkiem od zbiorowoœci. Tote¿ proboszcz mocno
podci¹ga³ wówczas swój bud¿et dziêki koœcielnemu kalendarzowi dni krzy¿o-
wych. W ten sposób wiara spleciona z niepewnoœci¹ o zbiory dawa³a jednym
nadziejê na pomoc Bo¿¹, a drugim ju¿ z góry gotowy owoc za poœredniczenie
w tej transakcji.
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Zwyczaje œwieckie zwi¹zane z pracami rolnymi

Jak powy¿ej wspomniano wywodz¹ siê one z potrzeby ekonomicznej. Po-
trzeba by³o jakiejœ zachêty do terminowego wykonania prac w polu czy go-
spodarstwie. Du¿a iloœæ ludzi pracuj¹cych w tym samym czasie i miejscu mu-
sia³a mieæ jakiœ bodziec do solidniejszej pracy. Tym bodŸcem by³a perspektywa
dobrej zabawy, poczêstunku, odprê¿enia. Pan fundowa³, bo panu op³aci³o siê
postawiæ gawiedzi beczkê piwa, by ta szybko wykona³a robotê. Nawet graj-
ków im zamówi³, jedzenie przyszykowa³ i sam szczêœliwy z zakoñczenia robo-
ty, niejedn¹ Maryœkê potarmosi³ przy okazji w s³omie. A z panem figle nie by³y
ujemn¹ rozrywk¹, lecz wyró¿nieniem, dopuszczeniem do tej poufa³oœci,
o której wiele dziewcz¹t marzy³o. Z dworów przenios³y siê zwyczaje i obyczaje
do domów ch³opskich. Kultura i te mniej kulturalne odruchy zawsze z góry
schodz¹ na dó³. Lud umie jeszcze po swojemu wzbogacaæ pañski obyczaj i to
co by³o pañskie nazywa siê teraz ludowe.

do¿ynki

¯niwa to uwieñczenie rocznego trudu rolnika. ¯niwa to plon, b³ogos³a-
wieñstwo Opatrznoœci, lub klêska i g³ód w rodzinie, je¿eli nie by³o co zbieraæ.
Tak czy inaczej do ¿niw trzeba siê by³o jakoœ przygotowaæ. Wypró¿niæ gumna,
czyli stodo³y, strychy, szopy, aby by³o gdzie sk³adaæ nowe zbiory. Nale¿a³o
przyszykowaæ wozy drabiniaste, sprawne i mocne, by znosi³y ko³ysanie i ciê¿ar
plonu, po tych wyboistych, czy grz¹skich drogach. Trzeba by³o szykowaæ kosy,
kosiska, dobre klepad³o i w³aœciwe ose³ki do ostrzenia kos i sierpów. Pamiêtaæ
te¿ nale¿a³o o zapleczu konsumpcyjnym, poniewa¿ w ¿niwa ma³o czasu na
gotowanie strawy. G³ównym po¿ywieniem wówczas stawa³ siê chleb zak¹sza-
ny z serem, mas³em i popijany mlekiem lub kaw¹. Wiêc przed ¿niwami trzeba
by³o zgromadziæ zapas m¹ki. Kto mia³ jeszcze zbo¿e, wióz³ je do m³yna, lub
na ¿arnach troci³ t¹ niewielk¹ iloœæ, jaka mu zosta³a na kluski i placki. Ziemnia-
ki jako bardziej pracoch³onne, do tego mniej od¿ywcze jada³o siê teraz tylko
raz dziennie. Po nich czu³o siê wkrótce chêæ jedzenia, bo bez miêsa, a tylko
z kwaœnym mlekiem nied³ugo zagrzewa³y w ¿o³¹dku.

Zbo¿a zbierane by³y w Trzebuni w okresie miêdzywojennym tylko kos¹.
Kiedy zbo¿e by³o bardzo powalone – to nawet sierpem, byle nie uroniæ ¿adne-
go k³oska. Niektórzy ¿yto œcinali tylko sierpem, ¿eby s³oma w snopie by³a rów-
na, bo u¿ywano jej do krycia dachu. Mo¿na i po kosie mieæ s³omê równ¹, ale
có¿? Jak ktoœ sobie umyœli ¿eby byæ zacofanym to i m¹dry na to nie poradzi.
Napracowali siê te¿ ludziska, napracowali ca³kiem zbytecznie, od œwitu do
œwitu – sierpem garœæ po garœci, a pola nie ubywa jak przy kosie. Przeciêtne
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gospodarstwa dokonywa³y zbioru si³ami rodziny. Zw³aszcza jak w domu by³o
dwóch czy trzech têgich parobczaków, to ¿niwa lecia³y bez problemu. Sobie
zrobiono, do innych siê z kos¹ wylecia³o, a tych „bógzap³aci” nazbiera³o siê
co nie miara. Za tak¹ pomoc nie p³acono sobie, tylko siê rzek³o „Bóg zap³aæ”
a ju¿ tam w Niebie wiedziano jak to zaksiêgowaæ. Przy okazji znów pomoc
odrobi³o siê koniem i znów zlecenie do Nieba „Bóg zap³aæ”. Wygodni byli ci
Trzebunianie, na konto niebieskie ¿yli, ale im z tym by³o dobrze, bo w³asnej
gotówki za wiele nie posiadali.

Czasami m³ode ch³opy z dziewczêtami siê zmawiali i niespodzianie wycho-
dzili lubianemu koledze na pomoc do pola, który sam siê tam poci³. Pó³ dnia
w czwórkê, czy pi¹tkê i po ¿niwach. Gdzie by³y ³adne dziewczêta, a synów Bozia
nie da³a, tam te¿ „kawalernia“ z kosami lubi³a ruszyæ, bo jakoœ trzeba by³o wgry-
zaæ siê w ³aski ojców i dziewcz¹t. Niby po s¹siedzku, po znajomoœci a wiêzi siê
zadzierzga³y. Potem w niedzielê odwiedziny, serca siê zbli¿a³y i narzeczeñstwo
gotowe. Ka¿da okazja dobra do zbli¿enia siê ludzi do siebie. Mi³o by³o iœæ na
odpust z dziewczyn¹ na Kalwariê. Wspólna droga, trzy dni razem, niewinnie
pod sakrament pokuty, a tak mi³oœnie i marzycielsko. Có¿ kiedy ona iœæ nie mo¿e,
bo akurat trzeba kosiæ, ¿niwa opóŸnione. Lecz i na to by³a rada. Pogoda dopi-
sa³a, zanim rano rodzina wysz³a w pole, zdziwieni widz¹, ju¿ pó³ morgowego
pola wykoszone. Od trzeciej w nocy Wojtek z Jank¹ kosili bo akurat rosy nie
by³o. Wiêc jeszcze trzy godziny pracy i pole skoszone, snopy postawione.
Mo¿na ju¿ by³o od po³udnia iœæ na Kalwariê. Wszyscy szczêœliwi, zadowoleni
i ten m³odszy brat Maryœki te¿, bo jako przyzwoitka poszed³ z nimi na odpust,
na t¹ jedyn¹ wycieczkê, na któr¹ pozwalali sobie Trzebunianie.

Wiêksze gospodarstwa nie mog³y tylko bazowaæ na tej samopomocowej
sile przy ¿niwach, korzystano wiêc i z si³y najemnej. Ludzie przychodzili chêt-
nie, zawsze mieli jakieœ zale¿noœci, a to po¿yczkê pieniê¿n¹ odrobiæ, a to konia
wynajêtego do pracy, a to za deskowe okrajki, czy przywiezienie wapna
z Krakowa itp. Tak, ¿e rzadko siê zdarza³o by ktoœ ¿yw¹ gotówk¹ p³aci³ za pracê
w polu. Kiedy koñczono ¿niwa wiêksz¹ grup¹ ludzi, obojêtnie czy z ochotnicze-
go, czy wynajmowanego zaci¹gu, dziewczêta zmawia³y siê na zrobienie wieñca.
W tym celu do pola przynoszono wst¹¿ki i kwiaty. Pod koniec pracy wieniec
wi³y, jako niespodziankê, gdzieœ w krzakach. Gospodyni widz¹c te tajemnicze
ruchy urywa³a siê wczeœniej do domu przygotowaæ coœ na organizowane do-
¿ynki. Koniec koszenia, wówczas kobiety wynosz¹ upleciony wieniec, id¹ z nim
do gospodarza i œpiewaj¹:

Gospodarzu mi³y 
¿niwa siê skoñczy³y
przyjmij od nas wieniec
Coœmy ci uwi³y
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Zawiesimy ci go
w sieni nade drzwiami,
niech ciê Bóg obdarza 
dobrymi plonami.

Przyœpiewki do¿ynkowe klec¹ na poczekaniu. Nie ma tu ¿adnych tradycyj-
nych wiwat, wiwat ju¿ po ¿niwach…, czy plon niesiemy plon. Tu siê komponuje
swoje w³asne, w zale¿noœci od okolicznoœci, jak na weselu. Trzebunianie to
potrafi¹, na to ich staæ, to okazja ¿eby popisaæ siê w³asn¹ twórczoœci¹ i w³as-
nym dowcipem. Wiêc i nastêpna wyskakuje ze swoim uk³adañcem:

Zostawimy wieniec
ale nie za darmo
musimy otrzymaæ
lekarstwo na gard³o.

… i znów nastêpna:

Kiedy po robocie,
kiedy ju¿ po ¿niwach,
gospodarz postawi
ca³¹ beczkê piwa.

Ale i gospodarz z tej samej krwi i ochoty – dalej¿e odœpiewywaæ:

Kobietki kochane,
zgrabneœcie, udane
i wieniec udany
wiêc bêdzie oblany.

W to im graj, wiêc i ta najm³odsza do³¹cza:

O mój Krzesnoojce,
co za m¹dra mowa,
tu by pasowa³a
flaszeczka litrowa.

Ju¿ i kosiarze nabrali ochoty do zabawy i zaczyna jeden dowcipkowaæ:

Jeszcze ¿eœ Marysiu
niewielkim podskubkiem
a ju¿ siê ogl¹dasz
do picia za kubkiem.
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A ona mu na to na odlew:

Tyœ zaœ ju¿ przejrza³y
co mi za parada
zamiast ci do kosy
to lepiej za dziada.

Najszumniejsza i najbardziej pyskata niesie wieniec na g³owie. Za ni¹ do
domu zd¹¿aj¹ kobiety i mê¿czyŸni z kosami. Œmiej¹ siê i przyœpiewuj¹. Po po-
lach inni staj¹, s³uchaj¹, g³owami krêc¹ – ale te¿ to u tego Józefa szumne
do¿ynki robi¹. Zawsze szumnie jest tam, gdzie ludzie ochotnie chc¹ siê zaba-
wiæ po solidnie wykonanej pracy.

Wreszcie w domu. Trzeba teraz gospodyni wieniec oddaæ, dobrze przy-
œpiewaæ, bo ona Agnieszka te¿ potrafi dobrze dziewczêtom odwzajemiæ.
Przodownica nios¹ca wieniec i oddaj¹ca go teraz w rêce gospodyni œpiewa:

Wszyscy co kosili
i co odbierali
po jednym k³oseczku
na wieniec sk³adali.
Na ten ¿niwny wieniec
dla naszej gosposi
przyjmijcie go od nas
ca³a grupa prosi.

Gospodyni przyjmuje, ale nie by³aby Agnieszk¹, gdyby im przyœpiewk¹ nie
odpowiedzia³a:

Bóg zap³aæ za wieniec
za pracê, za ¿niwo,
¿eby siê wam zawsze,
tak weso³o ¿y³o.

Kosiarze ju¿ niecierpliwie czekaj¹, bo te przyœpiewywania trwaj¹ i trwaj¹,
a¿ huknêli z ty³u:

Wiwat, wiwat gospodarzom,
niech¿e im siê, niech¿e im siê,
plony darz¹!
Wiwat, wiwat, drodzy mili,
teraz by my, teraz by my,
siê napili!
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Czemu nie?! Gospodarze zapraszaj¹ za stó³. Lecz trzeba jeszcze rêce obmyæ
umorusane od pracy. Stoi ju¿ cebrzyk z wod¹ na ten cel przygotowany i myd³o
i jakieœ stare przeœcierad³o za rêczniki. Wiêc chlapu, chlapu wod¹ po gêbie i po
rêkach i za stó³. A tu ko³acze nakrojone na przetaku, kawê roznosi gospodyni,
a gospodarz wyci¹ga flachê z wódk¹ i zaczyna:

– No to na zdrowie kumosiu – i wypija, nalewaj¹c najstarszej z grona. – Daj
Bo¿e – odpowiedzia³a zagadniêta i znów do nastêpnej – zdrowie Kasiu! I tak
w kó³eczko i zdrowie i daj Bo¿e i gul, gul, gul z jednego kieliszka, po furmañ-
sku, po Trzebuñsku… Robi siê coraz cieplej i weselej. Obgaduj¹ jak kto robi³,
kto siê leni³, kto kogo podsieka³, kto nieporadnie stawia³ kopy… itd. A kiedy
siê podjad³o i nieco wypi³o, œwiat zaró¿owia³ w g³owie, bo i zmêczenie daje
znaæ o sobie, ciep³o – to ³atwo rozbiera, wiêc i ochota do œpiewania wzbiera.
Trzebunianie przy wypitce lubi¹ poœpiewaæ, tote¿ o czym¿e œpiewaæ, jak nie
o mi³oœci, wiêc leci pieœñ:

O có¿ ty siê na mnie gniewasz
Maryœ moja jedyna
i przed ludŸmi opowiadasz,
¿e siê musisz pogniewaæ?

Wszystko siê to mo¿e staæ
mo¿emy siê pogniewaæ, pogniewaæ
jak mnie serce nie ma boleæ
gdy ty bêdziesz z innym staæ…

a potem znów:

Ciecze woda ciecze, 
z pod jawora ciecze…

Kobiety znów intonuj¹:

Przyszed³ on do mnie
piêknie ubrany pod zielony ganeczek
i piêknie mnie prosi, fartuszek podnosi, 
o zielony wianeczek…

I tak p³yn¹ melodie w ten sierpniowy wieczór, têskne, mi³osne, dawne
i bardzo, bardzo piêkne. Nikt nie organizowa³, nikt nie myœla³, ¿e tak po tru-
dzie ¿niwnym bêdzie mo¿na siê zabawiæ, odprê¿yæ, pogawêdziæ. Ale Agnie-
szka umia³a daæ ludziom nie tylko pracê, lecz i chwilê przyjemnej zabawy.
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Z góry organizowane do¿ynki bywa³y zwykle we dworze, czyli u leœnicze-
go, gospodarz¹cego na w³oœciach ks. Lubomirskiego. Tu do pracy przychodzili
m³odzi ludzie, op³acani za dniówki, lub wynagradzani leœnymi produktami.
By³y to ¿erdzie, posusz, tyczki z przecinek, œció³ka leœna, ga³êzie itp. ¯eby nie
robiæ obiadu dla wiêkszej grupy ludzi, koszenie rozpoczynano od po³udnia
i trwa³o do wieczora. Kiedy ju¿ by³ koñcowy etap ¿niw wracano z wieñcem
i przyœpiewkami do dworu i sk³adano go leœniczemu i jego ¿onie. Potem by³
poczêstunek i zabawa przy beczce piwa. Podobnie przebiega³y ¿niwa u pro-
boszcza, z tym, ¿e od ksiêdza nikt nie bra³ zap³aty. Przychodzili ludzie z dobrej
ochoty do pracy, nie tylko przez ¿niwa, ale przez ca³y rok. Ksi¹dz tylko po
sezonie og³asza³, ¿e za pomoc w pracach rolnych w danym dniu odprawi
mszê œw. za pracuj¹cych.

Po ¿niwach we wsi organizowano, za mojej pamiêci chyba dwukrotnie,
do¿ynki ogólnowiejskie. Organizatorem by³ g³ównie kierownik szko³y Tadeusz
Œwiêch, przy wspó³udziale orkiestry trzebuñskiej, której wówczas przewodzi³.
Organizatorzy i uczestnicy zbierali siê w ustalon¹ niedzielê ko³o szko³y. Dziew-
czêta w strojach krakowskich, m³odzie¿ mêska w bia³ych koszulach, ale bez
przywdziewania innych strojów, ca³a orkiestra, zaproszeni goœcie, starszyzna
wiejska z so³tysem na czele. Ca³e to towarzystwo siada³o na drabiniaste wozy,
odpowiednio udekorowane wieñcami, a konie – ozdobnymi uprzê¿ami. Przy
melodii marsza i pieœni granych przez orkiestrê i œpiewie na przemian m³o-
dzie¿y ruszy³a kawalkada przez wieœ do miejsca gdzie mia³a odbyæ siê ca³a
uroczystoœæ i zabawa. Ko³o wozów bieg³y grupy wyrostków i gawiedzi wiej-
skiej, woŸnice trzaskali z batów, bêben hucza³ do taktu marsza – nios³a siê
pieœñ, krzyki i ogólna weso³oœæ godna wiejskiej zabawy. Po dwóch kilome-
trach takiej demonstracji i radoœci, poni¿ej dworu, w olszynce – pod Pachem,
ca³oœæ siê zatrzyma³a i wysiadano. By³a tam przygotowana estrada, bufet
i nale¿ne miejsca siedz¹ce dla starszyzny. Tam nast¹pi³a czêœæ oficjalna do¿y-
nek – sk³adanie wieñców so³tysowi, kierownikowi szko³y, leœniczemu. Tam
odby³y siê okolicznoœciowe mowy, chwalenie, podkreœlanie, wynoszenie, dziê-
kowanie, czyli zwyczajne polskie gadulstwo, które zakorzeni³o siê te¿ nieŸle
na polskiej wsi.

Gadaæ to ju¿ lubimy, piêknie, wznioœle, górnolotnie, leje siê t¹ wodê
wiadrami do nies³uchaj¹cych tego s³uchaczy. Mówca siê wysila, a¿ œliny lec¹
na wszystkie strony. Wk³ada w mowê wszystek wysi³ek myœli, serca i mózgu.
Czym lepszy aktor, tym wznioœlejsza mowa, tym g³êbsze myœli i rzekome
prawdy. Œwiat nicuje i przebudowuje, ludzi wprowadza w zaczarowany œwiat
dobrobytu, dobroci, solidarnoœci, mi³oœci i wzajemnego odczuwania radoœci.
Kiedy siê ju¿ tak nagada, nagada i sw¹ mow¹ œwiat uzdrowi i zmêczony zej-
dzie z mównicy to, to nagie, niewdziêczne ¿ycie pozostanie dalej nagim, bo
od gadania nic siê nikomu nie poprawi. Poprawiæ siê mo¿e tylko od solidnej
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pracy i m¹drej jej organizacji. St¹d te¿ przy takim gadaniu s³uchaj¹ce ch³opy,
s¹cz¹c piwsko na tej do¿ynkowej imprezie mog¹ sobie pomyœleæ: huc mi ta
huc, a kosula sie tli…

Po czêœci oficjalnej nastêpuje zabawa. Orkiestra wydzieli³a z siebie zespó³
do przygrywania do tañca i zaczê³y siê walczyki, polki, fokstroty i bardzo rzad-
ko ktoœ poprosi³ o tango. Ale wówczas estrada prawie pusta, bo tylko paru
odwa¿y³o siê tu stan¹æ w szranki obok nauczycielki i tej która tego siê nauczy-
³a bêd¹c na s³u¿bie w Krakowie. W bufecie ruch, szklanek brakuje, piwo idzie
wspaniale. Bufetowy rêce zaciera, pip¹ pompuje mocniej, by wiêcej piany
by³o – pó³ szklanki piwa reszta piana, ale idzie! Szklanki niewiele p³ukane, bo
ruch i wody brak, kto na to zwraca uwagê, piana wszystko zas³oni, alkohol
bakterie spali i gul, gul, gul i jeszcze po kolejce! Id¹ i mocniejsze trunki. Bierze
siê butelkê w bufecie i do olszynek z kolegami i zdrówko, po kolejce, dobre
twoje, dobre i moje, wiwat! Dopóki uczestnicy trzeŸwi zabawa trwa normal-
nie, bez zak³óceñ. W miarê wypijanego alkoholu i nap³ywu na zabawê ele-
mentów awanturniczych, do tego obcych, ze Stró¿y i Jasienicy, rozpoczynaj¹
siê rozróby i bójki. Przybysze z zewn¹trz tylko po to przybyli by zrobiæ bijaty-
kê, wyrównaæ zatargi z wczeœniejszych klêsk i po junacku zamanifestowaæ
swoj¹ si³ê obecn¹. Zmrok wieczora sprzyja takim zachciankom batalistycz-
nym. Przygotowane no¿e, m³otki, kastety, bykowce, lagi id¹ w ruch. Leje siê
krew, sypi¹ krzyki i przekleñstwa. Orkiestra ucieka chroni¹c instrumenty. Roz-
pierzch³a siê m³odsza i starsza, tylko te „cho³ysze“ ¿¹dni krwi i pijani zemst¹
i alkoholem goni¹ za sob¹ po olszynach. Ilu¿ niewinnych oberwie no¿em,
kastetem czy lag¹, za co? 

Lecz to tradycja polskiej wsi Podkarpacia – bijatyki i pijañstwo! To junact-
wo, przekleñstwo tej ciemnej masy nie umiej¹cej nawet dobrze czytaæ, to
popis przed wsi¹ w ich mniemaniu bohaterów g³upoty i zawiœci. Lecz któ¿
próbowa³ to zwalczaæ? Mo¿e dwory, mo¿e administracja, mo¿e ksiê¿a? Mo¿e
ci ostatni, ale s³abo i nieskutecznie. Za to mocno zwalczali Zwi¹zek M³odzie¿y
Wiejskiej „Wici”, który w³aœnie za cel mia³, poprzez oœwiatê, samokszta³cenie,
samowychowywanie, dzia³alnoœæ kulturaln¹ zmieniaæ z³e tradycje wsi, a wpro-
wadzaæ j¹ w takie wychowanie i rozwi¹zania, jakie by³y w zachodniej Danii,
Holandii. „Wici” – poprzez tzw. Zwi¹zki S¹siedzkie chcia³ wyrobiæ w m³odzie¿y
szacunek i poszanowanie jednej wsi do drugiej. Zerwaæ z nienawiœci¹, bijaty-
kami, a odwiedzaj¹c siê wzajemnie, radz¹c i ucz¹c siê budowaæ lepsze ¿ycie
wsi o wzajemn¹ pomoc i wspólne doœwiadczenie. Lecz samodzielnoœci Zwi¹z-
ku bali siê ksiê¿a. Wymyœlali mu od komunistów, „kociarzy“, byle tylko odci¹-
gn¹æ m³odzie¿ od samodzielnego myœlenia. Dziœ wszystko to mo¿e wydawaæ
siê utopi¹, niestety by³em tego œwiadkiem, otar³em siê ju¿ po wojnie o ten
problem. Konspiracyjn¹ organizacjê ch³opsk¹ – Bataliony Ch³opskie w okresie
okupacji, trzebuñski proboszcz ksi¹dz ¯¹d³o widzia³ jako komunizowanie
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ch³opa, mówi¹c, ¿e wieœ ró¿owieje. Po wojnie wszystko robi³ z ks. Garskim
aby we wsi nie uda³o nam siê za³o¿yæ ko³a ZMW „Wici”. Na szczêœcie nie
wszyscy byli tacy zacofani. ¯ycie pokaza³o potem gdzie naprawdê tkwi³ komu-
nizm i jaki by³ stosunek komunizmu do ch³opskich organizacji. Dziœ te¿ nie
podobaj¹ siê wielu ch³opskie organizacje. Znów chcia³oby siê mieæ pokornego
ch³opinê, g³upiego i miêtosz¹cego kapelusinê przed ksiê¿ulkiem, urzêdnikiem
i wszelkiego rodzaju pankami, w ich mniemaniu wy¿szymi intelektualnie od
ch³opa.

wykopki

Wykopki to druga czêœæ zbiorów, tym razem okopowych, g³ównie ziem-
niaków. Jak przy zbo¿ach królowa³a kosa i sierp, tak tu królowa³a motyka
i zgiêty grzbiet. Co za praca? Mo¿e najciê¿sza z prac rolnych? Ca³y dzieñ,
przez miesi¹c, dzieñ po dniu grzebaæ w ziemi, czasami mokrej, czasami zbyt
suchej. W krzy¿ach boli, rêce omdlewaj¹, palce grabiej¹, a ty zmuszaj siê
i zbieraj te grulki i selekcjonuj te zdrowe od tych nadpsutych, a te jeszcze na
ca³kiem zgni³e i te które jeszcze œwiniom ugotujesz. Osobno du¿e, osobno
drobne, osobno nadgnite – co za gra, co za celowanie do koszyków? Potem
gdy pe³ne – nieœ na wóz, dŸwigaj, wysypuj i znów grzeb w tej ziemi. Po
polach ca³e sznury ludzi, ca³e rodziny, i te du¿e i te ma³e i byd³o ko³o nich siê
pas¹ce. Niegdzie razem dwadzieœcia, trzydzieœci osób, dwa, trzy wozy na
ziemniaki i to skrzypienie œci¹ganych pe³nych ziemniaków wozów – to jesien-
ny krajobraz wykopkowy. Wszystko podporz¹dkowane wykopkom, nawet
siewy ozime zbó¿, bo po wykopkach w t¹ pulchn¹ rolê rzuci siê garœciami
pszenicê lub ¿yto. Jesienne deszcze skutecznie i bezpardonowo przeszkadza³y
temu grzebaniu w ziemi. Ziemniaki gni³y w gliniastej ziemi a ich wybieranie to
paplanina w b³ocie. Lecz kiedy s³ota siê przed³u¿a³a nie by³o na to rady. Nie
sz³o siê do szko³y bo ziemniaki wa¿niejsze, a potem buraki, kapusta i dopiero
jesteœ wolny i mo¿esz siê uczyæ ty ch³opskie dzieciê.

Kto mia³ wiêcej do wykopania a si³y ma³o, próbowa³ za przyk³adem
Stró¿anów robiæ wykopki wielk¹ masówk¹ na ochotnika. By³y to tzw. „grane
t³uki” – s³owo „t³uka” znaczy³o du¿¹ iloœæ ludzi, wykonuj¹cych prost¹ pracê
w ten sam prosty sposób, w tym samym czasie. „Grana” – bo do tej pracy, dla
ochoty pracowania przygrywali grajkowie. W niedzielê przy koœciele – jako
jedyny sposób komunikacji – poprzez s¹siadów i znajomych informowano, ¿e
w okreœlonym dniu, dajmy na to u Jakuba, organizuj¹ „gran¹ t³ukê” i zapra-
szaj¹ wszystkich chêtnych do udzia³u. W ten dzieñ chêtne do zabawy i innoœ-
ci ¿ycia dziewczêta i ch³opcy z motykami i koszyczkami przychodzili do dane-
go gospodarstwa na wykopki. Praca zaczyna³a siê od po³udnia by nie robiæ
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obiadu dla takiego t³umu. Pó³ dnia pracy, a wieczór – zabawa i poczêstunek.
Na polu pojawia³a siê ju¿ zamówiona kapela 2–4 grajków i dziesi¹tki pracuj¹-
cych. Kopano pole po polu w gwarze i przy muzyce i w tym charakterystycz-
nym nastroju zabawy. Niedba³oœæ pracy by³a tu du¿a, w ziemi ziemniaków
zostawa³o sporo, ale te wybierano póŸniej bronuj¹c i orz¹c pole pod zasiewy.
Teraz zaœ, kiedy krocz¹cy za kopaczami muzykanci, zauwa¿yli ziemniak nie
zebrany, stawali nad nim i odgrywali mu marsza ¿a³obnego – dla biedaka
zostawionego samotnie na polu. By³ to wycisk pod adresem tego, który nie-
dok³adnie zbiera ziemniaki za sob¹ i wstyd oraz ostrze¿enie, ¿e zostanie flej-
tuchem, je¿eli dalej bêdzie niesolidnie pracowa³. Przy takiej masówce musia³o
byæ te¿ wiêcej wozów do zwo¿enia ziemniaków, ale i o to zadbali mê¿czyŸni –
i o zwo¿enie z koñmi i zsypywanie do piwnicy. Muzykanci kontrolowali te¿
koszyczki, czy aby w zdrowych ziemniakach ktoœ nie gromadzi chorych. Gdy
na coœ takiego natrafiono – znów okazja do marsza i po¿a³owania tego œlep-
ca, co nie widzi ziemniaków zgni³ych i nie odró¿nia ich od zdrowych. Czas
lecia³, s³oñce coraz ni¿ej, ziemniaków do kopania coraz mniej. A¿ i nadszed³
wieczór i skoñczy³a siê praca. Zwieziono resztki ziemniaków, zsypano, pomyto
rêce, zaproszono do sto³u i gdzie tylko miejsce by³o do siedzenia, by zjeœæ
kolacjê. By³a ona prosta i nie wyszukana, bo ludzi masa, wiêc tylko du¿o
ko³acza, kawy, czasem coœ z wêdliny do chleba no i oczywiœcie beczka
z piwem, parê szklanek i popijanie. Dla kurasiu jeszcze z literek gorza³y, aby
gorza³y ich serca i umys³y po tej pracy, to przecie¿ jedyna zap³ata za pracê.
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Przy tym ma³o postawiæ – to siê naraziæ na obmowy po ca³ej wsi. Jedzenia
mog³oby byæ mniej, ale picie by³o wa¿ne, ju¿ tu nie chodzi³o o pijañstwo,
wiele osób prawie nie pi³o, to¿ to jeszcze m³odzi, nie zepsuci ludzie. Chodzi³o
jedynie o to, ile postawi³? Gdy podjedli i popili, nabrali ochoty, do tego
o czym od po³udnia marzyli, do tañca.

Kapela na pocz¹tek, dla rozgrzewki ucina poleczkê. Dudni na pod³odze
w stodole, a¿ drzazgi lec¹: stara baba hyc, hyc kaza³a se wystrzyc… Potem wal-
czyki, oberki, coœ wolniejszego i znów coœ napotnego, a¿ siê z czo³a pot
strug¹ leje. Niestety, nie wszystkie dziewczêta siê wybawi¹. Jest ich wiêcej,
ch³opaków mniej, tote¿ stoj¹, czekaj¹ – wezm¹ do tañca czy nie? Ale ju¿
i pó³noc, jutro te¿ dzieñ pracy, trzeba koñczyæ zabawê. Niejedna pomyœli –
cholera, ¿eby jeszcze z pó³ godziny grali, to bym zatañczy³a, bo ju¿ ko³o mnie
brali. Natomiast ch³opaki zadowolone, wybawili siê do woli, wybierali jak
dziad w gni³kach. Wracaj¹c do domu chwalili siê sukcesami: bo k… by³a
zabawa, a dzióp by³o na logê od œciany… Taka to nierównoœæ losu i ró¿ne wnioski
nawet po zabawie.

m³ocka

Inn¹, z koniecznoœci zbiorow¹ prac¹ by³a w tamtych czasach m³ocka, czyli
om³ot zbó¿. Czêœæ zbó¿ m³ócono zaraz po ¿niwach. Ta czêœæ przeznaczona
by³a na jesienne zasiewy i ewentualnie na bie¿¹c¹ konsumpcjê. Mniejsze
gospodarstwa za jednym zamachem m³óci³y ca³oœæ. Nie op³aca³o siê dwukrot-
nie sprowadzaæ maszyny do om³otu ma³ej iloœci zbo¿a. Technika om³otu by³a
zró¿nicowana. Czêœæ zbó¿ o d³ugiej s³omie jak ¿yto m³ócono cepami, niektó-
rzy stosowali t¹ metodê i do pszenicy. S³oma ¿ytnia s³u¿y³a na sieczkê dla koni
i krów. Lepiej j¹ by³o ci¹æ ze s³omy prostej. Nie by³o jeszcze w tym czasie
m³ocarni szerokom³otnych. Te pojawi³y siê dopiero w czasie okupacji.

Cepy to maszyna prosta. Sk³ada³y siê z dwu czêœci ³¹czonych odpowied-
nim wi¹zaniem. Czêœæ jedna to dzier¿ak – dzier¿y³o siê go w rêkach. By³a to
laska z leszczyny z uformowan¹ g³ówk¹ do przyczepiania wi¹zad³a. Druga –
to bijak, grubsza i krótsza czêœæ, wykonana z twardego drewna, którym ude-
rzano po snopie. Czêœæ wi¹¿¹ca by³a wykonana ze skóry. Sk³ada³a siê z dwóch
„kapic”, zrobionych ze skóry cielêcej, niewyprawionej, z nó¿ek. Jeszcze zanim
wysch³a nadany jej by³ kszta³t i forma tak, by na g³ówkach bijaka i dzier¿aka
nie przylega³a do g³ówki, lecz dawa³a jej mo¿noœæ obrotu. Kapice ³¹czone by³y
spawanym okr¹g³ym ogniwem. M³ocka cepami mog³a odbywaæ siê w poje-
dynkê, we dwójkê, trójkê lub w czwórkê. Najbardziej mêcz¹c¹ by³a m³ocka
w pojedynkê. Nie by³o tu rytmu uderzeñ tylko pojedyncze: cap, cap, cap…
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Najsprawniej m³óci³o siê w trójkê czy czwórkê. Tu ju¿ do rytmu mo¿na by³o
nuciæ melodiê. Przy tym w gromadzie czas urozmajcano rozmow¹, dowcipami,
popisami i robieniem sobie psikusów. Istnia³ odpowiedni system m³ócenia.
Snopy uk³adano na klepisku k³osami do siebie w dwa rzêdy. M³ockê rozpoczy-
na³o siê cepami po k³osach. Po wym³óceniu k³osów obijano ni¿sze partie
snopów, a¿ do g³ów. Nastêpnie snopy przewracano i ca³y cykl powtarzano od
nowa. Nastêpnie by wym³óciæ k³osy znajduj¹ce siê wewn¹trz, a jeszcze nie
wym³ócone, rozpuszczono snopy i walono po nich na wszelki wypadek. Dla
uproszczenia roboty jedna osoba klêka³a i zajmowa³a siê rozwi¹zywaniem
i rozœcielaniem snopów, a pozostali bez przerwy obijali cierpliw¹ s³omê. Po
wym³óceniu ca³ej partii, s³omê wytrzepywano warstwami i wi¹zano w du¿e
snopy zwane okockami. Ziarno podgarniano, zamiatano pod³ogê i k³adziono
nastêpn¹ partiê. Kiedy m³ocka prowadzona by³a przez m³odych to przy pracy
by³o weso³o. ¯artowa³o siê, opowiadano ró¿ne plotki i anegdotki. Czasami
jakaœ dziewczyna przechodzi³a ko³o stodo³y, przystanê³a, porozmawia³a, to j¹
ch³opcy caps do œrodka i wi¹¿¹ do okocka. Aby siê wykupiæ musia³a po buzi-
aku odpaliæ. Có¿ by³o robiæ? W tej g³upiej pracy walenia cepem przez ca³y
dzieñ trzeba by³o szukaæ jakiejœ przerwy i zabawy. 

M³ocka m³ocarni¹ te¿ nie by³a lekk¹ prac¹. Gdzieœ do lat 30-tych
w Trzebuni napêd m³ocarni bywa³ jeszcze rêczny. Zespó³ kó³ zêbatych przeno-
si³ obrót osi, krêconej korb¹, na bêben. Trzeba by³o do tego du¿ej si³y bo prze-
k³adnie musia³y zwielokrotniæ obroty bêbna. Za korby ci¹gnê³o czterech mê¿-
czyzn, po dwóch z ka¿dej strony, zasami wspomaganych przez dodatkowych
poci¹gaj¹cych za sznury zaczepione na korbach. M³ocarnia musia³a byæ
dobrze przymocowana do pod³ogi, ¿eby j¹ przy takiej szarpaninie nie wyrwaæ
z miejsca przytwierdzenia. M³ocka trwa³a d³ugo. Nie mo¿na by³o zbyt du¿o
dawaæ ŸdŸbe³ do bêbna na raz, bo nie uci¹gnêliby napêdzaj¹cy. Odpoczynki
te¿ musia³y byæ d³u¿sze, by miêœnie wypoczê³y. W latach trzydziestych pojawi-
³y siê ju¿ w Trzebuni pierwsze kieraty. Nie by³o ich nigdy zbyt wiele. Za drogie
by³y na trzebuñskie warunki gospodarcze. M³ocka kieratem sz³a sprawnie.
Kierat wykorzystywano jeszcze do ciêcia sieczki, napêdu ¿aren, œrutowników.
Mieszkañcy domu w którym by³ kierat odetchnêli od wielu ciê¿kich prac
gospodarskich. Równie¿ w latach trzydziestych nastêpuje dalsza „rewolucja”
techniczna w om³otach. Jedyny mechanik jakiego mia³a Trzebunia w tym cza-
sie, Jan Bieniek zwany Osielcem zakupi³ m³ocarniê i silnik spalinowy ze stare-
go samochodu i rozpocz¹³ om³oty chêtnym, za niewielkim wynagrodzeniem.
Wreszcie ul¿y³o ludzkim rêkom. Ka¿dy – biedny czy bogaty móg³ ju¿ pozwoliæ
sobie na mechaniczne om³oty. O, jak¿e wielu ul¿y³o.

Obicie ziarna z k³osów na prostej m³ocarni to dopiero po³owa roboty.
Nastêpowa³o potem m³ynkowanie, czyli czyszczenie ziarna z plew, na m³ynku
czy doskonalszej wialni. Obecnie m³ocarnie maj¹ potrójne czyszczalnie, tak, ¿e
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ziarno po wyjœciu z nich nadaje siê bezpoœrednio do mielenia. W ówczesnym
czasie do obs³ugi m³ocarni potrzeba by³o, z uk³adaniem s³omy, oko³o 10 do 12
ludzi. Dziœ wystarczy po³owa tego. Do m³ocki przygotowywano siê jak do
ma³ego wesela. Praca ciê¿ka w kurzu  i znoju, trzeba by³o pracuj¹cych dobrze
¿ywiæ, ¿eby nie narzekali. Gospodyni przy kuchni nie mniej siê napracowa³a
ni¿ ci przy maszynie, a wczeœniej musia³a napiec ko³aczy, przygotowaæ miêso
i buteleczka na zakoñczenie te¿ by³a mile widziana.

Przy m³occe pracowali zwykle m³odsi, z lepszym zdrowiem, a przez to
i z lepszym humorem. Robiono wiêc sobie ró¿ne psikusy. Tam gdzie ko³o
domu by³ sad dobierano siê do jab³ek chowanych po strychu, gdzie zwykle
s³omê sk³adowano. Ch³opaki polowali na dziewczêta by je do s³omy grzebaæ.
Najdowcipniejsi udawali, ¿e je tam z cnoty wy³uskuj¹. Piszcza³y, kwicza³y, choæ
by³y rade, ¿e je tam gdzieœ po ¿ebrach potarmosili. Wszystko zaœ odbywa³o siê
na oczach wszystkich i nie mog³o byæ mowy o jakimœ zberezeñstwie. Ale
jedna matka zawsze ostrzega³a swoje córki Helciê i Marysiê – ino se tyz dziyw-
cêta wiydzcie o sobie – kiedy sz³y do pracy przy m³occe. Ch³opaki ju¿ wiedzieli
o tych obawach matki i tym bardziej, nu¿ udawaæ, ¿e je chc¹ w s³omie pozba-
wiæ cnotliwoœci. Bêc Helê do s³omy, bo by³a ³adniejsza i bardziej rozgarniêta
i rozumia³a ¿arty. Hela piszczy œmieje siê, broni i ch³opaków w s³omie obca³o-
wuje, a Marysia ze strachu p³acze i krzyczy: pamiêtaj Helka co mama goda³a,
wiydz se o sobie… Helka… wiydz se. Helka wytarmoszona, rada ze s³omy siê
grzebie z ch³opakami, a Marysia p³acze pe³na niepokoju, czy aby Hela przy-
padkiem nie zgrzeszy³a?

Wieczorem po pracy suta kolacja, czasem zakrapiana, wstaæ od sto³u siê
nie chce, zmêczenie nawet u m³odego. Kaszel dusi, z krtani wydobywa siê
czarna flegma osiad³ego tam kurzu, to samo z nosa. Oczy czerwone od zapy-
lenia i g³os jakiœ chropawy. Ale nie ma rady, kolejka, do m³ocki jest, m³ocarnia
po kolei odwiedza gospodarstwa. Dzieñ tu, dzieñ tam po kolei, bo trzeba po-
odrabiaæ pomoc przy w³asnej m³occe, a przy okazji najeœæ siê tego kurzu na
ca³y rok.

Oto wspania³oœci wiejskiego ¿ycia, to czyste powietrze, ten zdrowy chle-
buœ ta niezale¿noœæ pracy i ten folklor. Przyda³oby siê to przejœæ niejednemu
mieszczuchowi i temu piewcy cudownego wiejskiego ¿ycia.
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Zwyczaje i obrzêdy rodzinne

Zwyczaje zwi¹zane z rodzinnymi uroczystoœciami to g³ównie: chrzciny,
pogrzeby, wesela i obecnie pierwsza komunia œw. Uroczystoœci te i zwi¹zane
z nimi zwyczaje maj¹ w swej treœci pierwiastek religijny i koœcielny. Zakoñcze-
nie natomiast obrzêdu jest wybitnie œwieckie. Najpierw nabo¿nie, z pe³ni¹
wiary krocz¹ z dzieckiem do koœcio³a, by wracaj¹c wst¹piæ z nim do karczmy.
To samo ze œlubem – sakrament, przysiêga, oprawa koœcielna potem pijatyka.
Takie to s¹ zwyczaje i jeszcze tworzy siê nowe nie mniej paradoksalne. Jak te
sprawy wygl¹da³y w latach trzydziestych w Trzebuni omówimy poczynaj¹c od
chrzcin, jako ¿e ¿ycie zaczyna siê od urodzenia.

Chrzciny

Rozró¿niaæ tu bêdziemy dwa pojêcia: chrzest i chrzciny. Chrzest to sakra-
ment pierwszy i najwa¿niejszy. Chrzciny natomiast to œwieckie przed³u¿enie
obrzêdu koœcielnego, polegaj¹ce na goszczeniu siê z okazji chrztu dziecka.
Chrzciny nie s¹ niezbêdne, nie ka¿dego staæ na nie, a nawet nie powinno siê ich
urz¹dzaæ. Honor jednak nakazywa³ ugaszczaæ chrzestnych, za to ¿e zechcieli
obnieœæ potomka do koœcio³a. Przy okazji zaprosi³o siê paru przyjació³ i uczto-
wa³o za zdrowie maleñstwa. 

Chrzest w Trzebuni udzielany móg³ byæ codziennie po mszy œw. a tak¿e
w niedzielê. Wiêkszoœæ jednak trzebuñskich dzieci dostêpowa³a tego zaszczy-
tu w niedzielê po sumie, wówczas by³o najhonorniej. Ca³a wieœ patrzy³a i wie-
dzia³a komu chrzczono i kto niós³ dziecko do chrztu. Chrzestni musieli siê wy-
szykowaæ, a ju¿ chrzestna sz³a jak pawica rozkosznie wystrojona. Chrzest rozpo-
czyna³ siê w przedsionku koœcio³a, zwanym „babiñcem”, bo tam baby czeka³y
z dzieæmi na chrzest. PóŸniej znów matki chrzczonych dzieci oczekiwa³y tam na
tak zwany „wywód”. Z babiñca ksi¹dz prowadzi³ chrzestnych z dzieckiem przed
boczny o³tarz i tam przebiega³a ca³a ceremonia. 

Po chrzcie koœcielny wrêcza³ chrzestnym œwiece zapalone, z którymi oni
wraz z dzieckiem obchodzili g³ówny o³tarz i ewentualnie sk³adali ofiarê do
skarbonki. Po tym ofiarowaniu uklêkali przed o³tarzem. Koœcielny zabiera³ œwie-
ce, a na balaskach k³ad³ tacê aby mu do niej z³o¿yæ ewentualny datek za po-
s³ugê przy chrzcie. Je¿eli wczeœniej ojciec nie dokona³ zapisu dziecka w ksiê-
gach koœcielnych, które by³y równoczeœnie cywilnymi metrykami urodzenia,
chrzestni przechodzili do zakrystii i tam dokonywano wpisu do ksiêgi urodzo-
nych i ochrzczonych. Wówczas chrzestny ojciec by³ zobowi¹zany z³o¿yæ jak¹œ
ofiarê za chrzest.
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Nastêpnie udawano siê z dzieckiem do domu. Gdy by³o dalej czeka³a fur-
manka, blisko dochodzi³o siê pieszo. Po drodze do domu by³a karczma, albo
z drugiej strony koœcio³a sklep kó³ka rolniczego, otwarty te¿ w niedziele
i szynkuj¹cy tak¿e napoje wyskokowe. Wypada³o honornemu kumotrowi za-
prosiæ kumoskê do karczmy na poczêstunek, a jak ojciec czeka³ to i ojca – taki
by³ zwyczaj. No to jak siê zaczê³o po piwku i po jednym, to siê zasiedzia³o,
a dziecko zaczê³o p³akaæ, bo by³o g³odne lub namoczy³o. Kumoska mia³a pie-
luchy zapasowe na takie awarie i ga³ganek z cukrem zwilgotniony wod¹, albo
œlin¹ i dawa³a dziecku. Jak siê znowu rozdziera³o to mu parê kropli wódki do
ga³ganka wpuszczono na cukier i wówczas lepiej zasypia³o. A cieszyli siê pod-
chmieleni chrzestni, ¿e bêdzie z niego têgi ch³op, bo siê nawet nie skrzywi³.
Tak to zaprawiano ch³opskie dzieci od powijaków do wódecznoœci. Nic dziw-
nego, ¿e potem parobczak ju¿ podœpiewywa³: 

Nieszczêœliwi chrzeœni
gdy mnie do chrztu nieœli,
gorzo³eckê pili
i mnie nauczyli.

Lecz i w domu czekano na ma³ego z niepokojem i na chrzestnych z obia-
dem. To¿ do chrzcin szykowano siê ju¿ od paru dni. Kumoska przychodzi³a
pomagaæ piec ko³acze i bukty, ojciec naszykowa³ „obrazy boskiej”, parê kur
straci³o te¿ ¿ycie z tego powodu i o piwie nie zapomniano. Tote¿ gdy ju¿
w domu siê zjawili z œwie¿o ochrzczonym Franusiem i przy dobrych humo-
rach, zaraz zasiedli do dalszego ucztowania. Matka tylko zajê³a siê dzieckiem,
a ta rozbawiona kumosecka kumotra ³okciem w bok i zdrowie kumie! Do³¹-
czali mê¿owie i ¿ony, krewni i przyjaciele i zdrówkali na rzeczy ma³ego w myœl
zasady – zdrowie twoje, a w gêbie moje! By³o tych zdrówek sporo: za ma³e-
go, za matkê, za ojca, za babkê, za dziadka, za przysz³e chrzciny… za… coraz
serdeczniej, coraz cieplej, z coraz wiêksz¹ wylewnoœci¹ i rozrzewnieniem. I jak
tu nie rodziæ dzieci? Tyle radoœci, tyle serca, tyle ¿yczeñ!

A najbardziej spe³nia³o siê to za nastêpne chrzciny. Rodzina ros³a w si³ê
i biedê i w kumotrów, a Bozia w dzieciach wynagradza³ solidn¹ ma³¿eñsk¹
uczciwoœæ. Ksi¹dz by³ zadowolony, bo jak dzieci s¹, to grzechu nie by³o,
a jeszcze do kabzy wpad³o za us³ugê duchown¹. Ch³opa rozsadza³a duma, ¿e
taki kuraœny, co udowadnia ca³ej wsi co dwa lata, dzieciska maj¹ siê z kim ba-
wiæ, a kobiecina? No w³aœnie, kobiecina? Jednej mo¿e to i sz³o na zdrowie, bo
co ci¹¿a to ona czerwona by³a i zdrowa, przerwa – znów chorowa³a. Ale wiêk-
szoœæ to udrêczenie, kobieciny zapracowane przy dzieciach i w gospodarstwie,
zaszczute, stale zmuszane do prymitywnego wspó³¿ycia i rodzenia przez pry-
mitywnego mê¿a, bez mi³oœci, bez uczucia wiod³y zwierzêcy ¿ywot niewolnic.
Koœcielne nakazy lansuj¹ce has³a – albo dzieci albo wstrzemiêŸliwoœæ albo
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grzech – nie rozwi¹zywa³y tych biologicznych problemów narodu. Tu trzeba
oœwiaty, znajomoœci praw biologicznych i uczucia i rozumu, bo do dziœ z tymi
sprawami po wsiach jest Ÿle.

Pogrzeby

Pogrzeb to smutna uroczystoœæ ¿egnania zmar³ego. Czasami pogrzeb to
rozpacz. Matka zostawia nieletnie dzieci. Umiera³a œwiadomie z bólem i roz-
pacz¹ – co z nimi bêdzie? A ratunku nie by³o. Rzadko œmieræ powoduje ulgê
dla ¿yj¹cych – ale i to siê zdarza. Przewlek³a choroba starego cz³owieka, nie-
potrzebnego ju¿ nikomu, cierpi¹cego straszliwie – to rzeczywiœcie ulga dla
samego chorego i dla otoczenia.

Tak czy inaczej, ostatnie wyprowadzenie kogoœ z domu bliskiego, napawa
smutkiem i trosk¹ o duszê tego, którego ¿egnamy. Wiêc ostatnia pos³uga koœ-
cio³a – modlitwy, msza œw., woda œwiêcona, œwiece, mo¿e i kadzid³o, maj¹
z jednej strony pomagaæ duszy, a z drugiej, domownikom i najbli¿szym. Czym
uroczystszy obrzêd, czym wiêcej otoczki ceremonia³u, tym bardziej wydaje siê,
¿e oddaliœmy zmar³emu wiêcej pomocy, szacunku, czci i pamiêci. Pomagaj¹c
zmar³emu – pomagamy i sobie. We w³asnych oczach widzimy siê jakoœ usatys-
fakcjonowani tym, ¿e wszystko co mo¿liwe uczyniliœmy dla ¿egnanego i blis-
kiego. Widzimy te¿ to usatysfakcjonowanie u otoczenia, przyjació³ i znajo-
mych, którzy z aprobat¹ przyjmuj¹ ten ostatni uroczysty przez nas organizo-
wany dla ¿egnanego obrzêd pogrzebowy.

Duchowieñstwu te¿ przyjemnie, ¿e parafianie doceniaj¹ wa¿noœæ koœciel-
nych obrzêdów, z czego profit ma nie tylko dusza zmar³ego, ale i oni – po-
œrednicy. Ró¿ne s¹ zwyczaje zwi¹zane z pogrzebami i okresem pobytu zmar³e-
go jeszcze w domu. Te ostatnie chwile w domu, wype³nia czêsto czuwanie
przy zw³okach przez rodzinê, przyjació³, s¹siadów. Zw³aszcza wieczory wype³-
nione s¹ modlitw¹, pobo¿nymi œpiewami pieœni, wspomnieniami. Ludzie
z bli¿sza i dalsza gromadz¹ siê w izbie przy zw³okach i oddaj¹ t¹ ostatni¹, naj-
bardziej potrzebn¹ zmar³emu, po¿egnaln¹ modlitwê, by z ni¹ ulata³ do Naj-
wy¿szego i ko³ata³ do wrót niebieskich. W Trzebuni nie by³o takiego zwyczaju.
Zmar³ego ubierano, przenoszono do izby gdzie mia³ le¿eæ, uk³adano na wy-
œcielonej pod³odze do czasu przywiezienia trumny. Ko³o niego zapalano grom-
nicê i inne œwiece, ustawiano doniczki i klosze z kwiatami. Po przywiezieniu
trumny uk³adano do niej i stawiano na sto³eczkach. Dopóki nie grozi³ rozk³ad
trumna by³a otwarta. W dzieñ do zmar³ego przychodzili znajomi, modlili siê
po cichu i odchodzili. W wiêkszoœci wypadków nie organizowano zbiorowego
czuwania wieczornego przy zmar³ym ze œpiewem pieœni i modlitwami. 
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W dzieñ pogrzebu umówiony przewodnik, przewodzi³ konduktowi od
domu do koœcio³a prowadz¹c œpiewy i modlitwy w czasie pochodu. Przy wyno-
szeniu trumny z domu na ka¿dym progu nios¹cy robili trumn¹ po trzy sk³ony,
¿egnaj¹c w ten sposób przez zmar³ego dom. Je¿eli dom by³ blisko koœcio³a,
a ksi¹dz zosta³ nale¿ycie op³acony, to przychodzi³ z organist¹ i ministrantami
do domu i z domu prowadzi³ cia³o do koœcio³a.

Z dalszych odleg³oœci trumnê wieziono na wozie, a ksi¹dz wychodzi³ na-
przeciw kilkaset metrów, lub zaraz za parkan koœcio³a. Wszystko to zale¿a³o
od zamo¿noœci zmar³ego, z czym wi¹za³a siê zap³ata za us³ugê i honory.
Ludzie przywi¹zywali do tego wyjœcia zbyt du¿¹ wagê i p³acili, bo to honorniej
by³o w oczach wsi, ¿e ksi¹dz wyszed³ a¿ przed cmentarz (500 m.) lub tylko do
Brzaniakowej stodo³y (150 m.) albo w ogóle nie wychodzi³. Trumnê wniesiono
od razu do koœcio³a, pokropi³, pomodli³ siê, nawet mszy nie by³o, bo nie by³o
za co. Biedny by³ biednie chowany. Tylko ¿e tam w górze inaczej ksiêguj¹ ni¿
tu na ziemi nawet „s³udzy bo¿y”. W koœciele te¿ limit œwiec i œpiewów zale¿a³
od mamony. Pe³na obstawa œwiec ko³o katafalku wynosi³a 12 sztuk. Mo¿na
by³o jeszcze zaœwieciæ œwiece na bocznych o³tarzach i na paj¹kach. Lecz œwie-
ci³o siê te¿ tylko 6 albo i 4 œwiece. A przecie¿ one wszystkie kupowane by³y ze
sk³adek niedzielnych, a nie z pieniêdzy branych za pogrzeby. Podobnie z od-
œpiewywaniem tak zwanych wilii. By³y to modlitwy œpiewane po ³acinie przez
ksiêdza i organistê przed msz¹ œw. Ca³oœæ sk³ada³a siê z dwu czêœci. Œpiewano
je przy dobrej zap³acie, gdy by³a zap³ata mniejsza jedn¹ czêœæ, a gdy uboga
w ogóle nie œpiewano. Po mszy i modlitwach ko³o trumny ksi¹dz odprowa-
dza³ zmar³ego na cmentarz. Kiedy umar³ jakiœ dziadyga, koñczy³o siê na po-
kropieniu i nawet ksi¹dz siê nie fatygowa³ z takim na cmentarz. Ludzi zwykle
te¿ nie by³o, tylko paru i tak biedota nikomu nie potrzebna cichutko odesz³a
do wiecznoœci.

Na cmentarzu zdarza³y siê straszne szlochy i krzyki dzieci osieroconych przez
matki. Te niestety czêsto umiera³y. Wymêczone prac¹ i chamstwem swoich
mê¿ów mar³y na gruŸlicê, lub przy porodzie, zostawiaj¹c stadko dzieci.
Rozpacz by³o patrzeæ na te dzieciêta zapominaj¹ce siê od p³aczu. Niestety,
matka nasza te¿ zostawi³a szeœcioro nas nieletnich i maj¹c 38 lat zosta³a sko-
szona przez gruŸlicê.

Po pogrzebie i cichej modlitwie ka¿dego uczestnika, rozchodzono siê do
domów. Nie by³o w Trzebuni, na szczêœcie, zwyczaju odprawiania stypy po
zmar³ym. Przynajmniej tu by³ uszanowany ból, ¿al i powaga chwili. Chocia¿ ta
jedna chrzeœcijañska uroczystoœæ rodzinna nie by³a ska¿ana alkoholem. Taki
obyczaj utrzymuje siê do dziœ. Brawo Trzebunianie!
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Trzebuñskie wesele

Poœród rodzinnych uroczystoœci, wesele jest obrzêdem najbardziej cere-
monialnym, a zwyczaje z nim zwi¹zane najbardziej zró¿nicowane. Dotyczy to
szczególnie tej œwieckiej, domowej czêœci wesela. Sam œlub w koœciele ma ju¿
ceremonia³ bardzo uroczysty i wymowny. Powstaje bowiem nowa komórka
spo³eczna, z której wywodziæ siê bêd¹ nowe pokolenia. Trzeba zatem, obok
samej sakry, formalnego œlubu, za³atwiæ czynnoœci cywilno-prawne, sankcjonu-
j¹ce nowy zwi¹zek z jego nastêpstwami. Te nastêpstwa to obowi¹zki i prawa
przysz³ych rodziców. W koœciele mo¿na ró¿nie urozmaicaæ ceremonia³, wpro-
wadzaæ do zasadniczych czynnoœci sakralnych chóry, orkiestry, wystrój koœcio³a,
oœwietlenie itd. W domowej, œwieckiej obrzêdowoœci jeszcze bardziej pole do
popisu otwiera siê przed organizatorami. Uczta, zabawa toczyæ siê mo¿e
zgodnie z uœwiêconymi tradycjami, a mo¿e te¿ wnosiæ obce wzory, wymyœlne
nowoœci lub miejscowe ubieraæ w nowe rozwi¹zania.

Mia³a wiêc i Trzebunia swoje upodobania w tym zakresie. W³asne zwyczaje,
których siê trzyma³a, a które wyró¿nia³y j¹ od wsi s¹siednich. W streszczeniu,
na pocz¹tek zasygnalizujê zasady. Wesela w Trzebuni by³y z regu³y we wtorki.
W soboty ksi¹dz nie dawa³ œlubu, ¿eby Trzebunianie nie grzeszyli, nie id¹c
potem w niedzielê po weselu do koœcio³a. Na wesele zapraszali dru¿bowie
w imieniu m³odych. Osobno goœci zaprasza³a rodzina pani m³odej, a osobno
pana m³odego. Zaproszenia odbywa³y siê noc¹ z niedzieli na poniedzia³ek
z wielkim hukiem œpiewów i pijañstwa. Goœcie zbierali siê w domu pana
m³odego i pani m³odej. Pan m³ody ze swymi goœæmi i orkiestr¹ id¹c do koœcio-
³a wstêpowa³ do domu pani m³odej. Tu wszyscy byli ugoszczeni i po b³ogos³a-
wieñstwie rodziców razem wszyscy udawali siê do koœcio³a œpiewaj¹c po dro-
dze co kto chcia³, przyœpiewuj¹c m³odym, rodzicom itd. Po koœcielnych cere-
moniach wszyscy siê rozchodzili do domów, albo szli do karczmy na tañce.
Pani m³oda zaprasza³a ma³¿onka na œniadanie, a potem mogli zaszczyciæ sw¹
obecnoœci¹ bawi¹cych siê na tañcach.

Na tañce do karczmy, Kó³ka Rolniczego, czy wynajêtej izby przychodzili nie
tylko zaproszeni, ale te¿ ró¿ne mêty z³otej m³odzie¿y, którzy wywo³ywali bójki
i awantury. Za taniec nale¿a³o kapeli p³aciæ. Zw³aszcza tacy chêtni do przy-
œpiewywania, sk³adali do basów jakiœ datek i œpiewali na melodiê na któr¹ ka-
pela musia³a graæ. Kiedy brak³o chêtnych do p³acenia kapela nie gra³a. Czêsto
ambitny dru¿ba czu³ siê w obowi¹zku podtrzymywania zabawy, wiêc p³aci³,
œpiewa³ i taki by³ uwa¿any za dobrego dru¿bê. Tañce koñczy³y siê gdzieœ ko³o
15 godziny. Dru¿ba zabiera³ kapelê do domu, w którym mieli ma³¿onkowie
osi¹œæ. Tu po po³udniu zbierali siê drugi raz goœcie na g³ówn¹ czêœæ wesela.
Podobnie zbierali siê goœcie w drugim domu weselnym.
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Kiedy by³a wyznaczona wczeœniej pora, w³aœciciel domu do którego ma³-
¿eñstwo mia³o byæ przywi¹zane, wybiera³ delegacjê, dru¿bê i razem z kapel¹
i m³odym czy m³od¹ szli do tego drugiego partnera, by go ju¿ na sta³e do
domu przyprowadziæ. Tam ca³a delegacja by³a goszczona, bawiona, wszyscy
dokazywali przy obfitoœci piwa i wódki, ale trzeba by³o wracaæ ju¿ z part-
nerk¹, czy partnerem do domu i z towarzysz¹cymi goœæmi, wybranymi znów
przez ojców odsy³aj¹cych swoje dziecko do nowej rodziny. Rodzice do³¹czali
póŸniej kiedy ju¿ wesele u nich siê koñczy³o. Tu w domu zamieszkania m³o-
dych odbywa³y siê czepiny, tu te¿ w stodole, lub wynajêtej w s¹siedztwie izbie
trwa³y tañce do rana. Tak w zarysie odbywa³o siê typowe wesele w Trzebuni
w dawnych czasach i jeszcze zaraz po drugiej wojnie œwiatowej.

Bardziej szczegó³owo o¿enek, kojarzenie ma³¿eñstw i obrzêdy weselne
rozpatrzmy po kolei.

kojarzenie ma³¿eñstwa

O¿enek na wsi w tamtym czasie to problem nie tylko uczucia, wieku, chêæ
za³o¿enia rodziny itd. O¿enek – to tak¿e by³o rozwi¹zywanie ró¿nych proble-
mów ekonomicznych rodziny.

Jak monarchowie niegdyœ rozwi¹zywali problemy polityczne przez ma³-
¿eñstwa, tak te¿ biedny ludek w swej mizernej polityce rodzinnej stara³ siê
poprzez ma³¿eñstwo za³atwiaæ swoje sprawy ekonomiczne. Trzeba by³o za-
pewniæ nowej rodzinie warunki bytowe, a czasem i star¹ rodzinê podratowaæ.
Wiêc nie ci¹goty sercowo uczuciowe by³y tylko g³ównym powodem ³¹czenia
siê m³odych? Wiano czêsto decydowa³o o ma³¿eñstwie. Mi³oœæ mi³oœci¹, ale
z czegoœ trzeba ¿yæ? Ile¿ by³o przez to goryczy? Ile zawiedzionej mi³oœci ile
rozczarowañ, nienawiœci i bólu? Zimna kalkulacja, nakaz ojcowski dyktowa³
prawo do dziedziczenia. Pryska³y wznios³e porywy serca, ³ama³y siê uczucia,
zwyciê¿a³ realizm, a czasem… upór i g³upota. Nie wychodzi³o to na dobre
ludzkiej naturze, ludzkiej psychice i ca³emu ¿yciu. Z³amane serca i têsknoty nie
lecz¹ siê ³atwo. Wieczne zak³amanie i fa³szywa przysiêga mi³oœci prowadzi³a
do obojêtnoœci do partnera, do wygaszenia nawet erotycznych sk³onnoœci, do
wzajemnych niechêci, a nawet do nienawiœci. Czym prymitywniejsza osobo-
woœæ, tym wiêksze oddalanie siê i tym trudniejsze ¿ycie dla drugiej strony.

Lecz czasy by³y ciê¿kie dla wsi w drugiej Rzeczpospolitej. Szeœæ do osiem
milionów zbêdnych r¹k do pracy na wsi. W miastach bezrobocie nie mniej
uci¹¿liwe. Mo¿liwoœci wyjazdu za granicê ¿adne. Kryzys ogarn¹³ ca³y œwiat od
1929 roku. Nie mo¿na by³o wzi¹œæ ukochanej i wyjechaæ ze wsi, jak to by³o po
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drugiej wojnie œwiatowej. Jecha³o siê na Zachód, do miast, do kopalni, do
Nowej Huty itp. Mieszkanie mo¿na by³o dostaæ, a na razie baraki i ¿y³o siê
pracuj¹c z wybrank¹ w takim czy innym zawodzie. Mo¿na by³o siê te¿ kszta³-
ciæ, zdobywaæ zawody rzemieœlnicze i robiæ pa - pa - pa notariuszowskim kon-
traktom na ojcowsk¹ ziemiê.

Ale wówczas? W grê wchodzi³y te¿ ró¿ne uprzedzenia. Byli lepsi i gorsi.
Byli gospodarze i dziady co to tylko mieli drogê przez wieœ. Byli przedsiêbior-
czy i przez to cenieni, ale i nieudacznicy, fajt³apy, wyœmiewani przez wieœ. Nie
wypada³o lepszemu ¿eniæ siê z gorsz¹ maj¹tkowo. Nie wypada³o braæ za ziêcia
go³ego i bez dodatkowego zawodu. Nawet siekiery nie umia³ braæ do rêki i do
ciosio³ki siê przy³o¿yæ. Jak takiemu powierzyæ gospodarstwo? Dbali ojcowie
o to, aby nie by³o jakiegoœ mezaliansu, w tym ichniem œrodowisku. Dbali, by syn
do domu bra³ nie tylko kobietê, ale te¿ z ni¹ nale¿yte wiano. Wiêc ¿egnaj mi³o-
œci, ¿egnajcie marzenia! Trzeba porzuciæ piêkn¹, braæ brzydk¹ starsz¹ i nie-
kochan¹, ale o materialnym zapleczu. Czasami do takiej konkluzji dochodzili
sami m³odzi. Lata wspólnego chodzenia, lata zrywania ukradkiem mi³osnych
owoców, a wreszcie ten ostatni uœcisk, ostatni poca³unek i koniec! Ona wy-
je¿d¿a do Krakowa na s³u¿bê i tam s³uch o niej zaginie. On szuka pocieszenia
i oparcia w zasobniejszych rodzinach. Znalaz³ pieni¹dze, wykupi³ gospodar-
stwo od matki, mia³ nawet ³adn¹ kobietkê i oddan¹ mu, ale ci¹gle myœla³ o tej
pierwszej, jedynej, naprawdê ukochanej.

Zdarza³y siê równie¿ sytuacje szczêœliwe. M³odzi dobierali siê uczuciem
i posiadaniem, ojcowie zadowoleni, przychodzi³ czas, wesele siê odby³o i ¿ycie
bieg³o normalnym torem.

Innym bodŸcem do o¿enku by³y sytuacje awaryjne. Ten i ów, jak kocur
wdrapywa³ siê na strych letni¹ por¹ do ulubionej, albo o tyle mi³ej, ¿e siê nie
broni³a w kochaniu i… sta³o siê. Wówczas choæ nie bardzo na ziêcia pasowa³,
albo ona na synow¹, to có¿ by³o robiæ? ¯eby ukryæ przedwczesne ludzkie
gadanie i krytyczne opinie, godzili siê rodzice i choæ z ciê¿kim sercem do
wesela dochodzi³o. Bywa³o, niestety i tak, ¿e na wiadomoœæ, i¿ zosta³o siê
ojcem, m³odzieniec nagle traci³ zapa³ do ukochanej i ju¿ siê wiêcej u niej nie
pokaza³. A ta w rozpaczy i ujemnej opinii wsi musia³a przejœæ ca³¹ tragediê
tego faktu.

Powodem do o¿enku wczeœniejszego, ni¿ przewidywa³ obyczaj, bywa³o
zapotrzebowanie w gospodarstwie na si³ê robocz¹. Œmieræ ojca, czy matki
zmusza³a jedno ze starszych dzieci do przejêcia gospodarstwa i œci¹gniêcia do
niego nowego gospodarza. Nawet 15-16 letnie dziewczêta w takich sytua-
cjach wydawano za m¹¿. Wówczas sprawy maj¹tkowe odgrywa³y mniejsz¹
rolê. Równie¿ œmieræ ¿ony, przy ma³ych dzieciach, zmusza³a ojca do szybkiego
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szukania macochy. Zw³aszcza jak wdowiec by³ jeszcze w formie, nie by³o k³o-
potu z now¹ kandydatk¹. Taka by³a wola Bo¿a, Bóg zmieni³ mu ¿onê na m³od-
sz¹, bardziej rozkoszn¹ – ¿artowali s¹siedzi. Mniejsza wówczas by³a rola wiana,
wa¿niejsza czy baba bêdzie dobr¹ matk¹ dla dzieci i ochotn¹ dla mê¿a?

Rodziny bezdzietne, a nie mog¹ce radziæ sobie na staroœæ w gospodar-
stwie, przyjmowa³y do swoich domów krewniaków, a nawet obcych, oddaj¹c
im maj¹tek za opiekê w staroœci. Stara³y siê tylko o to by ten przybrany syn
czy córka wybrali partnera, któryby gwarantowa³ im opiekê. Niestety i tu
zachodzi³y pomy³ki. M³odzi nie mog¹c znieœæ zrzêdzenia starych, uciekali. By³y
s¹dy, zwroty maj¹tku, rozliczanie za pracê i znów szukanie nowych kandyda-
tów do opiekuñczej roli.

Tak to wygl¹da³o kojarzenie ma³¿eñstw w tamtych czasach w Trzebuni.
Podobnie by³o w okolicznych wsiach. Zimna kalkulacja by³a czêstsza ni¿ mi-
³oœæ. Jak to mog³o rzutowaæ na przysz³e ¿ycie – wiadomo? Lecz by³o to cich¹
tajemnic¹ rodzinn¹, ludzi zwi¹zanych z sob¹, nie mi³oœci¹ a interesem. Tylko
w drastycznych wypadkach wychodzi³o na zewn¹trz nieszczêœcie wynikaj¹ce
ze z³ego doboru. Rozwodów mimo to nie by³o. Rozwód na wsi w tym czasie
by³ niespotykany. Sta³y temu na przeszkodzie ró¿ne okolicznoœci. Rodzinê
³¹czy³ wspólny warsztat pracy – gospodarstwo. Jak siê rozchodziæ, dok¹d iœæ?
Dalej, to przekonania religijne i g³êbsza wiara w nieroz³¹cznoœæ ma³¿eñskiej
przysiêgi, wreszcie opinia spo³eczna i potêpianie takiego postêpowania. Roz-
wodnicy nie mieliby ju¿ co robiæ w œrodowisku. Owszem zdarza³y siê ucieczki
m³odych ¿on od mê¿a, nawet ju¿ z dzieckiem, ale to tylko do matki. Przyczyn¹
najczêœciej by³y k³ótnie z teœciami. Z³oœliwe teœciowe nie mog³y znieœæ, kiedy
w³adza nad synem wymyka³a im siê, a synowa stawa³a siê wa¿niejsza ni¿
matka. Po paru tygodniach m¹¿ przychodzi³, namawia³ do powrotu, obiecy-
wa³ zmianê, nadzieja wzrasta³a i wracano znów do tego piekie³ka… 

Wspólna kuchnia, wspólna izba, wspólny niedostatek nie ³¹czy³ dobrze
starych z m³odymi. Synowa musia³a byæ wytrzyma³¹, a m¹¿ musia³ znaleŸæ
takie regu³y gry, przy których matka i ¿ona jakoœ by siê znosi³y, na tyle by ¿ycie
by³o znoœne, je¿eli nie mog³o byæ przyjemne. M¹dra synowa i umiejêtna
potrafi³a teœciowej schlebiaæ, godzi³a siê na dalsze jej rz¹dy, znosi³a w cichoœ-
ci swoje upokorzenia, wówczas mog³a liczyæ na ³askawoœæ teœciów. By³a wów-
czas aprobowana, nawet chwalona przed wsi¹, a w domu by³ spokój. Ale ile¿
potrzeba woli i samozaparcia by zrezygnowaæ ze swojego „ja”? Starzy te¿ nie
rezygnowali. Jak wczeœniej ponaglali syna by siê ¿eni³, bo im ciê¿ko dŸwigaæ
ciê¿ar samodzielnego gospodarowania, to po jego o¿enku nabierali wigoru
¿ycia. Nie tylko ustawiali m³odych, ale swoj¹ po³owê gospodarstwa od³¹czali
i zak³adali od nowa samodzielne gospodarowanie w polu, oborze i na kuchni.
Te wszystkie k³opoty, swary, nieporozumienia przychodzi³y póŸniej. Kto prze-
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widywa³ takie problemy wczeœniej? To nie poziom ludzi wykszta³conych, pla-
nuj¹cych – którzy te¿ nie wszystko przewidz¹? Tu by³ praktycyzm materialny i po-
wierzchowna religijnoœæ. Tu decydowa³a namiêtnoœæ, mniej rozum. Wszystko
wygl¹da³o optymistycznie kiedy notariusz notowa³ ugodê rodziców i dzieci
w sprawie maj¹tkowej, a uczuciowe? Te omawiano przy kieliszku, wydawa³y
siê takie piêkne?! Z tym optymizmem przygotowywano siê do wesela.

zmówiny, czyli swaty

Zmówiny – to oficjalne oœwiadczyny o rêkê córki, przez kandydata na ziê-
cia. Ale nie tylko! Razem z oœwiadczynami i przyjêciem kandydata, omawiano
i uk³adano sprawy maj¹tkowe ³¹cz¹cych siê rodzin. Zmówiny odbywa³y siê
normalnie w domu rodziców narzeczonej. Rodzina by³a uprzedzona przez
córkê czy narzeczonego, ¿e przychodz¹ ojcowie, czy tzw. swatowie celem
omówienia zagadnieñ ma³¿eñstwa. Je¿eli wczeœniej sam kawaler oœwiadcza³
siê rodzicom i by³ przyjêty, zalecano mu by przyszed³ z rodzicami, omówiæ
sprawy wiana, wesela i innych zagadnieñ dotycz¹cych nowego zwi¹zku. Je¿eli
zmówiny mia³y mieæ charakter szczególnie materialny, nale¿a³o m³odemu za-
braæ na oœwiadczyny dobrego „faktora”, któryby niczym adwokat wytargowa³
jak najwiêcej maj¹tku. Musia³ to byæ ktoœ starszy, powa¿ny, cechuj¹cy siê spry-
tem, wymow¹ i dobr¹ opini¹. Jego rol¹ by³o strony tak u³o¿yæ, tak podprowa-
dziæ, by daj¹c jak najwiêksze wiano dziewczynie nie czuli siê nabrani. Móg³ to
byæ s¹siad, ktoœ krewny lub obcy, ale obu stronom znany.

Na takie okazje oœwiadczyn wybierano te¿ odpowiedni dzieñ. Czêsto by³y
to œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Wielkanocy, Nowego Roku, odpustu w parafii
czy Zielonych Œwi¹t. Mog³a byæ i zwyk³a niedziela. Chodzi³o tylko o nastrój do
rozmowy i jakby taki wstêp z okazji œwiêta, kiedy wypada siê poczêstowaæ
alkoholem. Faktor by³ z góry poinformowany czego ma ¿¹daæ, na co siê go-
dziæ, a na co nie. Wiedzia³ czy chodzi o wybudowanie domu, czy o pieni¹dze,
czy o pole i ile tego spodziewaj¹ siê dostaæ rodzice m³odego z narzeczon¹.
Takie ¿¹dania nie by³yby zbyt zrêczne dla kawalera, który niby ¿eni³ siê z mi³o-
œci, czy nawet dla jego rodziców, ale obcy mogli bez skrupu³u targowaæ siê
o wszystko. Niektórzy swatowie tylko czekali na takie okazje, bo to dla nich
niez³a zabawa i wystêp i napitek. Szli chêtnie na takie imprezy wy¿ywaj¹c siê
w gadaniu, targach i swego rodzaju aktorstwie.

Spróbujmy w zarysie odtworzyæ takie typowe trzebuñskie oœwiadczyny
w tamtych czasach. Dzieñ zimowy, œwi¹teczne popo³udnie. Do domu z córk¹
na wydaniu przychodzi kawaler, który z ni¹ romansowa³ od jakiegoœ czasu.
Z nim „faktor“ do omówienia spraw materialnych.
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– Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus – mówi¹ wchodz¹cy. – Na wieki
wieków, amen – odpowiadaj¹ domownicy. Jest to zwyczajowa forma powitania.
Wszyscy siê znaj¹, wiedz¹ po co goœcie przybyli, wiêc zapraszaj¹ by usiedli.
Któreœ dziecko przynosi krzes³o z drugiej izby, siadaj¹, rozmawiaj¹ o zimie,
mrozie itd. Wreszcie, faktor na Marysiê skin¹³ i poprosi³: – Poszukaj¿e Marysiu
jakiegoœ kieliszka, bo zimno to byœmy siê troszkê rozgrzali – i stawia na stole butelkê
z wódk¹.

Marysia ci¹gle jeszcze zaaferowana przybyszami i sprawami oœwiadczyn,
poniewa¿ wie po co przybyli Wojtek i jego s¹siad. Szybko biegnie do kuchni,
z matk¹ poszepta³y i przynosi kieliszek. Rozmowa toczy siê dalej, jak gdyby
nigdy nic. Strony sil¹ siê na obojêtnoœæ, ale napiêcie jest wyczuwalne. Swat
otwiera butelkê, nalewa do kieliszka i przejmuje inicjatywê: – Na zdrowie
kumotrze! – kieruje kieliszek w stronê ojca Marysi. – Dziœ takie zimno to rozgrzej-
my siê troszkê – i wychyla kieliszek do gard³a. – A daj wam Bo¿e – odpowiada
ojciec i robi grymas, jakby nie wiedzia³ z jakiej to okazji maj¹ piæ. Swat nape³-
nia kieliszek i podsuwa do ojca, ten wypija. Nastrój siê poprawia, po kieliszku
wszyscy wypili w ko³o. Wówczas swat, gdy na niego przypad³a druga kolejka,
bierze kieliszek do ojca znów na zdrowie kieliszek wznosi, nalewa i ojcu poda-
je i ju¿ w dobrym nastawieniu, zachêca: – napijcie siê do swojej i zawo³ajcie j¹
z kuchni, bo mamy do was z Wojtkiem sprawê. – Hanuœ, Hanuœ, a chodŸ¿e tu, bo
kumoter chc¹ z tob¹ przepiæ zdrowie. – A có¿ to takiego, ju¿ lecê? Ojciec do matki
zdrówkuje, ona znów do kumotra, wreszcie swat po trzecim kieliszku poczu³
siê w obowi¹zku przyst¹piæ do sprawy:

– Moi kochani – zacz¹³ – ten huncwot – wskaza³ na Wojtka – do was mnie
przyprowadzi³, ¿ebym z wami pogada³. Marysia, jak wam wiadomo, w oko mu wpad³a,
¿e nijak rady se daæ nie mo¿e, ino go do ¿eniaczki zbiera. No to my butelczynê do
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kieszeni i tu do was w tej sprawie. Jakbyœcie to widzieli, gdyby tak ich po¿eniæ przysz³o?
Znów nalewa, na Wojtka zerka i ci¹gnie dalej: – Napij siê Wojtuœ do mamusi, bo
z tej m¹ki coœ wyjœæ musi!

Wojtek bierze kieliszek, podchodzi do przysz³ej teœciowej, bierze j¹ za
rêkê, ca³uje i mówi: – Zdrowie wasze, chcia³oby siê powiedzieæ mamusiu, ale nie
wiem czy mi bêdzie wolno tak powiedzieæ, przeto najpierw proszê was o to byœcie poz-
wolili Marysi wyjœæ za mnie. Wasze zdrowie!

Wypi³, nala³ i poda³ matce. Ta wziê³a kieliszek, zastanawia siê i do mê¿a
siê zwraca:

– No i có¿ ty Jasiek na to?
– Co jo na to, pytos? To przede wszystkim Marysi sprawa? Ona musi zdecydowaæ,
nie? Maryœ, zgadzasz siê wyjœæ za Wojtka? Decyduj ty, bo my ciê z domu nie chce-
my wypêdzaæ!

Lecz to wszystko, to takie gierki retoryczne, obyczajowe cykle oœwiad-
czyn, bo wszyscy wiedz¹, co i jak jest miêdzy m³odymi i dawno czekano na
ukoronowanie tych zalotów weselem. Sprawa tylko jest do roztrzygniêcia – co
kto komu daje? Czy spodziewane wiano dla Marysi bêdzie odpowiednio du¿e
i tylko to jest do rozstrzygniêcia i po to ten swat, ten „faktor” przyszed³
z Wojtkiem. Tote¿ zaczê³a siê gadka. Wódka jest tu wybitnie pomocn¹. Jêzyki
pracuj¹ rozwi¹zane, nieœmia³oœæ i zawstydzenie mija. Ojciec z matk¹ niby to
œlub uzale¿niali od Marysi, ale kandydat odpowiedni i radzi wszystko zrobiæ
by do wesela dosz³o. Z kuchni kolejka za kolejk¹, jajecznica, kie³basa wêdruj¹
na stó³. M³odzi pod oknem cicho szepcz¹ o swych sprawach. Ju¿ wiadomo, ¿e
chc¹, ju¿ rodziców wyca³owali obydwoje. Ju¿ ojcowie ze swatem wypili na ich
zdrowie i powodzenie… Teraz swat do m³odych siê zwraca:

– Wy sobie tam w drugiej izbie ze sob¹ swoje sprawy omówcie, a my tu z rodzica-
mi trochê pogadamy jakby was urz¹dziæ, ¿eby by³o wam dobrze.

Wiêc kiedy zostali sami przy stole, zacz¹³ „faktor” swoj¹ rolê odpowiednio
graæ: Zdrowie kumie! – Zacz¹³ od kieliszka. – Zastanówmy siê teraz kochani, jakby
tych m³odych urz¹dziæ, aby mogli spokojnie ¿yæ, ku waszej i ojców Wojtka radoœci.

– I wasze te¿ – odpowiedzia³ ojciec – Wiadomo, co do przysz³oœci dzieci
rozstrzygn¹æ trzeba. Na pewno przyszliœcie tu ju¿ z jakimiœ propozycjami?
– Ano tak – zacz¹³ swat – Wojtkowi ojcowie zapisuj¹ po³owê gruntu, a drug¹
zostawiaj¹ dla siebie do œmierci. Wojtek z tej po³owy musi posp³acaæ m³odszych.
Brat Franek nied³ugo bêdzie siê te¿ ¿eni³ to bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy. Wojtek
musi mieæ pieni¹dze dla niego ju¿ nie d³ugo. Dlatego pasuje abyœcie Marysi dali
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trochê gotówki na t¹ sp³atê. Do tego pasowa³oby pole, coœcie swego czasu kupili,
bo jest akurat ko³o pól Wojtkowych. Niechby mieli na czym gospodarzyæ. Tak to
my widzimy – a co wy na to?

Skoñczy³, zapali³ papierosa, czêstujê kumotra i czeka co powiedz¹ partne-
rzy? Wysokoœci sumy jeszcze nie wymieni³ jakiej chcia³aby strona Wojtka. Jest
to wstêpne badanie mo¿liwoœci, ostro¿nie ¿eby nie pad³o od razu – nie, ze
strony ojców. Druga strona te¿ nie kwapi siê z odkrywaniem wszystkich kart.
Wiadomo, powoli, by nie zraziæ, ale te¿ przyhamowaæ apetyt. Kieliszek tylko
kr¹¿y z rêki do rêki, a ¿yczenia zdrowia zapewniaj¹ wszystkim d³ugie – ¿ycie.

– Pytacie co my na to? – zacz¹³ ojciec – Wasz¹ rzecz¹ jest ¿¹daæ, a nasz¹ daæ,
ale daæ tylko tyle na ile nas staæ.

W³¹czy³a siê do rozmowy matka i dorzuci³a:

– Najwa¿niejsze co wam dajemy – to nasze ukochane dziecko, nasz¹ Marysiê.
Dziewucha jak malowanie, a robotna i weso³a do tego. Nawet Wojtuœ nie zdaje
sobie sprawy z tego co bierze. Takiej ³atwo nie znalaz³by, o nie. Ale i on niczego
sobie, wiêc ¿e siê wzajemnie podobaj¹ to ju¿ wielka dla nich korzyœæ. Mi³oœæ to
najwiêkszy maj¹tek!
– Mi³oœæ mi³oœci¹, ale wiecie, ¿e przy mi³oœci jeœæ siê chce – wtr¹ci³ swat – na
g³odnego kochaæ siê nie bêd¹! Dlatego trzeba konkretnie wszystko ustaliæ co jej
dajecie, bo inaczej o weselu nie ma co mówiæ?

Ojciec robi zamyœlon¹ minê. Matka jakby nigdy wczeœniej o tym nie myœla-
³a. Dumaj¹, stêkaj¹, co tu obiecaæ? To w³aœnie ta gra, nie daæ z siebie za du¿o
wyci¹gn¹æ. Te sprawy ju¿ dawno maj¹ ze sob¹ ustalone, odchy³ki mog¹ byæ,
ale w miarê. Znowu trzeba uciec siê, do kieliszka. Swat nalewa, zdrówkuje,
przejadaj¹ kie³bas¹, ale to ostateczne s³owo o wielkoœci wiana nie pada. Wiêc
swat znów zaczyna dyplomatycznie: 

– Rozumiem, ¿e ciê¿ko wam siê zdecydowaæ co do wielkoœci posagu Marysi, boæ to
wasze kochane dziecko. A ona te¿ was kocha, o to widaæ! Wiêc jak nie daæ takie-
mu dziecku, tak od serca i w obfitoœci. A ¿e i pozosta³e dzieci te¿ wam widzieæ trze-
ba to zrozumia³e. Ale z tym to jeszcze macie czas za³atwiaæ. M³odzi jeszcze je-
steœcie, one te¿, dorobek jeszcze bêdzie i maj¹tku dla nich jeszcze przysporzycie. 
– Piêknie wam siê gada kumoterku, piêknie, ale my traktujemy wszystkie dzieci
jednakowo i chcemy je równo obdarzyæ. Wam zaœ pasuje i pole i pieni¹dze.
Myœleliœmy, ¿e Marysi damy pole, wyprawimy wesele i to wystarczy. Jeszcze coœ siê
przy budowie domu pomo¿e i krzywdy mieæ nie bêdzie. 
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– Nie b¹dŸcie taki sk¹py, Janie! Co by wieœ powiedzia³a, gdyby siê dowiedzieli, ¿e
tak skromnie chcecie córkê wyposa¿yæ? Wojtkowi pisz¹ pó³ gruntu, a po œmierci
resztê, na nich po po³owie, a wy tylko polem chcielibyœcie siê wykupiæ? Czy to nie
krzywda dla Marysi?

Tu ju¿ oburzy³a siê matka:

– A któ¿ tu chce krzywdziæ? Có¿ to mówicie? chodzi tylko o sprawiedliwoœæ w sto-
sunku do reszty dzieci. Przecie¿ jest ich jeszcze czwórka, to jak wam siê zdaje?
Krzywda by³aby dla nich, jak wszystko Marysi byœmy dali?
– Spokojnie Hanuœ, spokojnie – wtr¹ci³ ojciec – Kumoter ma zlecone jako „fak-
tor” ¿eby wytargowa³ jak najwiêcej, to zrozumia³e. Przecie¿ jeszcze dok³adnie mu
nie powiedzieliœmy co Marysi dajemy.
– No w³aœnie – b¹kn¹³ zamyœlony swat.

Dalej ci¹gn¹³ ojciec: 

– To pole co mówicie, bêdzie mia³a, ca³y mórg tego pola, ³adny kawa³ek, a za drugi
mórg dostanie pieni¹dze. Tak wypada u nas na ka¿de dziecko po dwa morgi i to
dostanie. A ¿e dla Wojtka pieni¹dze potrzebne to i lepiej, bo nie bêdziemy targaæ
pola które stanowi ca³oœæ naszego gospodarstwa. Do tego dostanie krowê i takie
tam babskie wyposa¿enie, ¿eby mieli na czym spaæ. A ¿ycie jest ró¿ne i nie wiado-
mo, czy siê jeszcze czego dziecku nie do³o¿y, jak tylko bêdzie z czego? Tylko naj-
pierw trzeba jechaæ do notariusza, wszystko spisaæ co ojcowie daj¹ i co my dajemy,
bo jak siê tego nie zrobi przed œlubem, to potem siê œliŸnie i Wojtek z Maryœk¹ na
lodzie mog¹ zostaæ.
– Mówicie ¿e za mórg jeden dajecie pieni¹dze – wtr¹ci³ swat – ale ile to ma byæ
tych pieniêdzy?
– Jak to, nie wiecie ile mórg pola kosztuje? – wtr¹ci³a matka – Ró¿nie kosztuje,
zale¿y od klasy ziemi? Mo¿na kupiæ i za 800 z³ i za pó³tora tysi¹ca?
– To niech bêdzie w œrodku i dajemy 1000 z³otych – uzupe³ni³ ojciec.
– Ej, Janie, Janie, tak se nisko cenicie ten wasz mórg? Myœlê, ¿e on wart te pó³tora
tysi¹ca?
– Jakubie, ci¹gniecie jak cielê przy cieleniu siê krowy. Co ty Hanuœ na to?

Swat ju¿ pewny zwyciêstwa, now¹ butelkê wyci¹ga, nalewa i do matki
przypija: Zdrowie kumosecko, za wasze dzieci, niech im Bóg dobrze daje – Bóg
zap³aæ! – wypi³a, pomyœla³a i do mê¿a rzecze:

– Niech¿e ju¿ bêdzie to pó³tora, niech im siê darzy i Bóg b³ogos³awi! 

No, targ zosta³ dobity. Wszystkim ul¿y³o. Czo³a siê wyjaœni³y, zmarszczki
ust¹pi³y, twarze poczerwienia³y od emocji i gorza³ki. Odprê¿enie i uœmiech,
oraz radosne wychylanie tej „obrazy boskiej”.
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Zawo³ano m³odych, powiadomiono o decyzji. Wojtek wyraŸnie zadowolo-
ny, Marysia uœmiechniêta. Za serce tylko coœ j¹ œciska, rada by obj¹æ ca³y œwiat
z radoœci. Obydwoje do r¹k matce i ojcu przypadli i ca³uj¹ i dziêkuj¹. Swatowi
te¿ dosta³o siê podziêkowanie i od Marysi uœciœniêcie. Razem zasiedli do sto³u,
matka z Marysi¹ pospieszy³y do kuchni, a ojciec syna wysy³a do rodziców
Wojtka. Teraz ju¿ mog¹ i powinni przyjœæ, by omówiæ szczegó³y z przygotowa-
niem wesela. Trzeba ustaliæ termin wyjazdu do notariusza, termin pójœcia do
zapowiedzi i ca³¹ gamê innych drobiazgowych spraw. Wreszcie przypieczêto-
waæ i zacieœniæ wypitkiem rodz¹ce siê pokrewieñstwo miêdzy rodzinami. Na
zdrowie!!!

Nie zawsze sz³y tak g³adko uk³ady. Targowano siê mocno, nie by³o z czego
dawaæ, a ¿¹dania by³y wygórowane. Od wysokoœci sumy, od iloœci gruntu, od
zobowi¹zañ budowlanych uzale¿niano o¿enek. Trwa³y targi, uk³ady miêdzy
dzieæmi a ojcami, miêdzy rodzinami. Ci co zostawali w domu nie chcieli siê
godziæ na wygórowane sp³aty. Chcieli z domu uciekaæ od rodziny itd. Nego-
cjacje zrywano i znów powracano do nich za jakiœ czas, pod wp³ywem kandy-
datów do o¿enku. Czasami, zapowiedzi ju¿ og³oszono, a do wesela nie do-
sz³o, bo strony zwiêksza³y ¿¹dania, a druga ju¿ nie by³a w stanie podnosiæ.
Rozejœcia nastêpowa³y te¿ u notariusza przy zapisie. W domu przy wódce to
i tamto obiecano, ale kiedy na trzeŸwo przysz³o to spisaæ, zwyciê¿a³ realizm
i troska o inne dzieci. Nie pomaga³y ³zy, proœby, zawstydzenie zerwanymi
zarêczynami – ekonomia bytu by³a na pewno wa¿niejsza.

U s¹siadów wdowa mia³a cztery córki i dwóch synów. Dwie z nich ju¿ za-
gro¿one staropanieñstwem, a nikt nie pyta dla kogo siê chowaj¹? Zjawili siê
wreszcie kandydaci z s¹siedniej wsi, Jasieniczanie. Marysia, ma³a, szczebioc¹-
ca spodoba³a siê te¿ ma³emu Józkowi, ale bardziej podoba³y mu siê pieni¹dze
jakie mia³ nadziejê z ni¹ dostaæ. Wdowa niestety pieniêdzy nie mia³a, syn
w wojsku, w s³u¿bie czynnej, kto i sk¹d weŸmie pieni¹dze?

– Mamusiu, muszê siê wydaæ – molestowa³a Marysia.

Có¿ ma robiæ matka? Pole zastawia, pieni¹dze po¿ycza, od mojego ojca
(zwróci³a je w czasie okupacji, kiedy za nie nawet ubrania nie kupi³). Do umo-
wy dosz³o, zapowiedzi wysz³y – we wtorek, po trzebuñsku wesele. Wczeœniej
w niedzielê, przysz³a jeszcze siostra narzeczonego, ¿eby do obiecanej sumy ty-
si¹ca z³otych do³o¿y³a jeszcze matka parê stówek, bo inaczej Józek do œlubu
nie przyjdzie. Przypadkowo by³em tam u kolegi i s³ysza³em te targi. Matka
straszliwie siê wówczas zdenerwowa³a, ostro odmówi³a dodatkowych pieniê-
dzy, bo ich nawet nie mia³a. Marysia w bek, matkê b³aga, by gdzie znów po¿y-
czy³a, delegacjê zatrzymuje, lecz stanowczoœæ matki zwyciê¿y³a. Poszli z niczym.
Konsternacja, do wesela wszystko przygotowane, czy we wtorek zjawi siê pan
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m³ody? We wtorek czekaj¹, pani m³oda ubrana i najbli¿sza rodzina. Czas leci,
powinni ju¿ byæ, nie ma jeszcze? Wreszcie nadchodzi sam dru¿ba. Orszak we-
selny czeka w polu. Dru¿ba zapytuje czy s¹ pieni¹dze, te przyrzeczone na po-
sag, bo jak nie to wracaj¹ do domu?

– To co obieca³am, mam – rzek³a matka. Dru¿ba zagwizda³ na weselników
w umówiony sposób, ¿e pieni¹dze s¹ i dopiero weselnicy z m³odym przyszli
po m³od¹ do œlubu. Matka wrêczy³a ziêciowi pieni¹dze i dopiero poszli do
œlubu do koœcio³a. Takie bywa³y kryteria o¿enku. Mi³oœæ na drugim miejscu.
Lepszy dobry posag ni¿ ³adna buzia, czy m¹dra g³owa.

przygotowania do wesela

Wesele to impreza koœcielna i œwiecka. W koœciele wszystko sz³o bez trud-
noœci. Wesele to ta czêœæ, która odbywa³a siê poza koœcio³em. Ile¿ to wymaga-
³y przemyœleñ, zabiegów a przede wszystkim kosztów? Dlatego zacz¹æ nale¿a-
³o od tego ile osób siê zaprosi? Ka¿dy w œrodowisku jest zwi¹zany z krewnia-
kami, s¹siadami, kumotrami, znajomymi, ten dobry, ten wp³ywowy, wobec
tego ma siê jakieœ zobowi¹zania – skaranie boskie – gdzie ich tylu siê zmieœci
w tych dwu izbach? U biedniejszych zaprasza³o siê kilka, kilkanaœcie domów,
bogatszych dochodzi³o do 50 i wiêcej. Zaproszenia osobno siê odbywa³y przez
pana m³odego, a osobno przez m³od¹ pani¹. Ka¿da rodzina w swoim zakresie
goœci zaproszonych. Spotykaj¹ siê razem tylko id¹c do œlubu, a póŸniej tylko
delegacje.

Zaprasza³o siê nie okreœlone osoby a domy, ca³e rodziny. Nigdy nie by³o
wiadomym ile osób przyjdzie? Normalnie winni przyjœæ g³ówni gospodarze
i doros³e córki jako dru¿ki. Tymczasem z domów pokrewnych przychodzili dziad-
kowie, m³odzieñcy, a nawet dzieci. Z tymi zawsze na weselu k³opot. Wobec
tego zapraszaj¹c na przyk³ad 40 domów mo¿na by³o liczyæ na oko³o 130 osób
i dla nich przysposobiæ miejsce, jedzenie i picie. Jeszcze siê zwlekli wieczorem
tak zwane „œlêcki” – nieproszeni przybysze, m³odzianie, skorzy do bitki, gdyby
ich nie poczêstowaæ. Przy planowaniu wypieków nale¿a³o tak¿e uwzglêdniæ
i to, ¿e z wesela kobiety pusto nie wraca³y do domu. Ka¿da odk³ada³a ze sto³u
do przygotowanej chusty ko³o siebie, kromki ko³acza i innych wypieków dla
dzieci i tych co pozostali w domu. Czasem uzbiera³o siê tego ze dwa, trzy
ko³acze. To oficjalnie zabierano do domu jako tzw. placki z wesela. Znika³y wiêc
stale dok³adane kromki na stó³, nie przez jedzenie, a przez chomikowanie. Je¿eli
któraœ, bardziej ambitna i nowoczesna kobieta, nie mia³a wêze³ka wychodz¹c
po weselu, to gospodyni wesela czu³a siê w obowi¹zku zatrzymaæ j¹ i obdaro-
waæ ko³aczem, aby pusto nie wraca³a do domu. 
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Trzeba by³o przeto piec i piec przez kilka dni ko³acze, bukty, i póŸniej co-
raz wymyœlniejsze pieczywo, by by³o czym dzieliæ i czêstowaæ. Zaproszeni
w³¹czali siê wczeœniej do pomocy w tym zakresie. Szczególnie ci co wiedzieli,
¿e na wesele bêd¹ zaproszeni. W ostatnim tygodniu, kiedy ju¿ zaczê³y siê wy-
pieki przynoszono sery, jajka, mleko, jako wk³ad w wesele. Ci niepewni uzu-
pe³niali swój wk³ad w poniedzia³ek po zaproszeniu przez dru¿bów w niedziel-
no-poniedzia³kow¹ noc. Poniewa¿ na nabia³ by³o ju¿ za póŸno, przynoszono
cukier, wódkê, spirytus. Pieczê nad wypiekami i ca³¹ organizacj¹ jedzenia
mia³a wynajêta gospodyni. By³a to, jak wspó³czeœnie dobra kucharka i dobra
organizatorka. Otrzymywa³a za to umówion¹ zap³atê, albo czyni³a to w ramach
s¹siedzkich czy kole¿eñskich za¿y³oœci. Niektóre gospodynie to czu³y siê przez
to uhonorowane i wyró¿nione jak przy zmówinach „faktorzy”.

Potrawy do sto³u w latach dwudziestych jeszcze podawano na wspólnej
misce dla kilku osób. Wówczas dania mog³y byæ tylko proste jak: gulasz miês-
ny, zupa grochowa, bigos i chleb do tego. Ponadto miêso podawano w kawa-
³eczkach, brano je palcami i odgryzano od koœci. W ten sam sposób podawa-
no w kawa³eczkach kie³basê gotowan¹ w kapuœcie do chleba. Kiedy w latach
trzydziestych wesz³y ju¿ w u¿ycie talerze i indywidualne siorbanie z w³asnego
talerza, mo¿na by³o ju¿ podawaæ ziemniaczki z pieczeni¹, kotleciki, sosy, zupy,
roso³y i inne bardziej nowoczesne dla wsi potrawy. Miêso na wesele by³o
z w³asnego uboju œwini, cielêcia, byczka, w zale¿noœci od potrzeb. Poniewa¿
nie by³o jeszcze lodówek, najkorzystniej by³o robiæ wesele zim¹, by miêso nie
ulega³o psuciu. Z czasem na weselne sto³y wesz³y kurczaki, roso³y i torty.
Zaczêto te¿ podawaæ herbatê – co uwa¿ano za coœ lepszego ni¿ kawa zbo¿o-
wa, czy ró¿ne mieszanki zabielane mlekiem.

Z kosztowniejszych zapasów weselnych by³y napoje wyskokowe. Tych te¿
trzeba by³o sporo. Pito nie tylko na weselu, lecz przed i po, bo zawsze spra-
gnieni znajdowali siê w domu weselnym i napierali o poczêstunek. W okresie
dwudziestolecia podstawê trunków stanowi³o piwo. Pi³o siê je przy sto³ach
i pod jab³oni¹. Piwo z beczki toczono do dzbanków i roznoszono wœród goœci.
Poniewa¿ szklanic by³o znacznie mniej ni¿ zaproszonych to z jednej szklanki
pi³o kilka osób. Wypi³ jeden strzepn¹³ pianê z obrze¿y i lano nastêpnemu.
Równie¿ wódkê pito z jednego kieliszka. Kiedy zapraszano 50 domów to nale-
¿a³o przygotowaæ 6-8 beczu³ek piwa po 25 litrów. Wypada³o wówczas kilka
litrów piwa œrednio na g³owê. Wódki przygotowywano oko³o pó³ litra na
uczestnika jako minimum. Zreszt¹ zale¿a³o kiedy by³o wesele. W lecie trzeba
by³o wiêcej piwa, mniej wódki, zim¹ odwrotnie. Nad trunkami pieczê zwykle
sprawowa³ ktoœ z g³ow¹, niepij¹cy. Albo to by³ ojciec, gospodarz wesela, albo
ktoœ zaufany z rodziny. Zapasy wyskoków by³y czêsto uzupe³niane w trakcie
wesela przez jego uczestników. Kiedy po po³udniu schodzono siê na g³ówne
biesiadowanie weselne, bardziej honorowi uczestnicy przynosili z sob¹ wódkê,

159



czy spirytus i wrêczali gospodarzowi wesela. By³o to nieraz bardzo potrzebne
zasilenie. Koszty weselne ponosi³a zwykle strona, której córka lub syn przy-
chodzi³ do gospodarstwa. To by³a dodatkowa czêœæ posagu. Wesele u siebie
i wesele u teœciów to by³y znaczne koszty.

Orkiestra weselna – to czterech, piêciu grajków, których nie zawsze mo¿na
by nazwaæ kapel¹. Mówi³o siê te¿ na nich – muzykanci. W sk³ad takiego zespo-
³u wchodzi³y: skrzypce, klarnet, tr¹bka, kontrabas albo bêben, a póŸniej tak¿e
akordeon a zamiast klarnetu saksofon. Wiêkszego k³opotu z muzykantami nie
by³o, poniewa¿ cz³onkowie orkiestry dêtej rozbijali siê na grupki, tworzyli
zespo³y, dobierali instrumenty i obs³ugiwali wesela, zabawy itp. Muzykantów
zamawia³ pan m³ody. Otrzymywali oni tylko wstêpny zadatek za granie rano
i drog¹ do koœcio³a. Resztê zarobku mieli z indywidualnych op³at za zamawia-
ne granie na tañcach. Dlatego na weselu tañczyli w karczmie nie tylko goœcie
weselni, lecz ró¿ni chêtni, ale wypada³o im co jakiœ czas zap³aciæ muzykantom.
Czasami do p³acenia by³o kilku naraz chêtnych, innym razem nie by³o komu
p³aciæ. Wówczas w tañcu bywa³y d³u¿sze przerwy. Ambitny dru¿ba musia³ sam
fundowaæ zap³atê, ¿eby zabawa trwa³a. Kto p³aci³ móg³ stan¹æ przed muzyk¹
i zaœpiewaæ, a potem tak¹ melodiê gra³a kapela. Inni znajomi w³¹czali siê do
zaœpiewów i tak co parê kó³eczek stawano i znów zaœpiew, czasem ¿artobliwy,
czasem z³oœliwy. Je¿eli ktoœ poczu³ siê tymi przyœpiewkami pod jego adresem
ura¿ony dochodzi³o do awantury i bijatyki. Umys³y alkoholem zaprawione
³atwo z ¿artu wyci¹ga³y obraŸliwe domniemania i awantura gotowa. Kiedy
przychodzili na potañcówkê ró¿ni nie proszeni, a szukaj¹cy rozrywki i awan-
tury chuligani, to celowo rozdra¿niali weselników by wy¿yæ siê na bijatyce.

zapraszanie goœci na wesele

Na wesele w Trzebuni w tym czasie zaprasza³o siê oddzielnie do pana m³o-
dego, a oddzielnie do pani m³odej. W imieniu rodziców i m³odych zapraszali
dru¿bowie. Ka¿da strona mia³a co najmniej dwóch dru¿bów. Je¿eli wesele by³o
du¿e, zapraszano 40-50 domów to iloœæ dru¿bów zwiêkszano do czterech.
Dwóch nie poradzi³oby sobie z tym skomplikowanym trzebuñskim zaprasza-
niem. Oprócz nocnego zapraszania, w dzieñ weselny znów dru¿ba musia³ rano
iœæ po zaproszonych, inaczej nie poszliby do œlubu z m³odymi. Po po³udniu
znowu trzeba by³o zapraszaæ na popo³udniow¹ ucztê.

Ile¿ to czasami by³o sztucznego udawania „certolenia siê”, ¿e istniej¹ ja-
kieœ przeszkody (rzekome), to krowa ma siê cieliæ, to zdrowie, to zreszt¹ nie
wiadomo co? Jakiœ konflikt z rodzin¹, do której by³o siê zaproszonym i dlatego
takie wymawianie. Dru¿ba musia³ wiêc to wszystko roz³adowaæ i stworzyæ
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atmosferê, ¿e na wesele przyprowadzi³ zaproszonych, a nie gniewnych. Te
d¹sy, improwizowane przeszkody, czasami mia³y podkreœlaæ wa¿noœæ osoby
wymawiaj¹cej siê, a w rzeczywistoœci to by³o ko³tuñstwo tamtego œrodowiska.
Dobry dru¿ba i znaj¹cy te „fochy” oraz ¿artowniœ poradzi³ sobie i z takimi
babskimi przygrywkami. Niby chor¹ babê pod pierzyn¹ zacz¹³ ubieraæ, wódk¹
czêstowaæ, butów szukaæ, tu i tam „g³asn¹³“, pochwali³, a to do stajni szed³
krowy nakarmiæ, a to na cieln¹ krowê zajrzeæ, czy ju¿ to cielenie nast¹pi szyb-
ko, to znów jak wyczuwa³, ¿e trzeba poflirtowaæ to za nogi ob³apia³, prosi³,
¿artowa³ – a¿ baba zauroczona takim proszeniem zdecydowa³a siê ozdrowieæ,
czy maskê inn¹ z siebie zrzuciæ. Potem takie babsko chwali³o siê przed kumos-
kami, ¿e tak siê Ÿle czu³a, i¿ na wesele nie mia³a zamiaru iœæ, ale dru¿ba tak
prosi³, tak zabiega³ ko³o niej, ¿e nie by³o rady, musia³a iœæ.

Inn¹ funkcj¹ dru¿by by³o na weselu utrzymywanie dobrego nastroju.
Zachêcanie do zabawy, do jad³a i wypitku, kierowanie muzykantami. Lepszy
dru¿ba szed³ z m³odym po m³od¹, lub odwrotnie, przyprowadza³ j¹ z delega-
cj¹ do domu. Przeciwna strona znów delegowa³a swojego dru¿bê z pani¹
m³od¹. Tam, na tym drugim weselu by³a znów okazja do popisu, poœpiewa-
nia, pokazania ca³ej swojej umiejêtnoœci bawienia, improwizowania… Wszy-
stkim krzesnomatkom, strykom, ciotkom coœ przyœpiewa³, coœ opowiedzia³,
bawi³, podziw wywo³uj¹c i ochotê na zyskanie takiego ziêcia.

Dru¿bowanie to aktorstwo, wymaga³o kunsztu i improwizacji, obycia
towarzyskiego i… trochê kosztowa³o! Czêsto dru¿ba musia³ mieæ w³asny
zapas wódki do czêstowania kolegów i znajomych. Wypada³o poczêstowaæ,
kiedy siê dru¿bowa³o, nawet siê do tego przygadywali. Tymczasem gospoda-
rze wesela, zw³aszcza biedniejsi, o takich potrzebach dru¿by nie myœleli.
Dru¿ba musia³ dbaæ te¿ o swoj¹ dru¿kê, nie tylko poprzez taniec i towarzy-
stwo, ale i jakiœ prezencik wypada³o wrêczyæ za bukiet, którym go ubra³a.
Wreszcie to p³acenie muzykantom, na tañcach i przy zaœpiewach… Dru¿ba
musia³ mieæ repertuar przyœpiewów, lub tworzyæ na bie¿¹co okolicznoœciowe
zaœpiewy id¹c do œlubu z weselem, na zabawie, przy oczepinach, przy tak
zwanej „sprzeda¿y” pani m³odej – m³odemu itd. Dru¿ba to jedna z g³ównych
postaci wesela. Od dru¿bów zale¿a³a jakoœæ wesela, efekty które na d³ugo
pamiêta³o siê we wsi – to byli dru¿bowie – mawiano! Z koniecznoœci zdarzali
siê te¿ dru¿bowie miernoty. Taki ochlaptus popi³, pl¹ta³ siê z k¹ta w k¹t, nie
wype³nia³ swoich powinnoœci, ani po goœci nie poszed³ i trzeba by³o samemu
gospodarzowi wyjœæ po kumotra bli¿ej. Có¿ nie wszyscy s¹ or³ami, zdarzaj¹ siê
te¿ ubodzy duchem i cia³em.
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nocne dru¿bowanie

Nadszed³ czas wesela. Przygotowana poczynione, œlub zamówiony, wszy-
stko ustalone. Gospodyni napiek³a pieczywa, wódka ze spirytusu z palonym
cukrem zrobiona, wêdliny porobione. 

Ostatnia niedziela przed weselem, we wtorek wesele. W t¹ niedzielê wie-
czorem wyjd¹ dopiero dru¿bowie zapraszaæ goœci na wesele. Spotykaj¹ siê naj-
pierw u Wojtka i Marysi z rodzicami i m³odymi, w ich domach. Tu otrzymuj¹ zle-
cenia kogo zapraszaæ, do jakich domów maj¹ iœæ noc¹. M³odzi przypominaj¹,
gdzie s¹ druhny, by ich nie przeoczyæ i zaprosiæ. Szczególnie zale¿y na tych œpie-
waj¹cych, pyskatych co potrafi¹ przeciwników zdystansowaæ. Ka¿da strona
chce mieæ górê nad tymi z drugiej rodziny. Wiêcej œpiewania, wiêcej przek³ó-
cania, to lepsze wesele, wiêcej radoœci i pamiêci, ¿e takie by³o.

Dobra kolacja dla dru¿bów, po kilka kieliszków wódki, flaszka na drogê
i w ciemn¹ noc ze œpiewem na zapraszanie. Oprócz tej „s³u¿bowej” wódki,
ambitny dru¿ba dzier¿y jeszcze w³asne zapasy, przygotowane w domu, lub
zostawione w umówionych miejscach. Trzeba przecie¿ wypiæ u dru¿ki, u chrze-
stnego ojca, ze spotkanymi kolegami itd. Lecz samemu piæ nale¿y ostro¿nie,
¿eby nie paœæ po drodze zanim nie skoñczy siê s³u¿by.

Dru¿bowie Marysi – Julek z Antkiem ju¿ uœwiadomieni gdzie i co, nakar-
mieni, poczêstowani wychodz¹ z domu i zaraz za progiem, jak obyczaj ka¿e
œpiewem og³aszaj¹ rozpoczêcie dru¿biarskiej s³u¿by:

Idziemy, idziemy ca³ej wsi og³osiæ,
Marysia kaza³a na wesele prosiæ!

We wtorek wesele, dzisiaj zapraszamy,
otwórzcie nam wrota, kiedy zapukamy.

Byœcie siê s¹siedzi choæ trochê przespali 
zaczniemy zapraszaæ tych co trochê dalej.

I id¹ do tych najdalej po³o¿onych domów, dwa, trzy kilometry na koñcu
wsi. Po drodze œpiewaj¹ b¹dŸ w³asne uk³adanki, b¹dŸ znane piosenki. Nie wy-
pada dru¿bie iœæ cichaczem na zaprosiny. Wszyscy musz¹ wiedzieæ kto dru¿bu-
je. S³uchaj¹ po domach i oceniaj¹, wiêc trzeba siê pokazaæ? Niech wieœ wie
jakie dru¿by dziœ zapraszaj¹ i dla kogo? Id¹c ko³o domu gdzie siê jest dobrze
znanym, trzeba mieszkañcom te¿ coœ podrzuciæ na melodiê, jakiœ ¿artobliwy
kawa³ek, coœ do œmiechu. Maszeruj¹c drog¹, nuc¹ lekk¹ piosenkê pod nogê:
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W tym mieœcie jest piêkny dom (bis)
objecha³em w ko³o, serce mi zadr¿a³o 
zaryka³ mój kary koñ.
Nie rykaj konisiu, nie (bis)
bo ja tam nie pójdê
ani nie pojadê, nie³adna dziewczyna, nie. 
itd…

A potem znów ci¹gliw¹, têskn¹ w melodii i treœci pieœñ zakochanych. W t¹
cich¹ noc po wypitym alkoholu, nachodz¹ ich mi³osne ci¹goty. Wiêc jakby
zwracaj¹ siê z ofert¹ mi³oœci do dziewcz¹t zasypiaj¹cych po domach, pod
ciep³ymi pierzynkami. Oni b³êdni rycerze nocy, pos³añcy mi³oœci, zapowiada-
cze wesela snuj¹ siê i têskni¹… 

Stoi w polu krzy¿, 
ty siê Andziu zbli¿
i zaprzysi¹¿ mi jeszcze raz 
czy mnie bêdziesz czeka³a?

Pod krzy¿em sta³a
i przysiêga³a
kochankowi, Jasieñkowi, 
¿e go bêdzie czeka³a. 

Z wojny powróci³, 
przyszed³ pod jej dom, 
koledzy mu powiadaj¹, 
¿e j¹ teraz inny wzi¹³.

itd…

A potem znów:

P³ynêli po morzu i fali,
p³ynêli, a wiatr ¿agle rwa³.
Szczêœliwi, ¿e p³ynêli sami,
a za nimi p³yn¹³ ca³y œwiat.
On ca³owa³ usta koralowe
i mi³oœci¹ upajali siê.
Ona k³ad³a mu na ramiê g³owê
i szepta³a: – luby kocham ciê!
itd…
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Przeœpiewali jeszcze parê innych pieœni zanim dotarli do celu. By³o i o ci-
chym wieczorze majowym, o dziewczynie co siê jej robiæ nie chce, o pañskim
dworze z tamtej strony jezioreczka, o zielonym ganeczku i… o ca³ym œwiecie,
ino echo lecia³o, lecia³o… Psy jakby przycich³y i ws³uchiwa³y siê w te ballado-
we opowieœci. Niejedna dziewczyna pod pierzyn¹ wypieków dostawa³a, a cze-
ka³a, kiedy to œpiewanie jaw¹ siê stanie?

No, ju¿ wreszcie pierwsze domy w których rozpoczn¹ siê zaprosiny.
Trzeba zmieniæ treœæ pieœni i przejœæ na zaœpiewy, odpowiednio adresowane.
Trzeba budziæ, wyci¹gaæ z ³ó¿ek i zapraszaæ.

Zacz¹³ Antek: 

Id¹ do was dru¿by, 
id¹ dzielni ch³opcy, 
wpuœcie¿ nas do domu, 
my swoi nie obcy.

Dalej ci¹gnie Julek:

Idziemy z poselstwem 
a¿ od m³odej pani, 
byœcie na wesele 
przybyli kochani.

I znów Antek:

Na weselu dobrze,
na weselu picie,
a teraz czekamy 
kiedy otworzycie?

Tu wystarczy³o tych parê zaœpiewów i drzwi siê otwieraj¹. Gospodarz za-
prasza do œrodka. Wchodz¹ dru¿bowie, ale wypada zaœpiewaæ przy wejœciu:

¯eœmy was zbudzili,
o to siê nie z³oœcie,
bo jak jest wesele 
potrzebni s¹ goœcie.

Zaczynaj¹ siê powitania, pochwa³y za œpiewanie, butelczyna z kieszeni
wêdruje na stó³ i dru¿ba przepija do gospodyni siedz¹cej na ³ó¿ku. Zdrówko,
zdrówko, kieliszek z rêki do rêki wêdruje, ale tylko po razie. Gospodarz do-
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œwiadczony w tej sprawie, mówi: – schowajcie to ch³opaki, bo dopiero pocz¹tek,
jak mi siê zdaje, to wam siê jeszcze przyda. Rzeczywiœcie przyda siê – ho – ho, nim
ca³¹ wieœ siê obejdzie. Wiêc dru¿bowie recytuj¹, nie zwlekaj¹c, formu³kê
zaproszenia:

– Pani m³oda i jej rodzice nas tu przys³ali i kazali piêknie prosiæ na wesele na
wtorek. My do tego jeszcze prosimy, ¿ebyœcie rano, bez czekania na nas przyszli,
bo tu daleko i nie bardzo zd¹¿ymy po was przyjœæ.

– Dobrze, dobrze, przyjdziemy, Bóg zap³aæ, nie fatygujcie siê – upewnia gospodyni.

Dru¿bowie i tak w to nie wierz¹, wiedz¹, ¿e i tak musz¹ siê we wtorek rano
zjawiæ. Dobranoc i wychodz¹, do nastêpnego domu, który ma byæ zapraszany.

Zaraz za drzwiami rozpoczn¹ œpiewanie:

Wesele, wesele,
do wesela blisko,
niech¿e se pan m³ody 
m³od¹ pani¹ œcisko.

Kazuj¹ siê ¿eniæ, 
kazuj¹ brzydk¹ braæ. 
Jezusie, Maryjo
jak z tak¹ potem spaæ?

Po drodze trafia siê przechodziæ ko³o domu krzesnoojca – czyli chrzestne-
go ojca jednego z dru¿bów – wiêc trzeba mu coœ przyœpiewaæ.

Krzesnoojce mi³y
dru¿by was zbudzi³y 
my pójdziemy dali,
wy bêdziecie spali.

Julek dorzuca:

Nieszczêœliwi chrzestni
co nas do chrztu nieœli,
gorzo³eckê pili
i nas nauczyli.
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I znów Antek dorzuca:

O mój krzesnoojce:
mnie dziewczyna nie chce,
weŸmy gorzo³ecki
PójdŸmy do niej jesce.

Poniewa¿ krzesnoociec nie jest na liœcie zapraszanych, omijaj¹ dom, id¹
dalej podœpiewuj¹c, co myœl na jêzyk podaje:

Grucha³y go³êbie 
na wysokim dêbie,
¿e tu u Jêdrzeja
³adna druhna bêdzie.

Trzeba ludzi budziæ,
trzeba ludziom g³osiæ,
¿e tu na wesele,
kazano nam prosiæ.

Nie œpijcie tak twardo,
coœ siê we wsi dzieje,
wy wszystko przeœpicie
i nawet wesele.

Wpuszczono wreszcie do œrodka, dokonano zaproszenia i dalej w drogê.
Lec¹ w eter nowe zaœpiewy, zasad¹ jest bowiem nie powtarzanie siê:

Gdzie siê ta druhenka 
po œwiecie porusza
co przypnie wst¹¿eczkê
mnie do kapelusza.

Gdybym j¹ odnalaz³ 
nie powiem nikomu, 
bo mo¿e siê kryje 
w tym uroczym domu.

Dom zamkniêty stoi,
dziewczyna siê boi
Otwieraj kochana
bo my ch³opcy swoi.
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Szuka dru¿ba druhny,
A kiedy znajduje, 
ta go pode drzwiami
d³ugo przetrzymuje.

Dziewczyno kochanie,
trudne to czekanie
mo¿e wpuœci mama
jak ty nie chcesz sama.

Wreszcie po wytrzymaniu dru¿bów i wys³uchaniu ich zawodzenia, drzwi
siê otwieraj¹, a œmiej¹ce siê dziewczê zaprasza do wejœcia.

– No, aleœ nas wytrzyma³a Jasiu – mówi Antek – to ci na sucho nie ujdzie.

– Inaczej nie dowiedzielibyœmy siê jak sobie radzicie ze œpiewaniem. – Œmieje siê
Jaœka i Antka w bok szturcha. Lecz ju¿ s¹ w izbie, powitanie. Antek rad, ¿e go
Jasia tak kokietuje, wyci¹ga flaszkê i do matki przepija: – na to wesele co nam
siê u Marysi szykuje, zdrowie!

No i tak siê zaczê³o zdrówkowanie. Radosna pogawêdka, przek¹ska siê
znalaz³a, bo matka myœli… Antek na bok Jaœkê odci¹gn¹³ i szeptu, szeptu
o wspólnym dru¿bowaniu. Janka zadowolona z szumnego dru¿by jaki siê jej
trafia, jednak z zasady musi siê potargowaæ: – Wiesz – mówi – mo¿e lepiej ¿ebyœ
dru¿bowa³ z Józk¹, ona ju¿ by³a dru¿k¹, ja nie, nie wiem czy bêdziesz ze mnie zadowo-
lony? Ale Antek te¿ m³ody i te¿ pierwszy raz dru¿buje, a do tego ta Janeczka tak
mu na sercu le¿y… – Co, Jasiu, co? Odmawiasz? Naprawdê? – Nie denerwuj siê g³up-
tasie! – œmieje siê Janka – chcê z tob¹ dru¿bowaæ, tylko tak ¿artowa³am. Wiêc
interes ubity!

Julek zaœ rozrabia z ojcami, kieliszki œmigaj¹ i kiedy do nich do³¹cza Jaœka
z Antkiem podœpiewuje:

Druhenko, druhenko 
ty mój koroliku, 
wolê ciebie wolê 
ni¿ kluski na mleku.

Bo kiedy zjem kluskê
to mnie w brzuchu boli, 
jak Ciebie pokocham
to mi cubek stoi
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– Ej, urwisie, urwisie – grozi matka palcem, choæ zadowolona, bo mo¿e to
wspólne dru¿bowanie Jasi z Antkiem zapocz¹tkuje jak¹ trwalsz¹ znajomoœæ,
a mo¿e i ziêcia wykrzesze?

Podjedli, podpili, zaproszenie wymówili i dalej w drogê. Czas ucieka,
pó³noc siê zbli¿a, a tu jeszcze tyle domów. Dobrej nocy! Ostatni strza³ okiem
i w drogê. Za progiem zaœ jak nie zaœpiewaæ?

S¹, s¹ drobne rybecki,
oj w tej tu sadzawicy,
pójdziemy na nie, u³owimy je,
oj z t¹ dziewczyn¹, w nocy.

Rozochoceni œwie¿ym wypitkiem i Janeczk¹, ci¹gn¹ przyœpiewki:

Niech siê co chce dzieje, 
ja siê ¿eniê z Jaœk¹,
bo mi pokaza³a
co m¹ pod zapask¹.
Poznaæ ci to poznaæ,
kto kogo rad widzi, 
z daleka siê œmieje
a z bliska siê wstydzi.

Po drodze natknêli siê na dru¿bów pana m³odego. Okrzyk radoœci, mi³e
powitanie kamratów i obowi¹zkowe próbowanie, czyja wódka lepsza? Jedni
i drudzy wyci¹gaj¹ butelki i wzajemnie siê czêstuj¹. Za zagryzkê maj¹ œpiewki,
co kieliszek to piosenka.

Gdybym mia³ spirytus 
I œwiêcon¹ wodê
przemienia³bym baby
ze starych na m³ode.

Nie mam œpirytusu, 
Ni œwiêconej wody,
Baby siê starzej¹,
A ja ci¹gle m³ody.

Chodzê ja se chodzê,
dziewczyna mnie czuje,
pójdê siê zapytaæ
Czy mnie przenocuje?
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Do tej ch³opcy do tej
Co ma zêby z³ote
nie do tej gizdule
co œpi bez kosule.

Pijemy, pijemy,
od samego rana,
a konisie stoj¹
w gnoju po kolana.

Ch³opaki hultaje,
dobrze nam Bóg daje, 
dru¿biarka i picie,
takie nasze ¿ycie. 

Lecz dru¿ba to s³u¿ba – trzeba siê rozejœæ i dalej zapraszaæ. Czeœæ ch³opa-
ki! Powodzenia! Teraz przechodz¹c ko³o domu pana m³odego te¿ trzeba go
do m³odej zaprosiæ. Tu siê trzeba wybitnie zaprezentowaæ i pokazaæ – jakich
to dru¿bów ma Marysia. Tu przygotowane wczeœniej przyœpiewki id¹ w eter:

Idziemy w poselstwie 
do m³odego pana
by przyszed³ do m³odej, 
z samiutkiego rana.

M³oda pani prosi
– s³uchaj m³ody panie – 
¿e we wtorek robi 
weselne spotkanie.

Czas ju¿ taki nadszed³, 
o który chodzi³o,
¿eby dwoje m³odych 
w jednym domu ¿y³o.

A wiêc m³ody panie 
przerwij teraz spanie
przyjm dru¿bów Marysi
i od niej pos³anie.

Bêdziecie sypiali, 
od jutra we dwoje, 
a teraz nas wpuszczaj 
na swoje pokoje.
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Skoñczyli œpiewanie lecz nikt nie otwiera, w domu ciemno i cisza. Pukaæ
nie wypada, trzeba znów szybko improwizowaæ nowe przyœpiewki. Antek
w tym lepszy, wiêc ci¹gnie co mu myœl podsunie. Za drzwiami cisza, s³uchaj¹,
co te m³ode dru¿by wymyœl¹:

Stoimy pod drzwiami 
z pustymi gêbami, 
mo¿e siê w tym domu 
ktoœ zajmie dru¿bami.

Pewnie siê pan m³ody 
przestraszy³ ¿eniaczki,
nie bêdzie obroku
z tej naszej dru¿biaczki.

Nie bój ¿e siê m³ody 
teraz trudów wielu, 
bêd¹ i rozkosze
ale po weselu.

Wreszcie rygiel w drzwiach zgrzytn¹³, a w progu ukaza³ siê ze œmiechem
Wojtek. – ChodŸcie, chodŸcie, kpiarze – wo³a – a niech was piernik trzaœnie, ale macie
œpiewanie! Musia³em was przytrzymaæ, ¿eby siê przekonaæ co potraficie, boœcie pierw-
szy raz na dru¿biarce. Chyba bêdzie dobre wesele, jak s¹ takie kuraœne dru¿by jak wy
– pochwali³. – A moich spotkaliœcie gdzie? – No, a jak – mówi Julek – poœpiewaliœmy
razem na drodze. Te¿ dobrych masz gagatków. Wiêc leci poczêstunek, czas najwy¿-
szy, bo dru¿bowie ju¿ byli wyg³odniali, tylko jeszcze alkohol szumia³ w g³owach.
Pokrzepieni na ciele i duchu znów dalej, bo jeszcze parê domów zosta³o, a do
rana blisko. Jeszcze Julek nie ma umówionej dru¿ki. Wychodz¹ i ju¿ zachryp-
niêtymi g³osami podœpiewuj¹:

U m³odego pana 
zabili barana,
bêdzie weselisko 
od samego rana.

M³ody pan, m³ody pan 
m³od¹ pani¹ bierze, 
oj bêdzie u¿ywa³,
a¿ polec¹ pierze.
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I znów nowy dom i nowe podœpiewywanie:

Puœcie¿ naœ ta puœcie,
niech¿e nie stukamy,
mamy gorzo³eckê, 
napiæ siê wam damy.

Na wesele prosz¹,
a wy nie s³yszycie,
czy was zaczadzi³o,
czy tak mocno œpicie?

Kazali dru¿bowaæ,
kazali zapraszaæ,
a tu nie wpuszczaj¹,
taka dola nasza.

Zbli¿a siê ju¿ poranek, jeszcze dwa domy, jeszcze jeden i koniec. Czas do
domu wracaæ i wyspaæ siê dobrze oraz roz³o¿yæ ten alkohol nagromadzony
noc¹ w organizmie. Dzieñ przerwy na wydobrzenie, bo znów we wtorek
wczesnym rankiem trzeba rozpocz¹æ dalsz¹ dru¿biarsk¹ s³u¿bê.

We wtorek, to dopiero winien byæ popis. Powinni dru¿bowie stworzyæ
atmosferê zabawy i uciechy dla wszystkich. Teraz do ³ó¿eczka na wypoczynek,
po nocnej harówce, spaæ, spaæ, d³ugo, g³êboko, by znów wróci³y si³y, dowcip,
g³os i ochota do dalszego grania swojej roli. Dobrego snu!

ostatnie przygotowania

W domach weselnych, w poniedzia³ek od rana, intensywna krz¹tanina.
Zaproszeni, którzy do tej pory nie wnieœli swego wk³adu na wesele, bo nie byli
pewni zaproszenia, teraz przynosz¹ jeszcze produkty, które mog¹ byæ zu¿yte
na weselne menu, lub do dodatkowego pieczenia.

Gospodyni, maj¹c œwie¿e zapasy, jeszcze uzupe³nia pieczenie, dysponuje
co kto ma robiæ, kompletuje siê naczynia, przygotowuje do gotowania miêsa
itd. itd.

Mê¿czyŸni z s¹siadami szykuj¹ biesiadne sto³y. Robi siê wokó³ œcian ³awy
z desek i prymitywne ci¹gi sto³owe w jednym, czy dwóch rzêdach. Miejsca
ma³o, goœci bêdzie du¿o, trzeba jak najdok³adniej wykorzystaæ powierzchniê.
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Latem ³atwiej, mo¿na przed domem zrobiæ zapasowe sto³y, lub ca³oœæ
w ogrodzie. Tak¿e na tañce mo¿na wybudowaæ estradê. Zim¹ tañce odbywaj¹
siê w karczmie lub izbie wynajêtej po s¹siedzku. W komorze, lub w przylega-
j¹cej oborze, robi siê sk³ad z napojami. Musz¹ one byæ dobrze zabezpieczone
i zamykane, bo szybko zosta³yby opró¿nione przez nieuczciwych goœci i przy-
b³êdów. Równie¿ wypieki, wêdliny, miêsa musz¹ byæ zabezpieczone przed z³o-
dziejami. Jeszcze zostaje dekoracja wewn¹trz i na zewn¹trz. To dziedzina m³o-
dych. Przynosi siê z lasu ga³¹zki igliwia, wyciête brzózki, które wykorzystuje
siê na bramy i ci¹gi alejkowe. Do tego wst¹¿eczki, jakiœ powitalny napis
w stylu: „Witamy Nowo¿eñców”, „Witamy Goœci”. Wszyscy uczestnicz¹cy
w przygotowaniach na zakoñczenie zostan¹ poczêstowani, zaœpiewaj¹ i…
dobranoc do jutra, na wesele!!!

wtorek – dzieñ weselny

Ksi¹dz zwykle wymaga³, by na œlub do koœcio³a przychodzono nie póŸniej
ni¿ na godzinê dziewi¹t¹ rano. Potem w normalne dni musia³ iœæ na religiê do
szko³y. W zwi¹zku z tym goœcie musieli siê zbieraæ wczeœnie, by zd¹¿yæ na czas
do koœcio³a. Zwyczaj wymaga³, by goœci przed wyruszeniem do koœcio³a, ugo-
œciæ œniadaniem i alkoholem. Po podjedzeniu u pana m³odego goœcie weselni
z m³odym i rodzicami wyruszali do pani m³odej. Tu razem zebrani goœcie po
poczêstunku i b³ogos³awieñstwie rodziców jednej i drugiej strony wyruszali
w orszaku do koœcio³a. Je¿eli rodziny by³y blisko koœcio³a, to jakoœ z czasem wy-
chodzi³o, natomiast wêdrówka z jednego koñca wsi na drug¹ trwa³a d³ugo
i albo by³y spóŸnienia, albo ksi¹dz godzi³ siê na póŸniejszy œlub.

Zatem ruch w domach weselnych rozpoczyna³ siê ju¿ od godziny czwartej
lub wczeœniej. Dru¿bowie wyruszali, teraz pojedynczo, po domach ju¿ zapra-
szanych, by znów zapraszaæ. Inaczej goœcie, zw³aszcza bardziej obcy, nie przy-
szli. Czasem ju¿ ubrani, gotowi do wyruszenia, czekali na dru¿bê. Dru¿ba tylko
zaœpiewa³ przed domem, wpad³ poprosi³ i lecia³ dalej. Tylko u tych nawiedzo-
nych bab, jakimiœ bzdurami, trzeba by³o odprawiaæ ceremonia³ proszenia i eg-
zaltacji, jakby wesele bez takiej idiotki mia³o siê nie odbyæ.

Najpierw jednak dru¿bowie udawali siê do domów swoich druhen, by im
przypiê³y weselne bukieciki i wst¹¿eczki na pierœ do marynarki i do kapelusza.
Znowu tu obyczaj nakazywa³ dru¿bie zaœpiewaæ przed domem, daj¹c znaæ, ¿e
idzie dru¿ba a nie ¿aden w³óczykij nocny. Równie¿ wychodz¹c z domu pana
m³odego, czy pani m³odej na ten ranny obchód po goœci, œpiewa³o siê, po
drodze te¿. Np:
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Œpiewamy, œpiewamy,
¿ebyœcie wiedzieli,
¿e siê dziœ Marysia 
z Wojtusiem weseli.

Jeszcze dziœ Marysia
we wianeczku chodzi
a jutro na rano
wianeczek jak siano.

Poszli w zaprosiny, po swoich rejonach, Antek z Julkiem. Ka¿dy najpierw
do swojej druhny. Druhnie zaœpiewaæ siê musi:

Nowy dzieñ nastaje,
horyzont siê z³oci
dru¿ba na wesele
znów zaprasza goœci.

O moja druhenko
udekoruj dru¿bê,
aby honorowo
pe³ni³ swoj¹ s³u¿bê.

W domu Janki ruch w pe³ni, bo przed pójœciem na wesele trzeba obrz¹dziæ
byd³o i nakarmiæ inny inwentarz. Jaœka ubrana, czeka³a na dru¿bê. Teraz go de-
koruje, sztucznymi bukiecikami z mirtem i asparagusem. Czasu ma³o, poœpiech,
Antek czêstuje swoj¹ dru¿kê bombonierk¹ czekoladek i wrêcza pami¹tkowy
tuzin chusteczek. Z ojcami jeszcze w poœpiechu wypij¹ po kieliszku i w drogê.
Reszta zabawy na weselu. Podobnie ubieranie dru¿by przebiega u innych.
Nigdzie nie mo¿na zatrzymywaæ siê d³u¿ej, ale wejœæ trzeba, bo czekali, inaczej
by nie przyszli. Po wsi s³ychaæ œpiewy, bo dru¿bowie choæ od czasu do czasu
coœ zaœpiewaj¹, g³osz¹c o weselu i swoich umiejêtnoœciach:

O mój krzesnoojce,
moja krzesnomatko,
weselisko czeka
zbierajcie siê wartko.

Od rana, od rana
zbieraj¹ siê goœcie,
tylko was brakuje
a wiêc szybko chodŸcie.
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Na weselu dru¿by,
lecz druhen brakuje
kiedy¿ siê Joasiu
wreszcie wyszykujesz?

Czy ci moi goœcie
ochoty nie maj¹
ruszyæ na wesele,
gdzie na nich czekaj¹.

Ju¿ sto³y nakryte,
na nich wódka stoi.
Zbierajcie siê szybko,
na wesele moi.

Ju¿ Marysia czeka,
ju¿ Wojtek przychodzi,
a was jeszcze nie ma
narzekaj¹ m³odzi.

Powoli gromadz¹ siê goœcie weselni u pani m³odej i u m³odego. Muzykan-
ci przychodz¹ do m³odego, z nim udadz¹ siê dopiero po m³od¹ i do koœcio³a.
W miarê przybywania goœci nastêpuje ich czêstowanie ko³aczem i kaw¹ zabie-
lan¹. Stawia siê te¿ piwo i wódkê. Zaczyna siê gwar i przeœpiewywanie. Atmo-
sfera weselna przybiera na sile. Je¿eli wœród biesiadników trafi¹ siê tzw. ochlap-
tusy, to jest z nimi pewien k³opot, bo ci¹gle tylko domagaj¹ siê wódki, choæ
przed nimi stoi. Ur¹gaj¹ na sk¹pstwo gospodarza, przyœpiewuj¹, robi¹ niemi³¹
atmosferê. Takich trzeba z miejsca przygasiæ. Tote¿ gospodarz po pojawieniu siê
takiego, zaprasza go zaraz do barku i w ramach „troskliwoœci” jeden za drugim
ka¿e wypiæ. Chciwcy wdziêczni za takie wyró¿nienie z zadowoleniem zasiadaj¹
za sto³em. Tu im jeszcze podsuwa siê piwo zakrapiane spirytusem i po chwili
zamroczeni, zneutralizowani szukaj¹ cichego k¹ta na drzemkê. Spokój zosta³
uratowany. Ranne biesiadowanie nie trwa d³ugo, trzeba wyruszaæ do m³odej
pani. Orkiestra na przodzie, pan m³ody miêdzy dru¿kami i ze œpiewami toczy siê
pochód pod dom m³odej. Pod domem znów ceremonia³ powitania i uszczypli-
we przyœpiewki obu stron. Ka¿da strona wykazuje swój kunszt wokalno-saty-
ryczny. Tu dru¿bowie, dru¿ki i inni dowcipnisie wysilaj¹ swoje g³osy.

Przyszliœmy tu przyszli
Wojtusia przywiedli,
bêdziemy was Maryœ
do koœcio³a wiedli.
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Dru¿ki Marysi:

Chcecie braæ Marysiê,
¿eby œlubowa³a,
ju¿ dawno Wojtkowi
wiernoœæ przysiêga³a.

Dru¿ki Wojtka:

Oj musz¹ œlubowaæ
oj musz¹ przysiêgaæ,
¿eby mogli do siê
pod pierzyn¹ siêgaæ.

I dalej:

Musisz Wojtek, musisz,
³adnie Boga prosiæ,
byœ œlubn¹ obr¹czkê 
móg³ na palcu nosiæ.

Musisz Maryœ, musisz 
Wojtusia szanowaæ, 
¿eby ciê móg³ co noc
w ³ó¿eczku pokochaæ.

Na nic wasze rady,
na nic im siê zdadz¹,
oni ju¿ ze sob¹
z wszystkim se poradz¹.

Z podobnymi i wieloma dosadniejszymi zaœpiewami wchodz¹ wszyscy do
domu. M³oda pani prowadzi swego wybrañca do osobnego pokoju i ubiera mu
bukiecik do marynarki i do kapelusza. Po czym wychodz¹ do goœci i zasiadaj¹
za sto³em. Przybyli goœcie rozgaszczaj¹ siê w pokoju wolnym, mieszaj¹ z miej-
scowymi – goœæmi Marysi, i bawi siê bractwo i czêstuje, a dru¿bowie dbaj¹, by
nikomu niczego nie brakowa³o. Œpiewa siê wiele, przycinki, ¿arty, jedzenie i picie!
Niestety czas nagli i trzeba wyruszaæ do koœcio³a. M³odzi wychodz¹ zza sto³u,
klêkaj¹ przed rodzicami i prosz¹ o b³ogos³awieñstwo.

Ci k³ad¹ rêce na g³owach dzieci, czyni¹ znak krzy¿a œwiêtego nad g³owami
i polecaj¹ Bogu swoje dzieci. Uœcisk, poca³unek rodzicielski i od dzieci dla
rodziców, ³za i tu i tu siê pojawia, a muzykanci intonuj¹ pieœñ „Serdeczna
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Matko”. W tym wzruszeniu, w tym
napiêciu serc, wszyscy wychodz¹
i ci¹gn¹ pieœñ mocno, serdecznie,
z uczuciem wzmocnionym alkoho-
lem: „Zlituj siê zlituj, niech siê nie
tu³amy…”

Dom pustoszeje, wesele wy-
chodzi, ten i ów ociera ³ezkê z oczu.
Ale ju¿ przed domem po skoñczeniu
pieœni, muzykanci m³odym zagraj¹
marsza i pierwsi ustawi¹ siê w po-
chodzie weselnym. Za nimi dru¿bo-
wie pod rêce prowadz¹ pani¹ m³o-
d¹, a za ni¹ dru¿ki prowadz¹ znów
pana m³odego. Dopiero za nimi po-
d¹¿aj¹ dru¿ki i wolni dru¿bowie
i m³odzie¿ rozœpiewana. Nie id¹ pa-
rami, luzem ale zwarcie. Starsi za
nimi, rodzice, chrzestni, ciocie, bab-
cie, wujkowie, strykowie itd. Ci, co
ju¿ ich owia³ duch wyskoku i mrocz-

niej robi siê w g³owie, wlok¹ siê na koñcu i po swojemu œpiewaj¹ sobie
a muzom, stanowi¹c jakby drugie wesele, orszak ochlaptusów.

Czasami zdarzy siê na drodze jakaœ „brama”. To koledzy, albo dowcipnisie,
chc¹cy wy³udziæ nieco alkoholu, tu siê zgromadzili. Okup musi byæ inaczej
awantura. Przy bramie bywa stolik, na nim butelka i kieliszki. Dochodz¹c do
bramy, dru¿ba pana m³odego, czy inny, podchodzi do stolika, wyci¹ga przygo-
towan¹ na ten cel butelkê – haracz, wrêcza stró¿uj¹cym, a ci do niego przypi-
jaj¹ swoj¹ wódkê. Po czym brama siê przesuwa na bok i wesele idzie dalej…
Tak dociera do bram koœcio³a. Tu muzykanci zostaj¹ na zewn¹trz, traktuj¹c to
jako wypoczynek, reszta pochodu wkracza do koœcio³a.

Ceremonia zaœlubin i msza œw. nie odbiegaj¹ od przyjêtych wszêdzie zwy-
czajów i dlatego nie opisujê tej czêœci uroczystoœci. Po wyjœciu z koœcio³a ludzie
siê rozchodz¹ do swoich domów, m³odzi id¹ na tañce, starsi przyjaciele sku-
piaj¹ siê w lokalu gdzie gra kapela, przy piwku. M³odzi szli na œniadanie do
m³odej pani, a potem zagl¹dnêli te¿ na tañce, by rozejœæ siê a¿ do wieczornych
uroczystoœci. W domach weselnych by³a wzglêdna cisza. Gospodynie szyko-
wa³y na popo³udnie dania do g³ównej uczty. Czasami do weselnych progów
w ci¹gu dnia przysz³a w odwiedziny starsza babcia, ciocia itd. Zapraszano te¿
ksiêdza, to przywo¿ono go w godzinach popo³udniowych, ale kiedy jeszcze nie
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zbierali siê wszyscy. Tymczasem w karczmie, czy lokalu kó³ka rolniczego, bawio-
no siê przy muzyce. M³odzi szaleli, starsi, jak podpili, to te¿ w³¹czali siê do za-
bawy na chwilê. Gospodarz p³aci³ muzykantom, stawa³ przed nimi z wybrank¹
i œpiewa³ na melodiê jak¹ maj¹ mu zagraæ:

Jeszczem nie tañcowa³, 
dopiero zaczynom
daj¿e Bo¿e szczêœcie
z t¹ ³adn¹ dziewczyn¹.

inny znów: 

Zagraj mi muzyczka,
nie ¿a³ujcie smyczka,
bo ja wam zap³acê,
ino sprzedom bycka. 

Œpiewa³o siê wiele i czêsto w czasie tañca. M³odzi, starzy, kobiety mê¿czy-
Ÿni – przyœpiewywali popisuj¹c siê swoimi uk³adankami, tworzonymi na pocze-
kaniu w tañcu. To siê zaœpiewa coœ pod dziewczynê, coœ pod teœciow¹, to kole-
dze, byle dowcipnie, byle z humorem – to klasa, to aplauz. Zdarza siê te¿
jakaœ z³oœliwoœæ, jakaœ zadra przypomniana pod wp³ywem alkoholu to wów-
czas okazja do awantury i bijatyki. On jej zaœpiewa:

Poznaæ ci to poznaæ
ch³opca Trzebuniana,
bo on ci nie weŸmie,
jak mu nie dos sama

Ona jemu odœpiewa: 

Có¿ to za kawaler,
¿e a¿ musi ¿ebraæ,
pewnie siê nie umie
do dziewczyny zabraæ.

Gdy on siê chwali – to ona sprowadza go na ziemiê:

A mój ojciec nie krad³, 
ani nie wojowa³,
ale mnie œwarnego
ch³opaka wychowa³.
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Nie myœlij se Józek,
¿e z ciebie parada,
prawie ciê postawiæ 
w kapuœcie za dziada.

Czas zabawy tanecznej koñczy siê po po³udniu. Przychodzi dru¿ba i zabiera
muzykantów do domu gdzie maj¹ m³odzi osi¹œæ. Tam najpierw zbieraj¹ siê wy-
znaczeni delegaci, dru¿ba i m³ody na swoim i po poczêstunku id¹ do drugiej
strony by przyprowadziæ ju¿ na sta³e partnerkê, czy partnera. Wobec tego tam
wczeœniej zaczêto ucztowanie, by jeszcze przed przybyciem delegacji z m³od¹,
czy m³odym siê uweseliæ.

Delegacja przybywa z wielk¹ wrzaw¹, ze œpiewami, z graniem i tu trwa
wspólna zabawa. Gdzieœ w sieni czy k¹cie ma³e tañcowanie, przeœpiewywanie
siê, uciechy i przycinków dla m³odej co niemiara. 

Podziêkuj¿e mamie 
za to wychowanie
bo za chwilê pójdziesz
na nowe mieszkanie.

Wygra³ tatuœ, wygra³ 
¿e ciê z domu wygna³.
Wygna³, dobrze zrobi³,
bêdzie se sam robi³.

Pamiêtaj¿e Wojtek
jak ci siê nale¿y
rano wstañ, krowom daj
Marysia niech le¿y.

Dru¿ki zaœ przyœpiewuj¹:

Tyœ siê Maryœ ju¿ wyda³a, 
ju¿ se bêdziesz ch³opa mia³a,
jo siê muszê w g³owê pukaæ,
jak tu sobie ch³opa szukaæ?

Tyœ siê ju¿ wyda³a
ja siê wydam potem,
a ty mi opowiesz
jak to dobrze z ch³opem?
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Czas wracaæ, u Wojtka te¿ ju¿ dawno baluj¹ i czekaj¹ na m³odych. Do dele-
gacji Wojtkowej do³¹cza teraz delegacja Marysi z dru¿b¹. Rodzice przyjd¹
póŸniej, jak u siebie zakoñczy siê wesele. Wychodz¹cy z Marysi¹, szczególnie
ci Wojtkowi zabieraj¹ z domu ojców co pod rêkê popadnie. Mo¿e to byæ zegar
ze œciany, obrazki, kot, królik ze stajni, kura, koza itd. Jak siê da to i krowê
i konia ze stajni wyprowadz¹, wóz zabior¹ z koniem, a wszystko po to by siê
potem poœmiaæ, pokazaæ jacy sprytni i jak o posag Marysi zabiegali. Trzeba by³o
wczeœniej wszystko pozamykaæ, usun¹æ, a to co mogli zabraæ to przygotowaæ.
Oficjalnie ojcowie daj¹ przy po¿egnaniu dzieciom obrazy œwiêtych, wyprawê
dla córek i daty dla ca³ej rodziny do której w¿enia siê dziecko. Teraz, bior¹ tylko
obrazy, dary przynios¹ ojcowie. Reszta wyprawy, zwierzêta i inne przewioz¹
w tygodniu. Ostatni uœcisk córki w domu, ostatnie ³zy na progu i ptaszê na
zawsze odlatuje z gniazda. Znów œpiewanie, ca³¹ drogê:

Maryœ – m³oda pani,
wybieraj siê z nami,
zostaw tu wianeczek
u mamy za drzwiami.

Zostañcie tu zdrowe 
mojej matki progi,
bo tu ju¿ nie bêd¹ 
chodziæ moje nogi

Poznasz Maryœ poznasz
co to za radoœci, 
kiedy siê teœciowa
na synow¹ z³oœci

Nie p³acz Maryœ nie p³acz
nie bêdzie ci biedy,
weŸmiesz se koszyczek,
pójdziesz se na grzyby

Nie p³acz Maryœ nie p³acz
nie bêdzie ci g³odu
bo tam u teœciowej
pe³ny s¹siek bobu

Pe³ny s¹siek bobu
i to chrobacznego
nie trzeba kupowaæ
omasty do niego.

179



Dosta³o siê te¿ Wojtkowi:

Ju¿eœ siê o¿eni³, 
ju¿eœ siê zaprzêgn¹³,
ju¿ siê nie wyprzêgniesz
a¿ nogi wyci¹gniesz.

Ju¿eœ sie o¿eni³,
ju¿eœ siê obwiesi³,
na tej szubienicy,
co chodzi w spódnicy

Kiedyœ siê zaleca³, 
pierzyny wisia³y,
kiedyœ siê o¿eni³
gdziesik siê podzia³y

Po przyjœciu do domu znów ojcowie w obróbce:

Ju¿ my ci teœciowa
przywiedli synow¹
bêdziesz teraz spa³a
ze spokojn¹ g³ow¹

Si¹dziesz se przy piecu,
ogrzejesz se rêce,
bo ju¿ po k³opocie,
i po twojej mêce.

Nie bêdziesz ju¿ ojcze,
ziemi w polu ora³,
staniesz se w s³oneczku
bêdziesz dyrygowa³.

Teraz tu w domu m³odych rozpoczyna siê pe³nia wesela. Z m³odymi do sto³u
zasiadaj¹ rodzice i obie delegacje, w oko³o i w innych pomieszczeniach reszta
goœci. M³odzie¿ lubi byæ we w³asnej grupie, a dru¿bowie króluj¹ tu i tam. Winni
mieæ oko na ca³oœæ, by zabawa trwa³a, a wszyscy dobrze siê czuli. Muzykanci
napasieni, po wypitku udaj¹ siê na swoje miejsce pracy: do wynajêtej po s¹siedz-
ku izby, czy do stodo³y na boisko, czy latem na przygotowan¹ estradê z desek.
Tam siê tañczy do rana, œpiewa, awanturuje z przyby³ymi „œlêckami”. Wiejski
margines, chuliganeria, przychodzili wieczorami specjalnie na „bitkê”, tylko du¿e
czêstowanie i proœba powa¿nych gospodarzy potrafi³a zapobiec awanturze.

180



Kiedy biesiada mia³a siê ku koñcowi, muzykantów œci¹gano do domu i rozpo-
czyna³y siê „czepiny”. Nim ten czas nadszed³ przy sto³ach biesiadnych rozra-
biano g³oœno i œpiewnie. Nasycone ¿o³¹dki, zamglona g³owa to dobry nastrój
do wspomnieñ, do wioskowych plotek i pijackich zaœpiewów. Etos pijackiej ra-
doœci, podnieconych temperamentów wy¿ywa³ siê w starych balladach, pieœ-
niach dziadków, wojennych epikach, lecz równie¿ w nowych przyniesionych
z wojska piosenkach. Co jeden zacznie, to drugi siê w³¹cza, potem ca³a sala…
ile tu serca, ile gazu – niemal jak na Dró¿kach na Kalwarii. Jêcz¹ struny g³oso-
we, siniej¹ z wysi³ku twarze, echo niesie przez otwarte okna na ca³¹ wieœ. To
dopiero wesele, kulturalne wy¿ycie tego prostego, ¿wawego ludu beskidzkie-
go. Tu ujawnia siê poetyckoœæ i liryka Trzebunian. Rytm i rym maj¹ prym!
Melodia prosta, byle dobra pod uk³adankê i ju¿ siê tworzy! Przypomnijmy te
najczêœciej, ju¿ przyswojone na sta³e, œpiewane po weselach zaœpiewy:

Kiedyœmy siê zeszli,
napijmy siê razem, 
nasze kole¿eñstwo 
okute ¿elazem.

Pijali, hulali
ci nas ojcowie,
teraz my hulamy, 
boœmy ich synowie. 

¯ebyœ ty dziewczyno 
Kalwariê mia³a,
to byœ j¹ przepi³a 
i przetañcowa³a.

Ale ty dziewczyno 
Kalwarii nie masz, 
to j¹ nie przepijesz 
ani nie przehulasz.

Furman jo se furman 
z koñca bata ¿yjê, 
co we dnie zarobiê 
to w nocy przepijê.

Co we dnie zarobiê 
siwymi koniami,
to w nocy przepijê 
z ³adnymi pannami.
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Mia³em ja dziewczynê 
mia³em siê z ni¹ ¿eniæ
ale szelma by³a, 
musia³em odmieniæ.

Po co mam siê ¿eniæ, 
wolê ¿yæ na wiarê,
co mam daæ od œlubu, 
to dam na ofiarê.

Ksiêdzem byæ, ksiêdzem byæ
mówi³a mi mama, 
czemu¿ zakonnic¹ 
nie zosta³a sama.

Gdybym ja by³ ksiêdzem
to siedzia³bym w Niebie,
nie chodzi³bym nock¹ 
dziewczyno do ciebie

Nie ma ci to nie ma,
jak to ch³opu na wsi
psu ogona utnie,
kapustê omaœci.

Nie ma ci to nie ma,
jak tym ch³opom z Gronia
je¿d¿¹ se na portkach 
bo nie maj¹ konia.

Weselny obyczaj ka¿e, by koncentrowaæ siê na nowo¿eñcach, teœciach, oj-
cach. Im trzeba poœwiêciæ najwiêcej treœci, wleŸæ im za skórê, za to dobre we-
sele. Dziœ zabawa na ich koszt, to oni zadbali o ¿o³¹dki i ducha spiritusem
zwanym, to jeszcze ich siê pochwali, uk¹si, w krzywym zwierciadle uka¿e – ale
nie z nienawiœci, tylko dla lepszej zabawy, dla kumoterskiej za¿y³oœci, za to, ¿e
ciê kumosecko tak kochom o… o… o…!!! A ty kumoterku? Takiego jesce nie by³o,
ni ma i nie trza! O, widzis krzesny, niek by ci kto co, to jo mu wiys, o takiego ech…
ech…! Nie bój nic! O widzis!

G³owy coraz m¹drzejsze, g³osy coraz g³oœniejsze, a nogi coraz s³absze.
Œmiech i stukanie kieliszkami, szklankami, ³y¿kami… cudownie! Znów dru¿ba
dorwa³ siê do g³osu i teœciowej przyœpiewuje zas³yszan¹ pod Krakowem
weseln¹ pieœñ:
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U mojej teœciowej wszystko po francusku 
zegarek na œcianie, piesek na ³añcuszku.
Zegarek na œcianie wybija godziny,
piesek na ³añcuszku pilnuje dziewczyny.

O moja teœciowo szanuj swego ziêcia,
¿eby ci nie bija³ twojego dziewczêcia.
¯eby ci nie bija³, gorza³ki nie pija³,
do karczmy nie chodzi³, Marysi nie zwodzi³.

Ziêciu mój, ziêciu mój, szanuj moj¹ córkê 
usma¿ê ci jajko, wkrajê ci cebulkê. 
Usma¿ê ci udko, gdy zabijê kurkê
ziêciu mój, ziêciu mój, szanuj moj¹ córkê! 

¯eby ciê mój ziêciu diabe³ nie podkusi³,
¿ebyœ w noc poœlubn¹ ¿ony nie udusi³.
¯ebyœ nie udusi³, ¿e jest cienka w pasie,
kto ch³opaków kocha, ten siê nie upasie!

Do³¹czaj¹ inni na aktualny temat, wiêc krzy¿uj¹ siê zaœpiewy miejscowe
z tymi przywleczonymi z ¯ywiecczyzny, z Podhala i z pod Krakowa.

Nie bêdziesz se Maryœ 
za ch³opcami lotaæ,
siadnies se na progu 
bedzies gacie ³otaæ. 

Nie bedzies se Maryœ
z ch³opcami œpiewa³a,
bedzies maluœkiemu 
jak go bedzies mia³a.

Nie rozwa¿aj Maryœ, 
wszystko jakoœ zleci,
¿eby ci da³ Pan Bóg 
³adn¹ czwórkê dzieci.

Nasz Wojtek kochany 
dziœ uradowany, 
ale od dziœ bêdzie 
stale nie wyspany. 
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Przelecia³ ci kotek, 
przelecia³a myszka, 
przybêdzie ci nowy 
lokatom do ³ó¿ka.

Musisz Wojtek, musisz 
nie ¿a³owaæ si³y, 
¿eby siê w tym domu 
wnuki pojawi³y.

Nie puszczaj¿e Maryœ 
Wojtka pod pierzynê, 
niech¿e se poklêczy 
przy ³ó¿ku z godzinê.

Kiedy spaæ bêdziecie 
œpij z przykryt¹ g³ow¹,
niech siê co chce dzieje
z t¹ drug¹ po³ow¹.

Podmuchuj wiaterku, 
podmuchuj zimowy, 
wyganiaj ludziskom
g³upie myœli z g³owy.

Nadszed³ czas oczepin. Dru¿ba œci¹gn¹³ muzykantów by przygrywali przy
oczepinach i dalszym obrzêdzie. M³od¹ pani¹ czepi albo jej chrzestna matka,
albo któraœ z gospodyñ mocna w œpiewaniu. Na niej spoczywa³ obowi¹zek
zbierania od uczestników tak zwanych datków oczepinowych. By³o to pewnym
prezentem dla m³odej pani. Innych prezentów nie dawano. Obrzêd oczepin roz-
poczyna³ siê od odegrania marsza m³odej pani. Potem przyœpiewywa³y jej
dru¿ki. Sadzano m³od¹ pani¹ na sto³ek, krzes³o i przy wtórze œpiewów mê¿at-
ka wybrana do czepienia odpina³a jej wianuszek, welon i wszelkie ozdoby. Po-
tem ta staroœcina zawi¹zywa³a jej chustkê na g³owie wêz³em do ty³u. Przyœpiew-
ki w czasie czynnoœci œpiewane by³y przez druhny, wtr¹cali siê te¿ dru¿bowie:

Dobre jest wesele,
Jeszcze lepsze bêdzie,
kiedy m³oda pani
do czepin zasi¹dzie

Usi¹dŸ Maryœ, usi¹dŸ
bo trzeba welon zdj¹æ,
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za³o¿yæ ci czepiec,
wianek rzuciæ za piec.

Nie ¿a³uj wianeczka,
nie ¿a³uj panieñstwa,
zaczn¹ siê dla ciebie
czasy dobrodzieñstwa.

Ale ci Marysiu
ten czepiec pasuje,
patrzcie jak siê Wojtek 
teraz oblizuje.

Po oczepinach, staroœcina bra³a pod rêkê oczepion¹, oraz talerz na który
weselnicy sk³adali pieni¹dze. Nie by³y to wielkie datki. 1 z³oty to ju¿ by³o coœ.
Bogatsi, chrzestni ojcowie jak z³o¿yli 5 z³otych to by³o wiele. W sumie na do-
brym weselu usk³adano kilkadziesi¹t z³otych. Zbieranie na „cepiec” by³o znów
okazj¹ do zabawy. Staroœcina przyœpiewywa³a temu i owemu, by sk³ada³
datek, ten siê targowa³, muzykanci przygrywali i tak przed³u¿a³a siê ceremo-
nia. By³o przy tym przepijanie wódk¹, zatañczenie z m³od¹ pani¹ a potem
szumna zap³ata, rzucenie na talerz 2-5 z³otych. Staroœcina przyœpiewywa³a
w taki sposób:

Na czepiec zbieranie 
zaczniemy od matek,
córce i synowi
niech¿e z³o¿¹ datek

Niech¿e i ojcowie 
z³o¿¹ dar obfity
na potrzeby córki
i syna – kobiety.

A teraz dru¿bowie, 
coœcie dru¿bowali, 
mo¿e byœcie jeszcze
na czepiny dali

Sk³adajcie siê dru¿ki 
m³odej na pieluszki
jakby ma³e mia³a
czym by powija³a?
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Chrzestny ojcze Janie
nic wam siê nie stanie
jak od was Marysia
dziœ prezent dostanie

Jêdrzeju s¹siedzie
wam siê dobrze wiedzie
m³ode ma³¿eñstwo
poratujcie w biedzie

Jêdrzej jednak do zabawy skory, skin¹³ na muzykantów i odœpiewa³:

Chcia³oby siê chcia³o,
a w kieszeni pusto,
a wam siê wci¹¿ zdaje,
¿e tak u mnie t³usto

Na to znów staroœcina: 

Bogaczowi zawsze
dr¿y rêka jak daje. 
Mo¿e wam, choæ kura 
znios³a jakie jaje?

I znów Jêdrzej:

Wy mi tu jajami
nie t³oczcie do g³owy,
z tymi se poradzi
Wojtek – bo ch³op zdrowy

I znów staroœcina:

Aleœcie dowcipni,
jak marcowe koty,
za karê musicie
daæ ca³e 5 z³otych

Przeœpiewy zakoñczy³ Jêdrzej:

Kiedyœcie ju¿ tak¹ 
wyznaczyli cenê,
to niech¿e wam bêdzie, 
bo Marysiê ceniê.
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I tak dalej i dalej, ka¿demu coœ nowego, w³aœciwego dla danej osoby. Im-
prowizacja, zabawa i popis! W tamtych czasach, nie telewizja, kabarety bawi-
³y wieœ. Wieœ sama tworzy³a w³asny kabaret na poczekaniu, byle by³a do tego
okazja. Wesele by³o wymarzon¹ okazj¹ do ujawniania swoich zdolnoœci twór-
czych. To bogactwo duchowe ujawnia³o siê w wewnêtrznym ¿yciu wsi. St¹d kul-
tura ludowa ma taki dorobek w muzyce, plastyce, obrzêdowoœci, ¿e czerpi¹
z niej najwiêksi twórcy narodowi.

Po zebraniu oczepinowych datków rozpoczyna³ siê nastêpny akt obrzêdu
weselnego. Teraz nastêpowa³o sprzedawanie m³odej przez dru¿bê modemu
panu. Dru¿ba siê k³ania i od staroœciny bierze m³od¹, œpiewa i tañczy. Po paru
obrotach zatrzymuje siê i œpiewem oferuje m³odemu panu ma³¿onkê do wy-
kupu. I znów tañczy. W imieniu m³odego wystêpuje jego dru¿ba, ewentualnie
jak chce sam, to ma okazjê do popisu. Ca³y targ odbywa siê na œpiewie i przy
przepijaniu ka¿dej strofki wódk¹. Pani m³oda tylko ju¿ wymêczona tymi ocze-
pinami i dalszymi obrzêdami, biernie poddaje siê zabawie. To sprzedawanie
mo¿e trwaæ d³ugo, w zale¿noœci od ochoty i animuszu targuj¹cych siê dru¿bów.
Znów przyk³ad z wesela Marysi i Wojtka:

Antek, dru¿ba sprzedaj¹cy:

Ju¿eœ Maryœ oczepiona,
ju¿eœ Wojtusiowa ¿ona, 
ale by ciê móg³ ho³ubiæ 
musi ciê ode mnie kupiæ.

Muzykanci graj¹, dru¿ba z m³od¹ tañcz¹. Po paru kó³eczkach zatrzymuj¹
siê, wyci¹ga butelkê i czêstuje wódk¹ muzykantów i bli¿ej stoj¹cych – po
czym znów œpiewa:

Wojtek, Wojtek, m³ody panie, 
szykuj dobre czêstowanie, 
za pieni¹dze – ani, ani…
nie dostaniesz m³odej pani.

Taniec, przerwa, czêstowanie… Podchodzi dru¿ba m³odego pana i przy-
stêpuje do przetargu:

Ju¿ Marysia œlubowa³a,
ju¿ ma Wojtek do niej prawa, 
a ty dru¿ba siê umiarkuj,
czyj¹ w³asnoœci¹ nie handluj.
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Po tañcu Antek:

Ju¿ siê koñczy moja s³u¿ba,
ju¿ nie bêdzie ze mnie dru¿ba, 
lecz bym odda³ moj¹ pani¹ 
trzeba okup z³o¿yæ za ni¹.

Znów dru¿ba Wojtka:

Dalibyœmy, ale za co? 
mo¿e to towar lada co?
Kiedy sprawdzi Wojtek jakoœæ, 
to siê dogadamy jakoœ.

Po tañcu znów Antek:

Nie ma g³upich na kredyty! 
Nie widzicie to kobiety?
Taka klasa, takie wdziêki 
p³aci siê ch³opie od rêki.

Z kolei dru¿ba Wojtka:

Nie b¹dŸ twardy, oka¿ miêkkoœæ, 
zap³acimy za jej piêknoœæ,
bo ju¿ Wojtek drobno drepce 
d³u¿ej czekaæ ju¿ nie zechce.

Antek: 

Niech¿e stanie z wódki butl¹,
to mu ch³opcy marsza utn¹, 
niech zatañczy, niech obwieœci 
szczêœcie i niech ¿onê pieœci.

Targ dobity. Wojtek wychodzi z t³umu, wrêcza Antkowi butelkê wódki.
Ten oddaje mu Marysiê, ca³uj¹c na po¿egnanie, ale jeszcze zaœpiewa³:

¯egnaj Maryœ, ¿egnaj! 
Bo¿e, szczêœcie ci daj!
Daj ci mi³oœæ, radê
i dzieci gromadê!
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Wódkê rozpieczêtowa³ i przypija do m³odego, do ojców, dru¿by i bli¿ej
stoj¹cych goœci. Wojtek z Marysi¹ razem, ca³uj¹ siê, œciskaj¹. Wszelkie ceremo-
nie odprawione, teraz ju¿ s¹ tylko z sob¹. Kapela gra sto lat dla nich a wszyscy
œpiewaj¹: Sto lat, sto lat niech, ¿yj¹, ¿yj¹ nam! itd. Brawa, oklaski, entuzjazm,
podniecenie! Gorzko, gorzko, gorzko – wo³aj¹ wszyscy! Znów ca³owanie, radoœæ,
okrzyki…

Muzykanci graj¹ poleczkê, m³odzi staj¹ przed kapel¹, zatrzymuj¹ granie
i m³ody zaœpiewa³ w takt melodii:

Ju¿eœ Maryœ moja, 
ju¿ do dni ostatka, 
da³ mi ciê twój ojciec, 
da³a twoja matka.

I znów poleczka, ca³a sala tañczy z nimi, mimo ciasnoty, a¿ talerze ze
sto³u spadaj¹ potr¹cane przez podryguj¹cych. Lecz i Marysia, dot¹d bierna,
o¿ywi³a siê, zatrzyma³a taniec i zaœpiewa³a:

Biorê ciê Wojtusiu 
w swoje posiadanie, 
niech Bóg b³ogos³awi
to nasze kochanie.

Ostatnie kó³eczko i pan m³ody ucieka z ma³¿onk¹ z izby, od goœci. Zgod-
nie z obyczajem,musi j¹ oprowadziæ po oborze, obejœciu, oddaæ niejako w jej
posiadanie ca³e gospodarstwo. Potem wyrywaj¹ siê do cichego zak¹tka, aby siê
rozmundurowaæ z tych weselnych strojów i ubraæ w luŸne ubrania œwi¹tecz-
ne. Ile przy tym by³o intymnych uœcisków, to ju¿ sprawa nie dla kronikarza. Po
wypoczynku i po¿ywieniu siê, wróc¹ na salê goœci, jako zwykli uczestnicy
zabawy.

Na tym skoñczy³y siê weselne obrzêdy. Muzykanci wracali do miejsca tañ-
ców i zabawa trwa³a do rana. Goœcie weselni starsi, pogawêdzili jeszcze przy
sto³ach, resztki powypijali, poœpiewali starych ballad i… trzeba by³o wracaæ
do domów. Kobiety z tymi tobo³kami „placków”, lub wrêczanymi dla dzieci ko³a-
czami. Teatr weselnych uroczystoœci dobiega³ koñca. Ochlaptusy, jeszcze nie
nasycone przyœpiewywa³y jeszcze gospodarzowi: …jeszcze nigdy nie bywa³o,
¿eby wódki brakowa³o…

O, to ¿ycie trzebuñskiego ludu w okresie miêdzy wojnami.
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KOÑCOWA REFLEKSJA

Czy to ju¿ wszystko o trzebuñskim ¿yciu? Nie, nie wszystko! To tylko niektóre
fragmenty, bardziej rzucaj¹ce siê w oczy. Te, które utkwi³y w umyœle wra¿liwe-
go ch³opca. Któ¿ zdolen jest zajrzeæ do œrodka, do wnêtrza poszczególnych
rodzin, do ich ¿ycia, do k³opotów, do radoœci, do ich ukrytego bogactwa du-
chowego i materialnego ubóstwa? Do ich uczuæ i postaw, do ich wartoœcio-
wania ówczesnej rzeczywistoœci i ich w niej udzia³u?

Kto odczuje indywidualne prze¿ycia dzieci, m³odzie¿y, doros³ych i star-
ców? Kto wie, komu burcza³o w brzuchu z g³odu, a komu z przejedzenia? Kto
zliczy ³zy ¿alu i rozpaczy po stracie najbli¿szych? Kto oceni ból i cierpienie
schorowanych, zaniedbanych i opuszczonych? Kto zliczy ciosy i boleœci niewin-
nie katowanych ¿on, dzieci, matek rêk¹ pijaka… Kto?

Kto widzia³ i odczu³ tragediê niedorozwiniêtych, upoœledzonych, kalek, trzyma-
nych w stajniach i oborach, na legowiskach zbitych nawet z nieoheblowanej
deski, by nie przeszkadzali w ciasnej izbie i nie przynosili „wstydu” rodzinie?

Kto odczu³ wœciek³oœæ i nienawiœæ teœciowej do synowej, lub nienawiœæ tej¿e
do matki mê¿a? Kto widzia³ gorzkie ³zy w oczach zawiedzionej dziewczyny, nie
znajduj¹cej oparcia w swym ukochanym, kiedy zasz³a w ci¹¿ê?

Kto udzieli³ pomocy ¿onie obojêtnego mê¿a, kiedy atakowa³a j¹ ca³a ro-
dzina, za to tylko, ¿e wbrew wszystkim wysz³a za m¹¿ za tego, który przysiê-
ga³ mi³oœæ, a teraz zobojêtnia³?

Kto jest w stanie oddaæ te wszystkie prze¿ycia, te cierpienia osób krzyw-
dzonych, przeœladowanych, g³odnych i opuszczonych? Kto s³ysza³ ten g³os
wo³aj¹cy o pomstê do Nieba za wszelkie krzywdy i doznania od osób najbli¿-
szych? Kto… kto… kto??? Wiêc to tylko cz¹stka, tylko niektóre, te jaœniejsze
aspekty ¿ycia trzebuñskiej zbiorowoœci ludzkiej w okresie miêdzy Pierwsz¹
a Drug¹ Wojn¹ Œwiatow¹, ewentualnie tu¿ po wojnie.

Antoni Kie³bus

Wspomnienia ukoñczono w maju 1992 roku.
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TROSK A KOŒCIO£A O WIERNYCH WSI TRZEBUNIA
ks. Czes³aw Gacek

W 2004 roku, 26 wrzeœnia, bêdziemy prze¿ywaæ uroczystoœci 500–lecia
przeniesienia starszej osady Trzebunia z prawa polskiego na niemieckie, o czym
œwiadczy wzmianka w inwentarzu z 1564 r.1

W tym roku przypada tak¿e 155–lecie erekcji parafii Trzebunia (7.IV.1849 r.)
dlatego pragnê – jako proboszcz tej parafii – do³¹czyæ do pracy zbiorowej Gminy
Pcim wzmianki w dokumentach o ¿yciu religijnym mieszkañców, opracowanej
na podstawie ró¿nych najstarszych dokumentów na ten temat.

Na tysi¹clecie chrzeœcijañstwa w Polsce – 1966 r. – odbywa³y siê dekanal-
ne kongregacje z udzia³em biskupa, w czasie których by³ wyg³aszany referat
o bogactwie religijno–kulturalnym danego dekanatu. W referacie dekanatu
myœlenickiego2 miêdzy innymi jest mowa, ¿e oko³o 1450 roku by³a w Trzebuni
kaplica, w której by³a prowadzona gorliwa praca duszpasterska, a ju¿ w 1615
roku istnia³o bractwo œwiêtej Zofii.

W tym¿e referacie jest mowa, ¿e parafie dekanatu myœlenickiego nale¿a³y
najpierw do dekanatu szczyrzyckiego, który w dawnych (czasach) dokumentach
nazywany by³ na przemian szczyrzyckim, to znowu dekanatem niegowickim.
W tym czasie by³ to dekanat najliczniejszy w naszej diecezji, obejmowa³ 38
parafii. Od wieku XV siedzib¹ tego dekanatu staj¹ siê Dobczyce. W XVI wieku
dekanat dobczycki zostaje pomniejszony przez utworzenie nowego dekanatu
w Wieliczce i Lipnicy Murowanej. Ju¿ pierwszy rozbiór Polski w 1772 roku od-
rywa nasze parafie od Krakowa i swojego biskupa, powróc¹ dopiero w 1879
roku i odt¹d dekanat myœlenicki stanowi¹ parafie: Dobczyce, Droginia, G³ogo-
czów, Harbutowice, Jawornik, Krzywaczka, Krzyszkowice, Myœlenice, Pcim,
Raciechowice, Rudnik, Stró¿a, Su³kowice, Trzebunia, Trzemeœnia

Tradycja szuka pocz¹tków duszpasterstwa w Trzebuni przy pustelni. Histo-
ria mówi, ¿e oœrodkiem duszpasterstwa by³ koœció³ lub kaplica. Zwykle jest to
najpiêkniejszy budynek w okolicy, najczêœciej stoj¹cy w centrum, charakteryzu-
j¹cy siê odmiennymi cechami architektonicznymi od pozosta³ych zabudowañ.
Wiele z nich budowano z drewna jako materia³u tañszego i ³atwiej dostêpne-
go (szczególnie tereny górskie i podgórskie). W diecezji krakowskiej pod
koniec XVIII wieku widoczna by³a przewaga takich koœcio³ów3. Mo¿na przyj¹æ,
¿e osadnicy maj¹c materia³ budowlany którym by³o drewno, wybudowali
kaplicê, a mo¿e koœció³.

195



W aktach wizytacyjnych z 1590 roku4 parafii Su³kowice jest mowa o istnie-
niu w Trzebuni kaplicy pod wezwaniem œw. Andrzeja Aposto³a, gdzie groma-
dzili siê wierni, aby oddaæ czeœæ Panu Bogu i pog³êbiæ swoje ¿ycie religijne.
W œwi¹tyni znajdowa³ siê jeden o³tarz, na którym co pewien czas by³a sk³ada-
na Najœwiêtsza Ofiara przez kap³ana przyje¿d¿aj¹cego z parafii macierzystej Su³-
kowice, przywo¿¹cego ze sob¹ ka¿dorazowo potrzebne paramenty oraz dary
ofiarne. Inne Ÿród³o podaje5, ¿e istniej¹cy w Trzebuni ju¿ w 1619 roku koœció³
by³ pod wezwaniem œw. Marii Magdaleny.

Na podstawie wizytacji w parafii Su³kowice, przeprowadzonej przez sufra-
gana bpa Kazimierza £ubieñskiego z roku 17046 dowiadujemy siê du¿o wiêcej
o koœciele i o uposa¿eniu ksiêdza wikarego w filii Trzebunia. Œwi¹tynia jest nazy-
wana raz koœcio³em, a raz kaplic¹. Mówi o istnieniu trzech o³tarzy z obrazami:
w o³tarzu g³ównym Matki Bo¿ej, w bocznym œwiêtego Andrzeja Aposto³a
z prawej, i œwiêtej Marii Magdaleny z lewej. Konsekracja œwi¹tyni nie jest
pewna, ale s¹ znaki i obchodzona jest dedykacja w 19 niedzielê po Zes³aniu
Ducha Œwiêtego. Koœció³ drewniany, ³awki proste, dwoje drzwi zamykanych
na k³ódkê, na wielkim o³tarzu Najœwiêtszy Sakrament. W koœciele znajduje siê
chrzcielnica, oleje za wielkim o³tarzem w potrójnym naczyniu. Jest wyposa¿ony
w 7 ornatów, 7 korpora³ów, 14 puryfikaterzy i kapê. W koœciele znajduje siê
7 obrazów, msza³, agenda, rytua³ i ma³a postylla (zestaw kazañ).

Wed³ug tego protoko³u wizytacyjnego, myœl o zamieszkaniu ksiêdza w Trze-
buni pojawi³a siê u jej mieszkañców. Prosili biskupa, aby przynajmniej dwa-
naœcie razy w roku przyby³ ksi¹dz z Su³kowic na udzielenie potrzebnych sakra-
mentów, ¿eby mogli spe³niæ swój obowi¹zek, za to obiecali dawaæ meszne
bez oporu.
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Nastêpnym Ÿród³em, z którego czerpiemy wiadomoœci o uposa¿eniu ksiê-
dza w Trzebuni, jest protokó³ z wizytacji bpa sufragana Micha³a Kunickiego
z 1728 roku.7 Na uposa¿enie ksiêdza sk³ada³y siê dwie role: £atasowa i Malino-
wa. W tym protokole jest wzmianka o zabraniu koœcio³a przez wodê: „ale woda
zabra³a koœció³, rolê odkupi³ dwór i jak wieœæ niesie przydzieli³ ch³opom. Od-
by³ siê s¹d w tej sprawie. Na roli plebañskiej piêæ cha³up, z czego p³ac¹ 3 z³ote
i pracuj¹ 3 dni w roku”. Nie jest znany dalszy los inwentarza, a tak¿e koœcio³a
i pracuj¹cego przy koœciele wikariusza ze Su³kowic. Nie ma kroniki prarafialnej
ani innych zapisów sporz¹dzonych przez póŸniejszych ksiê¿y, które mog³yby
przybli¿yæ ich prawdziw¹ historiê. Najstarsz¹ ksiêg¹ w Archiwum Parafialnym
jest ksiêga chrztów za³o¿ona przez ks. Lipkê w 1771 roku. Ksiêga ta nosi
numer zerowy.

W Archiwum Parafialnym istniej¹ najstarsze ksiêgi:
I. Liber Natorum et Baptisatorum, t. I, 1786 – 1801
II. Liber Copulatorum, t. I, 1786 – 1841
III. Liber Mortuorum, t. I, 1786 – 1827

Od tego czasu s¹ prowadzone i maj¹ oznaczenia kolejnych tomów. Katalog
koœcio³ów i duchowieñstwa Archidiecezji Krakowskiej z 1989 roku s. 293 po-
daje, ¿e obecny koœció³ by³ wybudowany w 1789 roku, odnowiony 1829, mu-
rowany, konsekrowany 7.VII.1808 roku. Najpierw by³a nawa g³ówna i zakry-
stia. W 1829 roku dobudowano wie¿ê, a kaplice boczne w 1903 roku. Sklepie-
nie p³askie, chór drewniany. Sklepienie i chór w koœciele zmieniono czêœciowo
przed II wojn¹ œwiatow¹, a czêœciowo po II wojnie œwiatowej.

Z Kroniki Parafialnej Su³kowic8 dowiadujemy siê, ¿e 7.IV.1849 roku zosta³
wystawiony dekret ministerialny we Lwowie, oddzielaj¹cy Trzebuniê od Su³ko-
wic i zatwierdzaj¹cy now¹ parafiê. Nie zachowa³ siê akt erekcyjny. Pierwszym
proboszczem zosta³ mianowany ks. Józef Hanuszowski wikary z Tuchowa.

Proboszczowie parafii to: 
1. Ks. Józef Hanuszowski 1849 – 1870
2. Ks. Antoni Opidowicz 1870 – 1876
3. Ks. Jan Kanty ¯ygad³o 1876 – 1889
4. Ks. Stanis³aw Ha³atek 1889 – 1899
5. Ks. Józef ¯eliwski 1899 – 1921
6. Ks. Jan Orkisz 1921 – 1940
7. Ks. Miko³aj ¯¹d³o 1942 – 1951
8. Ks. Franciszek KuŸma 1951 – 1964
9. Ks. Wiktor Czulak 1964 – 1984
10. Ks. Szczepan ¯mudka 1984 – 1990
11. Ks. Czes³aw Gacek od 15.III.1990
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Po œmierci œp. Ks. Jana Orkisza administratorem zosta³ Ks. dziekan Stanis³aw
Michalski (od dnia 15.XII.1940 roku), wysiedlony ze Œremu w diecezji poznañ-
skiej i pe³ni³ tê funkcjê do œmierci (przez dwa lata). Wszyscy proboszczowie,
starali siê jak najpiêkniej wype³niæ Wolê Bo¿¹ i realizowaæ swoje powo³anie
kap³añskie, dbaæ o dusze wiernych, a tak¿e troszczyæ siê o Dom Bo¿y.

Najd³u¿ej, jako proboszcz w parafii Trzebunia, pracowa³ Ks. Józef ¯eliwski
(22 lata). Jemu parafianie zawdziêczaj¹: powiêkszenie koœcio³a o dwie boczne
kaplice oraz wybudowanie nowej plebani z drzewa modrzewiowego i przeka-
zanie swoich pomieszczeñ w plebani murowanej na zajêcia szkolne.

Ks. Szczepanowi ¯mudce – wraz z parafianami – zawdziêczamy nowe
ogrodzenie cmentarzy i wokó³ plebanii, a tak¿e kaplicê na dolnym cmentarzu,
i rozpoczêcie remontu wewn¹trz koœcio³a.

Dalszy remont w koœciele i wokó³ koœcio³a, staram siê wraz z parafianami
kontynuowaæ. Na 155 – lecie parafii, Rada Duszpasterska, podjê³a uchwa³ê,
bardzo wa¿n¹, ale i kosztown¹: wymiana wszystkich okien w koœciele i za³o¿e-
nie witra¿y. Mam nadziejê, ¿e z pomoc¹ Bo¿¹ to wspania³e dzie³o zostanie
zrealizowane, tak jak wiele innych za mojego proboszczowania.

Parafia Trzebunia nale¿y do dekanatu Pcim, którego dziekanem jest Ks.
Krzysztof Nowak, a wicedziekanem Ks. Zbigniew Ksi¹¿kiewicz. Do dekanatu Pcim
nale¿¹: Krzeczów, Krzczonów, Lubieñ, Pcim, Stró¿a, Tenczyn, Tokarnia, Trzebu-
nia, Wiêciórka.
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HISTORIA SZKO£Y W TRZEBUNI
W LATACH 1875–1962

Jan Adamczyk

Druga po³owa XIX wieku przynios³a bardzo znacz¹ce zmiany na mapie poli-
tycznej Europy. Szczególnie w trudnej sytuacji znalaz³a siê monarchia habsbur-
ska. Przegrane wojny z Francj¹ i z Piemontem w 1866 r. tak os³abi³y to rozleg³e
pañstwo, ¿e by nie ulec rozpadowi, musia³o ono przeprowadziæ daleko id¹ce
reformy wewnêtrzne, g³ównie dotycz¹ce aspiracji wolnoœciowych i autonomicz-
nych narodów wchodz¹cych w sk³ad monarchii.

W grudniu 1866 r. nast¹pi³o przekszta³cenie monarchii habsburskiej w dua-
listyczn¹ – austro-wêgiersk¹. Starania polityków polskich reprezentuj¹cych
interesy Galicji, d¹¿¹cych do federacyjnego charakteru monarchii austriackiej
zakoñczy³y siê jednak niepowodzeniem. 2 marca 1867 r. delegacja ziemiañstwa
galicyjskiego ostatecznie popar³a przebudowê Austrii w Austro-Wêgry, w za-
mian za co Galicja otrzyma³a szerok¹ autonomiê. W szko³ach wprowadzono
polski jêzyk wyk³adowy, a szko³ami ludowymi i œrednimi mia³ zarz¹dzaæ polski
organ autonomiczny Rada Szkolna Krajowa. Jedna z pierwszych decyzji Rady
Szkolnej Krajowej dotyczy³a walk z analfabetyzmem, g³ównie na wsi galicyjskiej.
Postanowiono, ¿e w ka¿dej parafii powstanie szko³a, w której dzieci bêd¹ siê
uczyæ g³ównie czytania, pisania oraz podstaw przyrody i matematyki.

W Trzebuni ideê rozwoju szkolnictwa powszechnego podj¹³ ówczesny
proboszcz ks. Antoni Opidowicz. Dziêki jego staraniom rozpoczêto budowê
szko³y jednoklasowej 20 maja 1875 r., a ukoñczono w 1876 r. Budynek szko³y
zosta³ wybudowany na roli Ligenzowej obok koœcio³a i plebani. Nowo wznie-
siony budynek mia³ spe³niaæ kilka funkcji. Na parterze by³a jedna obszerna
izba lekcyjna oraz mieszkanie kierownika szko³y. W dachu znajdowa³y siê dwa
pomieszczenia mieszkalne, w których zamieszkali wikary i organista, dlatego
te izby nosi³y nazwê „wikarówka” i „organistówka”. Miêdzy tymi izbami
kierownik szko³y Stanis³aw S³onina zbudowa³ wêdzarniê, która mia³a s³u¿yæ
trzem lokatorom tego budynku. Warunki do nauki w szkole by³y bardzo
trudne. W klasie nie by³o pod³ogi. Dopiero po dwudziestu latach wprawiono
pod³ogi w mieszkaniu kierownika szko³y. W 1894 r. wybudowano drewniane
ustêpy, a w 1898 r. przestawiono piece. Budynek szko³y od pocz¹tku nêka³y
problemy z zawilgoceniem i grzybem, by³ bowiem pozbawiony izolacji
poziomych i zabezpieczeñ przeciwwilgociowych. Ju¿ w roku 1905 ówczesny
kronikarz szko³y zapisa³, ¿e grzyb i wilgoæ panuj¹ca w szkole czyni¹ budynek
„ma³o odpowiadaj¹cym najelementarniejszym wymaganiom higieny”.
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Szko³a boryka³a siê jednak z innymi bardzo znacz¹cymi problemami: bra-
kiem wykwalifikowanych nauczycieli oraz nisk¹ frekwencj¹. W kronice szko³y
zapisano, ¿e pocz¹tkowo w szkole uczyli „ró¿ni dyletanci, bez wszelkich kwali-
fikacji”, a pierwszym nauczycielem rutynowym, zatwierdzonym w 1900 r. przez
w³adze szkolne by³ Antoni Czeremuga, sprawuj¹cy we wsi obowi¹zki organisty.
Trudne warunki ¿ycia panuj¹ce wówczas w Trzebuni sprawia³y, ¿e pracuj¹cy tu
nauczyciele wyje¿d¿ali do innych miejscowoœci, g³ównie w okolice Krakowa
i innych miast.

Problemem by³a niska frekwencja w szkole. Dzieci z kilku roczników uczy-
³y siê w jednej izbie lekcyjnej. Nale¿y s¹dziæ, ¿e na zajêcia mog³o przychodziæ
najwy¿ej 30 dzieci. Rodzice, sami nie umiej¹cy czytaæ i pisaæ uwa¿ali, ¿e taka
umiejêtnoœæ jest ich dzieciom zbyteczna lub wrêcz szkodliwa, bo mo¿e im „po-
przewracaæ w g³owie”. Starsze dzieci pracowa³y z rodzicami na roli, nie uczê-
szcza³y wiêc w okresie prac polowych do szko³y. W okresie zimy du¿o dzieci nie
mog³o iœæ do szko³y, bo nie mia³o butów. Skoro w domu by³a tylko jedna para
butów, a dzieci w wieku szkolnym kilkoro, do szko³y w tych butach codzien-
nie sz³o inne dziecko. Dziêki zaanga¿owaniu nauczycieli, którzy sw¹ pracê okre-
œlaj¹ jako – s³u¿bê, szko³a jednak siê rozwija³a i pe³ni³a sw¹ funkcjê dydaktycz-
n¹ i wychowawcz¹ w œrodowisku.

Pocz¹tek XX wieku nic nie zmienia w sytuacji politycznej Trzebuni. Trzebu-
nia i ca³a Galicja jest nadal pod zaborem austriackim. Szko³a realizuje program
wychowawczy galicyjskiej Rady Szkolnej Krajowej, która korzystaj¹c z dobro-
dziejstw autonomii Galicji, realizuje adres do cesarza z 1866 r. „przy Tobie, Naj-
jaœniejszy Panie, stoimy i staæ chcemy”. W tym duchu 2 grudnia 1908 r. szko³a
obchodzi bardzo uroczyœcie uroczystoœæ jubileuszow¹ szeœædziesiêcioletnich
rz¹dów Jego Cesarskiej i Królewskiej Apostolskiej Moœci Najjaœniejszego Pana
Cesarza Franciszka Józefa I. Wa¿n¹ uroczystoœci¹ szkoln¹ jest równie¿ jubileusz
50-lecia kap³añstwa Ojca Œwiêtego Piusa X.

Rok szkolny 1914/15 rozpocz¹³ siê przy huku armat i jêku gin¹cych na polu
chwa³y. Rok ten zapisa³ siê krwawymi zg³oskami w historii cywilizacji europej-
skiej jako rok wybuchu I wojny œwiatowej. Nauka w szkole rozpoczê³a siê 
1 wrzeœnia 1914 r. ale zosta³a przerwana w listopadzie z powodu braku opa³u.
Na funkcjonowanie szko³y mia³ te¿ wp³yw zbli¿aj¹cy siê front rosyjski. W kro-
nice zapisano, ¿e na ludnoœci Trzebuni zbli¿aj¹cy siê front nie robi³ szczególne-
go wra¿enia, gdy¿ przybli¿a³ siê wolno, a lud powoli przyzwyczaja³ siê do huku
armat i okropnoœci wojny. Dzieci zosta³y zobowi¹zane przez w³adze wojskowe
do pomocy armii austriackiej. Pomoc polega³a na zbieraniu liœci je¿yny i po-
ziomki do wyrobu herbaty, zbieraniu cyny, cynku, o³owiu, miedzi do wyrobu
amunicji, zbieraniu pokrzyw do wyrobu sznurów i worków oraz szmat do
przerobienia na mundury.
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Trwaj¹ca wojna œwiatowa rzuca nowe œwiat³o na sprawê niepodleg³oœci
Polski. Mocarstwa zaborcze w obliczu wielkich strat ludzkich poniesionych
w wojnie pozycyjnej chc¹ przyci¹gn¹æ na swoj¹ stronê Polaków – zawsze
uwa¿anych za doskona³ych ¿o³nierzy. 5 listopada 1916 r. rz¹dy Austro-Wêgier
i Niemiec wydaj¹ jednobrzmi¹cy akt proklamuj¹cy powstanie „samodzielnego
pañstwa polskiego”. Nauczyciele i dzieci uczestnicz¹ z tej okazji w uroczystym
nabo¿eñstwie w Koœciele, które zosta³o odprawione 9 XI 1916 r. Chocia¿
w dniu 30 XI 1916 r. dzieci uczestnicz¹ w uroczystym nabo¿eñstwie w dniu
pogrzebu cesarza Franciszka Józefa I, to myœl o zbli¿aj¹cej siê niepodleg³oœci
Polski zaczyna dominowaæ w programie wychowawczym szko³y. Œwiadczy
o tym fakt, ¿e 15 paŸdziernika 1917 r. w tutejszej szkole odby³a siê uroczystoœæ
setnej rocznicy zgonu Tadeusza Koœciuszki. Dzieci bra³y udzia³ we mszy za du-
szê œp. Tadeusza Koœciuszki, a w szkole wys³ucha³y odczytu o jego zas³ugach
dla Polski. Koniec I wojny œwiatowej przynosi Polsce upragnion¹ niepodle-
g³oœæ. Po 146 latach niewoli austriackiej Trzebunia i ca³a Polska po³udniowa
znów staje siê czêœci¹ zjednoczonego pañstwa polskiego. M³odzie¿ szkolna
bardzo uroczyœcie uczci³a odzyskanie niepodleg³oœci, a zapis w kronice szko³y
najpiêkniej wyra¿a radoœæ Polaków, ¿e doczekali wolnej Ojczyzny:

Uznanym przez œwiat ca³y § 13 ¿¹dañ prezydenta amerykañskiego Wilsona
i opartym na nim manifestem warszawskiej Rady Regencyjnej z dnia 7 paŸdzier-
nika 1918 r. stanê³a znów w szeregu pañstw europejskich Polska zjednoczona,
wolna i niepodleg³a. To wielkie œwiêto w OjczyŸnie naszej uczci³a tutejsza dziat-
wa szkolna uroczystoœci¹ odbyt¹ w dniu 24 XI 1918 r. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê nabo¿eñstwem w Koœciele, po którym dziatwa zebra³a siê w przystrojonej
sali szkolnej. Tutaj przemówi³a kierowniczka szko³y, przedstawiaj¹c znaczenie
uroczystoœci. Po przemowie odœpiewa³y dzieci „Bo¿e coœ Polskê”.

17 marca 1921 r. zosta³a uchwalona Konstytucja zwana „marcow¹”. Kon-
stytucja wprowadza obowi¹zek szkolny. Nauka w szko³ach pañstwowych jest
bezp³atna. Nauka religii jest dla wszystkich obowi¹zkowa. Wprowadzenie
obowi¹zku szkolnego i jego egzekwowanie podnosi na wy¿szy poziom proces
nauczania. Pojawiaj¹ siê jednak problemy lokalowe szko³y. Gmina zakupi³a
wiêc budynek, który by³ w³asnoœci¹ ksiêcia Lubomirskiego, z przeznaczeniem
na cele szkolne. Budynek by³ zrujnowany, a dawniej s³u¿y³ jako karczma. Bu-
dynek odrestaurowa³ przewodnicz¹cy Rady Szkolnej Tomasz Ostafin i od
1 czerwca 1922 r. rozpoczê³y w nim naukê dzieci klas I i II z dolnej czêœci wsi.

W niepodleg³ej Polsce wiele uwagi poœwiêca siê wychowaniu patriotycz-
nemu i jednoœci Polaków na œwiecie. Szko³a ³¹czy wielkie wydarzenia z prze-
sz³oœci z bie¿¹cymi wydarzeniami zachodz¹cymi w kraju. Uroczyœcie obchodzi
siê 30 VI 1927 r. pogrzeb Juliana S³owackiego na Wawelu, rocznice zwi¹zane
z Tadeuszem Koœciuszk¹, powstaniami narodowymi, Konstytucj¹ 3 Maja, ale
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równie¿ imieniny Józefa Pi³sudskiego, pogrzeb pierwszego prezydenta RP
Gabriela Narutowicza. Równie¿ w dniu 12 maja 1935 r. m³odzie¿ szkolna bra-
³a udzia³ we mszy ¿a³obnej za duszê œp. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Dzieci
przygotowuj¹ programy artystyczne w oparciu o twórczoœæ polskich poetów
i co roku przygotowuj¹ jase³ka.

Zbli¿aj¹ca siê II wojna œwiatowa sprawia, ¿e dzieci rezygnuj¹ z wycieczki
do Czêstochowy, a pieni¹dze przeznaczone na tê wycieczkê oraz pieni¹dze
z dobrowolnych sk³adek przeznaczaj¹ na Fundusz Obrony Narodowej – na
zakup broni dla Wojska Polskiego.

W latach 1939-1945 zajêcia w szkole odbywa³y siê bardzo nieregularnie.
Frekwencja wynosi³a 20-30%. Wielokrotnie by³y przeprowadzane rewizje,
w czasie których Niemcy zniszczyli zarówno wyposa¿enie szko³y jak i ocala³e
jeszcze pomoce naukowe.

10 lutego 1945 r. uroczystym nabo¿eñstwem rozpoczêto naukê w wolnej
Polsce. Szko³a w okresie wojny uleg³a znacznej dewastacji, g³ównie piece, pod-
³ogi, ³awki szkolne i pomoce naukowe. Pomoce naukowe zosta³y zniszczone
lub zaginê³y. Ksi¹¿ki z biblioteki szkolnej na polecenie okupantów zosta³y prze-
wiezione do gminy Pcim i tam zaginê³y. Wagê szkoln¹ zabrali Niemcy. Dzie³a
odbudowy szko³y po wojnie podj¹³ siê nowy kierownik szko³y Micha³ Balara,
który obj¹³ swe stanowisko 20 wrzeœnia 1945 r. Z pe³nym zapa³em przyst¹pi³
do odbudowy budynku szko³y, gromadzenia pomocy naukowych, wykonania
nowych ³awek szkolnych. Od 1 paŸdziernika 1946 r. wynajêto jedn¹ izbê w bu-
dynku po zlikwidowanym sklepie Samopomocy Ch³opskiej, w której zorgani-
zowano salê szkoln¹. Nie rozwi¹za³o to jednak problemów lokalowych szko³y.
Od 3 wrzeœnia 1947 r. szko³a przejê³a dom jednorodzinny po tragicznie zmar-
³ej rodzinie Oskwarków, w którym urz¹dzono dwie izby lekcyjne. Poniewa¿
zmar³y w³aœciciel Franciszek Oskwarek mia³ pseudonim „Herman”, budynek
ten zosta³ nazwany „Hermanówka”. Na placu obok budynku szko³y urz¹dzono
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boisko szkolne, jednak plac ten by³ bardzo ma³y i nie mo¿na tam by³o urz¹-
dziæ nawet pe³nowymiarowego boiska do pi³ki siatkowej. W budynku „Her-
mana” uczy³y siê na dwie zmiany cztery klasy I-IV.

Lata piêædziesi¹te przebiegaj¹ w atmosferze intensywnej pracy dydakty-
czno-wychowawczej. Szko³a realizuje ró¿norodne zadania, wynikaj¹ce z aktu-
alnej sytuacji politycznej Polski, z których najwa¿niejsze to upowszechnienie
nauczania w zakresie klas I-VII oraz walka z analfabetyzmem wœród doros³ych
mieszkañców wsi. Wzrasta systematycznie liczba uczniów. Wilgoæ i grzyb
niszcz¹ budynki szko³y. Trwaj¹ starania o budowê nowej szko³y z odpowiednim
zapleczem sportowym, które jednak nie przynosz¹ oczekiwanego efektu. Na
1 wrzeœnia 1957 r. szko³a liczy 11 oddzia³ów. Sale szkolne rozmieszczone s¹
w trzech budynkach oddalonych od siebie o 1 km. W budynku przy koœciele
by³y 3 izby lekcyjne (w tym dwie po 25 m2), w budynku „Hermana” – 2 izby
lekcyjne i w budynku „Prezydium” – 2 izby lekcyjne. Nauka odbywa siê na dwie
zmiany. Konieczne wiêc sta³o siê wynajêcie jednej izby na salê szkoln¹ w pry-
watnym domu Walentego Œmietany na roli Balinkowej.

W latach 1962-1964 z inicjatywy ówczesnego przewodnicz¹cego Prezydium
Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebuni Antoniego Bystronia trwa³a przebu-
dowa piêtra w budynku „G³ównym” szko³y. Zosta³y wybudowane dodatkowo
3 izby lekcyjne na piêtrze oraz nowy dach. Z chwil¹ przeprowadzenia uczniów
do nowych sal lekcyjnych zaprzestano z korzystania z izby lekcyjnej u Walente-
go Œmietany. Warunki pracy szko³y uleg³y poprawie.

Od 1 wrzeœnia 1962 r. w budynku „G³ównym” rozpoczê³a dzia³alnoœæ dwu-
letnia Szko³a Przysposobienia Rolniczego, a jesieni¹ tego roku kurs wieczorowy
dla doros³ych w zakresie klasy VI i VII. Szko³a zosta³a wyposa¿ona w du¿¹ iloœæ
nowych pomocy naukowych, g³ównie do fizyki. By³a ona miejscem zebrañ
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wiejskich, lokalem wyborczym, miejscem organizowania licznych szkoleñ i kur-
sów. Prê¿nie dzia³a³ chór szkolny, zespó³ teatralny, ko³a sportowe oraz wakacyj-
ny „Dzieciniec wiejski”. Z chwil¹ zakupienia dla szko³y spalinowego agregatu
pr¹dotwórczego oraz telewizora, prawie codziennie „du¿a sala” szko³y wype³-
niona by³a po brzegi mieszkañcami wsi. Szczególn¹ ogl¹dalnoœæ mia³ „Dziennik
Telewizyjny”, serial „Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie” oraz czwartkowa „Kobra”.

W pamiêci mieszkañców wsi pozosta³o jednak bolesne wydarzenie z 1958 r.
4 sierpnia 1958 r. Ministerstwo Oœwiaty wyda³o zarz¹dzenie w sprawie prze-
strzegania zasad œwieckoœci szko³y, które zobowi¹zywa³o do usuniêcia ze œcian
szkolnych emblematów religijnych oraz zaniechania odmawiania modlitwy
przed i po zajêciach szkolnych. W dniu 2 wrzeœnia 1958 r. w zwi¹zku z usuniê-
ciem krzy¿y z dwóch sal lekcyjnych w budynku „Prezydium”, wynik³y burzliwe
zajœcia z udzia³em oko³o 200 mieszkañców wsi, którzy zdecydowanie stanêli
w obronie krzy¿y w szkole. W dniu 3 wrzeœnia 1958 r. star³o siê z milicj¹ oko³o
600 osób. Milicja rozpêdzi³a t³um u¿ywaj¹c gazów ³zawi¹cych i pa³ek gumo-
wych. W dniach 3, 4, i 5 wrzeœnia trwa³y przes³uchania i aresztowania uczestni-
ków zajœæ, w tym kierownika szko³y. Aresztowani zostali ukarani karami wiêzie-
nia oraz wysokimi grzywnami pieniê¿nymi. Kierownik szko³y zosta³ zawieszony
w pe³nieniu obowi¹zków. Krzy¿e zosta³y zdjête ze œcian i wywiezione do Myœle-
nic. Trzy lata póŸniej nauka religii zosta³a przeniesiona ze szko³y do koœcio³a.

Obecnie w miejscu, gdzie w 1958 r. mieszkañcy Trzebuni bronili krzy¿y
w salach lekcyjnych, stoi okaza³y budynek nowej szko³y. 15 marca 1995 r. zo-
sta³y uroczyœcie poœwiêcone i powieszone w klasach nowe krzy¿e. 1 wrzeœnia
1995 r. ks. biskup Kazimierz Nycz poœwiêci³ now¹ szko³ê i odprawi³ uroczyst¹
mszê na rozpoczêcie roku szkolnego 1995/96 w naszym województwie.
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HISTORIA SZKO£Y W TRZEBUNI
OD 1965 DO CHWILI OBECNEJ

Stanis³awa £atas, U.G. Pcim

W zwi¹zku z wydarzeniami z 1958 r. budowê szko³y w Trzebuni ówczesne
w³adze odsuwa³y w czasie. W Trzebuni przyjê³o siê mówiæ, ¿e budowa szko³y
nale¿y do historycznych, poniewa¿ jest rok 1977/78 a o budowie szko³y mówi
siê ju¿ od 25 lat. O budowie szko³y zaczêto mówiæ od czasu, kiedy w Trzebuni
odby³ wizjê lokaln¹ wizytuj¹cy gminê Pcim Prezydent Miasta Krakowa towarzysz
Pêkala. Po obejrzeniu budynków naszej szko³y stwierdzi³: „Gdybym nie by³
w Trzebuni nie uwierzy³bym, ¿e w takich warunkach mog¹ siê uczyæ dzieci.”

Po tej wizji szko³a nasza wesz³a do planu spo³eczno-gospodarczego
województwa krakowskiego na lata 1976-80. Rozpoczê³y siê prace nad przy-
gotowaniem wstêpnej dokumentacji budowy. Powo³any zosta³ Wiejski Komi-
tet Budowy Szko³y, któremu przewodniczy ob. Józefa Bystroñ. Mieszkañcy wsi
zadeklarowali po 600 z³. lub 6 dni pracy przy budowie. Wszyscy wierzyli, ¿e
budowa rozpocznie siê w terminie. W gminie na ka¿dym zebraniu, sesji GRN
dzia³acze POP, ZSL i radni wiejscy mówili o problemach zwi¹zanych z budow¹
szko³y (brak lokalizacji, brak ujêcia wody o odpowiedniej wydajnoœci). Nowe
trudnoœci nadesz³y doœæ nieoczekiwanie i zakrawa³y wrêcz na skandal. Otó¿
okaza³o siê, ¿e dzia³ka na której mia³a byæ wybudowana szko³a jest ma³a,
a tak¿e leœnictwo nie wyrazi zgody na zbudowanie na niej szko³y. Rodzi siê
wiêc pytanie: po co na tej dzia³ce przez tyle lat trwa³y badania, po co sporz¹-
dzano plan sytuacyjny, badania geologiczne, badania wody, skoro nie by³o
aktu w³asnoœci.

Zmiana lokalizacji budynku przesunê³a termin jego realizacji na dalsze lata.
Nowa lokalizacja na gruntach szkolnych, parafialnych i prywatnych pomiêdzy
barem a rol¹ Bylicow¹ wydaje siê byæ szczêœliwsza od poprzedniej. Badania
geologiczne, jak równie¿ badania wody, zakoñczy³y siê pomyœlnie. Miejscowy
proboszcz ks. Wiktor Czulak wyrazi³ zgodê na oddanie gruntów parafialnych
pod budowê. Mo¿na wiêc mieæ powód do optymizmu, ¿e budowa wreszcie
ruszy. Oby optymizm nie by³ przedwczesny, gdy¿ prace nad dokumentacj¹
przebiegaj¹ bardzo powoli, a termin budowy znowu przesuniêto z roku 1979
na 1980 rok. Poniewa¿ tych przesuniêæ by³o ju¿ kilka, a rok 1980 jest ostatnim
rokiem planu 5-letniego i raczej w takim roku koñczy siê rozpoczête budowy,
a nie rozpoczyna nowych „pesymiœci” mówi¹, ¿e i rok 1980 nie jest ostate-
cznym terminem rozpoczêcia budowy. Przysz³oœæ poka¿e kto ma racjê?
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Z inicjatywy Komitetu Budowy Szko³y w dniu 16 marca 1983 roku odby³o
siê spotkanie przedstawicieli Kuratorium Oœwiaty w Krakowie oraz wszystkich
instytucji odpowiedzialnych za budowê szko³y w Trzebuni. Efektem tego ze-
brania by³o przyjêcie harmonogramu dzia³añ poszczególnych instytucji g³ów-
nie planistycznych by budowa mog³a siê rozpocz¹æ. Postanowiono, ¿e pocz¹-
tkiem tych dzia³añ bêdzie wykonanie ujêcia wody dla szko³y na roli Bylicowej.
Ca³oœci¹ prac kieruje mgr in¿. Edward Konik z Krakowa. Natomiast konsultan-
tem i wspó³wykonawc¹ ujêcia jest in¿ynier Zadora ze Zgorzenia Górnego
k/Wadowic. W zwi¹zku z tym miejscowa ludnoœæ podjê³a czyny spo³eczne:
wywóz 15 krêgów studziennych na miejsce ujêcia wody, wywóz 2 samo-
chodów ¿wiru, wywóz oko³o 2 ton cementu.

Deski potrzebne do budowy nowej szko³y maj¹ dostarczyæ mieszkañcy wsi
po jednej z domu. W zw¹tpia³e serca nauczycieli i mieszkañców wsi wlewa siê
nadzieja – nareszcie siê zaczê³o.

18 kwietnia 1983 roku ujêcie wody zosta³o wykonane! Nastêpuje prawie
historyczny moment – kol. Jan Adamczyk, zastêpca dyrektora szko³y, przynosi
do degustacji porcjê wody ze studni dla nowej szko³y. Wszyscy podziwiamy
Ÿródlany smak i czystoœæ wody. Niestety – dalszy proces budowy szko³y zosta-
je zatrzymany odgórnie.

Tymczasem budynek „g³ówny” zostaje czêœciowo poddany remontowi.
Instaluje siê w nim wodê bie¿¹c¹. Radoœæ trwa krótko. Woda nie nadaje siê do
picia z powodu zanieczyszczenia Ÿród³a. Mimo remontu wszêdzie widaæ jak
„sypie” siê szko³a: oto pod jedn¹ z kole¿anek wa¿¹c¹ oko³o 50 kg a wiêc
szczup³¹ id¹c¹ na lekcjê za³ama³a siê deska w pod³odze górnego korytarza.
Efekt silne st³uczenie lewej nogi – 21 dni zwolnienia chorobowego. Tak by³o
w budynku g³ównym, a w budynku „Prezydium” trwa lekcja w kl. II – nagle
z sufitu pada deszcz. Przez sufit przecieka³a woda. Miejsce przecieku zosta³o
zatynkowanie. Trwa lekcja – nagle z sufitu odpada mokry, ciê¿ki tynk. Na
szczêœcie spada pomiêdzy g³owy uczniów, na ³awkê. Te i inne obrazki mog¹
œwiadczyæ w jakich warunkach uczymy. Mimo to nauka trwa, efekty pracy s¹
bardzo dobre o czym œwiadcz¹ wyniki kolejnych wizytacji.

W zwi¹zku z rozpoczêciem budowy budynek tzw. „Prezydium” zosta³
przekazany na magazyny wykonawcy a wynajêto dwie izby mieszkalne w su-
terenach na sale lekcyjne u p. W³adys³awa Hodurka zamieszka³ego w Trzebuni.

Smutna prawda, ale budowa szko³y w Trzebuni ma bardzo d³ug¹ historiê.
Od lat szeœædziesi¹tych powstawa³y Komitety Budowy Szko³y, których prace
koñczy³y siê jednak niepowodzeniem. Trzebuni nie staæ by³o na budowê szko-
³y w czynie spo³ecznym, nie by³o te¿ mo¿liwoœci wprowadzenia tej budowy
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jako inwestycji pañstwowej. Zmiana nast¹pi³a w pocz¹tku lat osiemdziesi¹-
tych. Tragiczny stan obiektów szko³y oraz starania wielu instytucji spowodowa³y
rozpoczêcie prac projektowych tego obiektu. Znowu zosta³ powo³any Spo³ecz-
ny Komitet Budowy w sk³adzie: Józefa Bystroñ – przewodnicz¹ca (a po jej wy-
jeŸdzie zostaje nim in¿. Stanis³aw Hodurek) W sk³ad Komitetu weszli równie¿
przedstawiciele poszczególnych ról Trzebuni, którzy aktywnie uczestniczyli
w przygotowaniu inwestycji.

W po³owie roku 1984 Rada Narodowa miasta Krakowa podjê³a decyzjê
o wprowadzeniu do planu budowy szko³y wg atrakcyjnego projektu opracowa-
nego przez Miejskie Biuro Projektów w Krakowie pod kierownictwem mgr in¿.
Armaty. Jesieni¹ tego¿ roku rozpoczê³y siê na placu budowy przerwane prace
przygotowawcze; ustawianie zaplecza budowy. Wykonania budowy podjê³o
siê Przedsiêbiorstwo Budowy Elektrowni i Przemys³u „Energoprzem” oddzia³
w Skawinie. Przedsiêbiorstwo zobowi¹za³o siê wejœæ na budowê wiosn¹ 1985
roku, co jednak nie nast¹pi³o.

Rozpoczê³a siê zdecydowana walka o rozpoczêcie budowy, gdy¿ grozi³o jej
ponowne przesuniêcie terminu do roku 1988. Kilka delegacji Komitetu Budo-
wy Szko³y zabiega³o o rozpoczêcie budowy we wszystkich instytucjach pañ-
stwowych i politycznych w województwie.

W najtrudniejszym okresie „walki o szko³ê” z wielk¹ energi¹ zaanga¿owa³ siê
w sprawê budowy cz³onek KKPZPR, kandydat na pos³a do Sejmu PRL a póŸniej
pose³ na Sejm PRL – W³adys³aw Matlak. Dziêki tym dzia³aniom idea budowy szko-
³y w 1985 roku uzyska³a poparcie KKPZPR co spowodowa³o przyspieszenie
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prac projektowych. I sta³o siê – w czerwcu 1985 roku PBEiP „Energoprzem”
rozpoczê³o budowê szko³y. Kierownikiem budowy zosta³ mgr in¿. Kazimierz
Zuzia. Nowy budynek szkolny mia³ sk³adaæ siê z czterech segmentów:

1. Sala gimnastyczna
2. Blok dydaktyczny
3. Blok socjalny
4. Przedszkole

Od samego pocz¹tku budowy tempo robót by³o dosyæ wolne. Budowê
trapi³y ró¿ne problemy, z których g³ówne to:

– brak ludzi do pracy
- brak materia³ów budowlanych
- nieuregulowane problemy w³asnoœciowe parcel przejêtych pod budowê
- problemy z w³aœcicielami gruntów, po których przechodzi linia wysokie-

go napiêcia 
- przed³u¿aj¹ca siê makroniwelacja terenu
- wolne wrêcz œlimacze tempo budowy.

Taki stan rzeczy odziedziczy³ odrodzony w 1990 roku samorz¹d lokalny. W³a-
dze gminy nie mog³y tolerowaæ niszczenia budynku. Inwestor czyli Kuratorium
Oœwiaty, w nowych warunkach ustrojowych nie radzi³ sobie z prowadzeniem bu-
dowy. W wyniku nacisku ze strony gminy w paŸdzierniku 1992 roku rozpoczêto
prace wykoñczeniowe w bloku dydaktycznym. Przyjêto zasadê finansowania
budowy w stosunku 1:1 (Kuratorium – Gmina) 

Na wniosek dyrekcji szko³y KDI zwo³a³o naradê z udzia³em zainteresowa-
nych budow¹ w celu koordynacji prac  wykoñczeniowych. Przyjête ustalenia tej
i innych narad wyznacza³y konkretne zadania do wykonania, ale na wniosek
Kuratorium postanowiono zmieniæ flizy w pomieszczeniach sanitarnych na
lamperiê olejn¹ a na korytarzach u³o¿yæ wyk³adzinê PCV w celu uzyskania
oszczêdnoœci. Pominiêto wiele prac koniecznych do wykonania aby szybciej
oddaæ szko³ê do u¿ytkowania np. drogi dojazdowe, odprowadzenie œcieków.
Dziêki ogromnym staraniom samorz¹du lokalnego, Kuratorium Oœwiaty
wyrazi³o zgodê na u³o¿enie glazury w pomieszczeniach sanitarnych a na kory-
tarzach zamianê wyk³adzin na p³ytki lastrykowe.

Na rok 1993 w³adze pañstwowe narzuca³y gminom zasadê finansowania
inwestycji oœwiatowych 1:2 ( 1 – Kuratorium, 2 – gmina). Poniewa¿ w bud¿e-
cie gminy przeznaczono kwotê 300 mln z³ na budowê, Kuratorium przezna-
czy³o tylko 150 mln z³otych. Kwota 450 mln nie gwarantowa³a kontynuacji
jakichkolwiek prac budowy. W trakcie spotkañ Kuratorium z wykonawcami
zapisano termin oddania inwestycji na 31 sierpnia 1993 roku, ale tylko bloku 
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dydaktycznego. W celu zwiêkszenia œrodków na budowê w³adze lokalne
wspólnie z dyrekcj¹ podjê³y nastêpuj¹ce dzia³ania: Rada Gminy zwiêkszy³a
kwotê na budowê o 200 mln z³, a Kuratorium zwiêkszy³o dotacjê o 100 mln z³,
Gmina Pcim wystêpuje z proœb¹ o dotacjê 1 mld. z³ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej.

Skompletowanie dokumentacji dla Funduszu trwa bardzo d³ugo, poniewa¿
Kuratorium nie deklarowa³o chêci oddania szko³y w roku 1993 oraz nie dekla-
rowa³o na ten cel œrodków Finansowych. W zwi¹zku z tym Fundusz odrzuci³ nasz
wniosek w maju 1993 roku. Po kilkunastu wyjazdach do Kuratorium i d³ugo-
trwa³ych rozmowach uda³o siê w pe³ni uzupe³niæ wniosek o dotacjê, który zosta³
przyjêty przez Fundusz do realizacji.

W staraniach o dodatkowe œrodki na ukoñczenie szko³y nale¿y podkreœliæ
rolê Rady Rodziców, której przedstawiciele wielokrotnie aktywnie uczestniczyli
w rozmowach w Kuratorium, a tak¿e jeŸdzili na w³asny koszt do Warszawy,
do Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wg stanu budowy na dzieñ 20 czerwca 1993 roku stwierdza siê, ¿e oddanie
szko³y na 31 sierpnia 1993 do u¿ytkowania jest mo¿liwe pod warunkiem uzy-
skania pomocy finansowej z Europejskiego Funduszu i dodatkowych œrodków
przeznaczonych przez Kuratorium. Poniewa¿ zosta³o wiele prac do wykonania:
drogi, oczyszczanie œcieków, prace elewacyjne, wejœcie do nowej szko³y mo¿liwe
bêdzie w paŸdzierniku lub listopadzie 1993 roku.

Niestety marzenia o przejœciu do nowej szko³y spe³z³y na niczym, ale dziêki
staraniom samorz¹du lokalnego i dyrekcji szko³y, szko³a otrzyma³a dotacje z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokoœci 400 mln z³. (17 400
dol USA). W marcu 1994 roku zobowi¹zanie co do wykorzystania w/w kwoty
podpisuj¹ w ramach Rady Rodziców: mgr Piotr Miku³a (dyrektor szko³y), mgr Jan
Adamczyk (wicedyrektor szko³y), Eugeniusz Stopka (przedstawiciel Rady Rodzi-
ców, w ramach Urzêdu Gminy Pcim: mgr in¿. Tomasz Bombol (Wójt Gminy Pcim).

Uroczystoœæ wrêczenia Szkole dotacji na dokoñczenie inwestycji mia³a miej-
sce w Ministerstwie Przekszta³ceñ W³asnoœciowych w Warszawie. Po otrzymaniu
w/w funduszu Kuratorium Oœwiaty przekaza³o na rzecz inwestycji dodatkowe
2 mld z³. Powy¿sze œrodki oraz planowane nak³ady Urzêdu Gminy i Kuratorium
Oœwiaty mia³y gwarantowaæ ukoñczenie czêœci dydaktycznej szko³y. Poniewa¿
w 1993 roku prace na budowie przebiega³y bardzo wolno, do wykonania w 1994
pozosta³y trudne i kosztowne roboty: wykonanie drogi dojazdowej i chodnika,
wykonanie g³ównego zasilania szko³y w energiê elektryczn¹, wybudowanie
zbiorników fekalnych i oczyszczalni œcieków, dokoñczenie prac budowlanych
w czêœci dydaktycznej szko³y, niwelacja terenu.
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W pierwszym pó³roczu 1994 roku prace na budowie nie by³y kontynuo-
wane. Toczy³y siê natomiast o¿ywione pertraktacje miêdzy Kuratorium Oœwia-
ty, a wójtem Gminy Pcim o dalszych losach inwestycji i sposobach jej ukoñcze-
nia. W wyniku wzajemnego porozumienia dokonano bardzo istotnych zmian
organizacyjnych budowy:

1. W zwi¹zku z rozwi¹zaniem Krakowskiej Dyrekcji Inwestycji prowa-
dz¹cej budowê, uchwa³¹ Rady Gminy Pcim – Urz¹d Gminy w Pcimiu
zosta³ inwestorem zastêpczym.

2. Poniewa¿ generalny wykonawca Energomark II ze Skawiny nie wy-
wi¹za³ siê z podpisanych umów, przeci¹gaj¹c w nieskoñczonoœæ ter-
miny ukoñczenia robót, zrezygnowano z generalnego wykonawcy
wprowadzaj¹c przetargi na roboty, logicznie spisywanie umów oraz
kary umowne za nieterminowe wykonanie robót.

Prace budowlane rozpoczêto ponownie w sierpniu 1994 roku za pieni¹-
dze z Fundacji. Prace budowlane wewnêtrzne koñczy³ dotychczasowy „Ener-
gomark II”. Firma nadal nie przestrzega³a terminów ukoñczenia robót, prace
wykonywa³a niestarannie, pozostawiaj¹c liczne usterki za co zosta³a ukarana
wysokimi karami umownymi i przegra³a kolejny przetarg na wykonanie robót. 

Przetarg na niwelacjê terenu, wykonanie drogi i chodnika wygra³a firma
z Krakowa „Budostal 5”. Przetarg na wykonanie elewacji bloku dydaktyczne-
go wygra³a firma KAMKOL ze Swoszowic k/ Krakowa. Obie firmy wykona³y
swe prace nale¿ycie, zgodnie z zawartymi umowami. Poniewa¿ zakres robót
na rok 1994 by³ zbyt du¿y, odbiory przed³u¿a³y siê z powodu licznych usterek.
Nie uda³o siê przekazaæ szko³y do eksploatacji w 1994 roku. Ostateczne robo-
ty wykoñczeniowe wykonano na pocz¹tku 1995 roku. Dziêki ³agodnej zimie
prace przy drodze i chodniku, zbiornikach fekalnych, usuwanie usterek budo-
wlanych w budynku by³y kontynuowane i ukoñczone na dzieñ 10 III 1995 rok.
W dniu 10 marca 1995 roku dyrektor szko³y mgr Piotr Miku³a podpisa³ proto-
kó³ odbioru budynku do eksploatacji. 

Chocia¿ daty przejœcia do nowej szko³y zmienia³y siê jak w kalejdoskopie,
mieszkañcy wsi, rodzice g³êboko wierzyli, ¿e kiedyœ nadejdzie ten upragniony
od wielu, wielu lat dzieñ i chêtnie pracowali spo³ecznie. Rodzice sk³adali siê
po 165 tys. z³ na firanki, zas³ony, tablice dekoracyjne na korytarze. Niestety a¿
203 rodziny nie wspar³y szko³y finansowo. Rodzice poszczególnych klas sprz¹-
tali klasy, myli okna, czyœcili korytarze i sanitariaty. Dostarczyli s³upki i ogrodzi-
li siatk¹ dojœcie i dojazd do szko³y, oddzielaj¹c teren szkolny od placu budowy.
Ich wysi³ki koordynowali dyrektorzy szko³y Piotr Miku³a i Jan Adamczyk.
O pieni¹dze w bud¿ecie gminy zabiegali radni Trzebuni: Marek Hyrlicki,
Rozalia Szczepaniak, Jan Adamczyk, Julian Balinka i Stanis³aw Orawin.
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Nareszcie nadszed³ upragniony i d³u-
go oczekiwany dzieñ, dzieñ przejœcia do
nowej szko³y, a by³o to dnia 15.III. 1995
roku (œroda) Po uroczystej mszy œw. i po-
œwiêceniu krzy¿y, ofiarowanych w prezen-
cie dla nowej szko³y przez ks. proboszcza
mgr Czes³awa Gacka, ruszyliœmy do nowej
szko³y. W procesji uczestniczy³y dzieci
wszystkich klas, ich rodzice, rodzeñstwo
nawet dziadkowie oraz wszyscy nauczyciele. Do zebranych na korytarzu I piê-
tra przemówi³ dyrektor mgr Piotr Miku³a witaj¹c dzieci i ich rodziców w nowej
szkole, nastêpnie uczniowie rozeszli siê do swoich klas, gdzie w obecnoœci
swoich rodziców i wychowawców powiesili krzy¿e.
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Po zwiedzeniu szko³y odby³o siê ogólne zebranie z rodzicami na którym
zdecydowano, ¿e na 120 rocznicê istnienia szko³y w Trzebuni nadane bêdzie
imiê nowej szkole. W wyniku g³osowania rodzice wybrali na patronkê szko³y
Mariê Konopnick¹

I tak w dniu 1 wrzeœnia 1995 roku odby³a siê wojewódzka inauguracja roku
szkolnego 1995/96 i jednoczeœnie oficjalne oddanie nowego budynku szko³y.
Uroczyst¹ mszê œw. odprawi³ bp Kazimierz Nycz, sw¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y
nas równie¿ w³adze kuratoryjne pod przewodnictwem kuratora Jerzego Lac-
kowskiego, przedstawiciele delegatury, w³adze gminy Pcim oraz spo³ecznoœæ
Trzebuni. Dzieñ ten by³ równie¿ dniem nadania szkole imienia. Przy wejœciu do

Powitanie przez dyrektora szko³y mgr Piotra Miku³ê



budynku szko³y z prawej strony zosta³a wmurowana tablica pami¹tkowa z wi-
zerunkiem patronki. Uroczystoœæ uœwiêci³ koncert orkiestry dêtej „Orze³” oraz
program artystyczny przygotowany przez uczniów szko³y.

Kiedy emocje opad³y, zaczê³a siê normalna nauka i troska o estetykê klas,
korytarzy, otoczenia. M³odzie¿ chêtna do prac, dba o przydzielone rejony wokó³
szko³y. Otoczenie piêknieje z dnia na dzieñ. Z roku na rok przybywa zieleni, krze-
wów i kwiatów. W roku 1997 kontynuowane s¹ prace przy porz¹dkowaniu te-
renów przyszkolnych. Przyjêto koncepcjê, ¿e teren miêdzy szko³¹ a jezdni¹ bêdzie
podzielony na 3 czêœci – tzw. 3 pó³ki. Pó³ka przy szkole bêdzie urz¹dzona jako
teren rekreacyjny, a pozosta³e 2 pó³ki bêd¹ s³u¿yæ zajêciom wychowania fizy-
cznego. Wykonano chodniki na terenie przyszkolnym oraz drogê dojazdow¹
od strony wschodniej. Przy znacznym czynie spo³ecznym OSP – Trzebunia wyko-
nano ogrodzenie od strony jezdni. Zosta³o ono sfinansowane przez Urz¹d Gmi-
ny w Pcimiu z funduszy inwestycyjnych. W roku 1998 najwiêksz¹ inwestycj¹
by³o wykonanie asfaltowego boiska szkolnego o powierzchni 25 x 50 m. Asfalt
na boisku wykona³a specjalistyczna firma z Krakowa, a odwodnienie terenu
firma z Myœlenic. Trwa³y równie¿ prace wykoñczeniowe w czêœci socjalnej
szko³y, w której wykoñczono czêœæ dla orkiestry oraz po³o¿ono tynki i wylewki
w czêœci sto³ówkowej.

Po wprowadzeniu dzieci szkolnych do budynku, zagospodarowaniu tere-
nu, wykonaniu boisk, bardzo wa¿nym okaza³o siê zagospodarowanie pozo-
sta³ych czêœci budowanego z ogromnym rozmachem obiektu. Jeszcze w 1998 r.
w czêœci socjalnej zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb orkiestry dêtej
„Orze³”. Du¿y wk³ad w adaptacjê pomieszczeñ w³o¿yli cz³onkowie orkiestry
z kapelmistrzem Franciszkiem Bienkiem na czele. Umo¿liwi³o to lepsze przygo-
towanie siê orkiestry do obchodów 150-lecia istnienia, które mia³y miejsce na
placu przed szko³¹ w Trzebuni, w maju 2002 roku. W 1999 r. na parterze czêœ-
ci socjalnej uruchomiono, przy udziale stra¿aków z OSP Trzebunia, najwiêksz¹
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Uroczyste 
przeciêcie wstêgi 
przez kuratora 
Jerzego Lackowskiego



w gminie salê stra¿ack¹ z zapleczem socjalnym. Komendantem Stra¿y w tym
czasie by³ Tadeusz Tekieli, a prezesem Stanis³aw Ostafin. W nastêpnych latach
zakupiono samochód bojowy oraz wyremontowano boksy w czêœci pomiesz-
czeñ przeznaczonych na przedszkole. W ten sposób, bez budowy nowej
stra¿nicy, OSP Trzebunia posiada dogodne warunki do funkcjonowania.
Szkole przyby³o dwóch s¹siadów, których dzia³alnoœæ ma charakter spo³eczny
i jest pokrewna do dzia³añ edukacyjno wychowawczych. 

W 1999 roku w ca³ej Polsce wprowadzono reformê systemu edukacji. Jej
konsekwencj¹ by³o utworzenie przez Radê Gminy Publicznego Gimnazjum Nr 3
w Trzebuni. Pojawi³ siê problem lokalizacji. Zamiarem reformatorów by³o, aby
gimnazjaliœci uczyli siê w oddzielnych obiektach. W tym celu w Trzebuni przy-
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Orkiestra dêta „Orze³“.

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Trzebuni.



st¹piono do adaptacji I piêtra czêœci socjalnej obiektu na potrzeby nowej pla-
cówki oœwiatowej. Póki co, od 1 wrzeœnia 1999 do 4 marca 2003, gimnazjum
funkcjonowa³o wspólnie ze szko³¹ podstawow¹ na II piêtrze budynku.

4 marca 2003 roku mia³o miejsce wielkie wydarzenie, równie¿ dla szko³y
podstawowej. Odby³o siê uroczyste otwarcie budynku Gimnazjum Publiczne-
go nr 3 w Trzebuni. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele kuratorium,

w³adz gminy, dyrektor i ca³a spo³ecznoœæ Trzebuni. Uroczystego przeciêcia
wstêgi, w obecnoœci dyrektor szko³y mgr Anny Partyki oraz Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Pcim Marka Hyrlickiego dokona³ Wójt Gminy Pcim Andrzej Padli-
kowski wspólnie z przedstawicielem kuratorium dyrektorem Józefem Rostwo-
rowskim. W zwi¹zku z tym na II piêtro, na którym mieœci³o siê gimnazjum, prze-
nieœli siê uczniowie, którzy uczyli siê na drugiej zmianie. Od tej pory ka¿da klasa
ma swoj¹ salê, o która dba i troszczy siê. Do ostatecznego zakoñczenia adapto-
wania obiektu dla potrzeb spo³ecznoœci lokalnej konieczne jest zagospodaro-
wanie niszczej¹cej czêœci planowanej na przedszkole. Na wniosek spo³ecznoœci
Trzebuni, komitetów rodzicielskich obu szkó³, stra¿aków, rady so³eckiej, w³adze
gminy planuj¹ utworzyæ tam œwietlicê œrodowiskowo kulturaln¹ i przygoto-
wuj¹ wniosek do SPO (fundusze unijne).

W tej czêœci nadmieniæ nale¿y tak¿e o pocz¹tkach S³u¿by Zdrowia w Trzebuni.
W 1965 r. za³o¿ono Spó³dzielniê Zdrowia w Trzebuni, finansowan¹ przez WZGS.
Prezesem by³ Józef Œmietana, zam. Trzebunia 11. Gabinet lekarski mieœci³ siê
w domu prywatnym pañstwa Pary³ów (Trzebunia 373), a gabinet dentystycz-
ny u pañstwa Bystroniów (Trzebunia 29). W lutym 1970 r. zosta³ otwarty nowy
budynek Oœrodka Zdrowia, wybudowany przez WZGS przy udziale czynów
spo³ecznych mieszkañców Trzebuni, który funkcjonuje do dziœ.

214

Uroczyste przeciêcie wstêgi 
do nowego budynku 
gimnazjum, 
przez Wójta Gminy Pcim 
Andrzeja Padlikowskiego.



ks. mgr Franciszek

Ostafin

ur. 1906 r. w Trzebuni

studia: Uniwersytet

Jagielloñski

œwiêcenia kap³añskie:

1935 r.

Ireneusz Franciszek

Ostafin

ur. 1933 r. w Trzebuni

œwiêcenia kap³añskie:

1960 r.

ks. Augustyn Kotyrba

ur. 1933 r. w Trzebuni

œwiêcenia kap³añskie:

1957 r.

ks. dr Tadeusz S³onina

ur. w 1953 r. w Trzebuni

1979 r. – œwiêcenia

kap³añskie, 1981-1984 –

studia doktoranckie,

1984 – 1985 wyjazd

do Niemiec w celach

naukowych, 1985 – praca

duszpasterska w Wiedniu

1989 – praca duszpaster-

ska w Tyrolu

ks. dr dezyderiusz

Tadeusz Ziembla

ur. 1964 r. w Trzebuni

praca we W³oszech,

Pary¿u i Niemczech
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LOSY WYBRANYCH ABSOLWENTÓW 
SZKO£Y W TRZEBUNI 

Sporz¹dzi³ Grzegorz Bielecki 
na podstawie tablicy ze Szko³y Podstawowej w Trzebuni



ks. Stanis³aw Oskwarek

ur. 13 sierpnia 1967 r.

studia: Papieska

Akademia Teologiczna

tytu³: mgr teologii

ks. Adam Parszywka

ur. 5 lipca 1972 r.

studia: podj¹³ studia dok-

toranckie na Polskiej

Akademii Teologicznej

obecnie zajmuje siê

pomoc¹ humanitarn¹ 

dla krajów 3-go œwiata

O. Krzysztof Pary³a

studia ukoñczy³ w 1998 r.

otrzyma³ Œwiêcenia

Kap³añskie

Stowarzyszenia Misji

Afrykañskich

lek. med. Bronis³aw

Ostafin

ur. w 1931 r. w Trzebuni,

ukoñczy³ studia

w Krakowie

mgr. in¿. Jan Ostafin

ur. 1923 r. w Trzebuni,

studia: Wy¿sza Szko³a

Rolnicza,

tytu³: in¿. zootechniki,

studia: Uniwersytet

Warszawski

tytu³: mgr pedagogiki

mgr in¿. Jan Kie³bus

ur. w 1937 r.

in¿. elektroniki

w Rzeszowie

in¿. mech. Józef

Hodurek

ur. 12.10.1931 r.

w Trzebuni,

studia: Wy¿sza Szko³a

Marynarki Wojennej

w Gdyni, Akademia

Wojskowa w Moskwie

w swojej specjalnoœci.

Umiera nagle w 1985 r.

w stopniu komandora-

porucznika, jest

pochowany w Gdyni.

mgr Alojzy Solawa

ur. 1927 r. w Trzebuni,

studia: Uniwersytet

Jagielloñski

tytu³: mgr historii

mgr in¿. podpu³kownik

Zenon Ostafin

ur. w Trzebuni

studia: Wojskowa

Akademia Techniczna,
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mgr in¿. Stanis³aw

Hodurek

ur. 1 stycznia 1950 r.

w Trzebuni,

studia: Akademia

Górniczo Hutnicza

tytu³: mgr in¿. geologii

górniczej

mgr in¿. Aleksander

Hodurek

ur. 25.10.1954 r. 

w Trzebuni

studia: Akademia

Górniczo-Hutnicza

tytu³: mgr in¿. geodeta

mgr in¿. Czes³aw

Hodurek

ur. 18 lutego 1958 r.

studia: Politechnika

Krakowska

tytu³: mgr in¿. 

budownictwa

in¿. Józef Kie³bus

ur. w 1930 r. w Trzebuni

zam. w Krakowie

mgr Tadeusz Solawa

ur. w 1932 r. w Trzebuni,

nauczyciel Akademii

Muzycznej w Krakowie,

praca w Filharmonii

i Operze Krakowskiej

jako wokalista i solista

Antoni Solawa

ur. w 1933 r. w Trzebuni,

ukoñczy³: Szko³ê

Muzyczn¹ w Krakowie,

zmar³ w 1984 r.

mgr in¿. Janina Satora

ur. w 1936 r. w Trzebuni,

1955-71 – praca w szpi-

talu w Myœlenicach –

po³o¿na

WSR – 1962-70

Józef Solawa

ur. w 1938 r. w Trzebuni

studia: Szko³a Muzyczna

w Krakowie,

pracowa³ w Filharmonii

i Operze Krakowskiej

jako wokalista

Anna Ostafin

ur. w Trzebuni

studia: Uniwersytet

Jagielloñski

mgr in¿. Antoni Kie³bus

studia: Szko³a Rolnicza

w Nawojowej

zam.: Nowy S¹cz, 

obecnie na emeryturze
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in¿. Tadeusz Bochnia

ur. 21 listopada 1961 r.

studia: Akademia Rolnicza

tytu³: in¿. Techniki

i Energetyki Rolnictwa

mgr in¿. Bogdan Malina

ur. w 1956 r. w Trzebuni,

studia: Politechnika

Krakowska

mgr Jacek Szczepaniak

ur. 17 sierpnia 1968 r.

studia: Akademia

Ekonomiczna

tytu³: mgr marketingu

i zarz¹dzania

mgr Danuta Rydz

ur. 12 listopada 1973 r.

studia: Universitè

de Toulouse le Mirail

(Francja)

tytu³: mgr Psychologii

dzieciêcej i okresu 

rozwojowego

mgr Bo¿ena Agata

Bylica

ur. 10 stycznia 1974 r.

studia: Wy¿sza Szko³a

Pedagogiczna,

tytu³: mgr filologii polskiej

mgr Dorota Chmiel

ur. 19 maja 1975 r.

studia: Uniwersytet

Jagielloñski

tytu³: mgr biologii

w zakresie biologii

molekularnej

mgr Ma³gorzata

Bystroñ

ur. 31 grudnia 1976 r.

studia: Akademia

Ekonomiczna

tytu³: mgr zarz¹dzania

i marketingu z zakresie

rachunkowoœci

mgr Agata Wieciech

ur. 20 lutego 1978 r.

studia: Uniwersytet Œl¹ski

tytu³: mgr filologii 

polskiej

mgr Lucyna Ska³ka

ur. 7 stycznia 1976 r.

studia: Uniwersytet

Jagielloñski

tytu³: mgr filologii 

polskiej

mgr Krzysztof Ostafin

ur. 4 kwietnia 1980 r.

studia: Uniwersytet

Jagielloñski –

Wydzia³ Biologii 

i Nauk o Ziemi

tytu³: mgr geografii 

fizycznej
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DROGA K APRALA ZIAI NA MONTE CASSINO
opracowa³ Grzegorz Bielecki, na podstawie relacji córek Stanis³awa Ziai

Dzieciñstwo

Urodzony 25 marca 1900 roku w Trzebuni.
Jako m³ody ch³opiec od 8 roku ¿ycia zajmowa³ siê
gospodark¹, gdy¿ jego tatê oraz brata zabrano
do wojska. Jako dziecko uczêszcza³ do piêciolet-
niej szko³y w Trzebuni, nastêpnie ukoñczy³ 3 let-
nie gimnazjum. W wieku 15 lat bra³ udzia³ w zajê-
ciach prowadzonych przez Hrabinê, która przy-
je¿d¿a³a z Suchej Beskidzkiej dokszta³caæ dzieci. 

I Wojna Œwiatowa 

3 stycznia 1918 roku, podczas pierwszej wojny œwiatowej zosta³ wcielony
do armii austriackiej, nastêpnie 8 listopada 1919 r. zosta³ wcielony do V Lwow-
skiego Baonu (batalionu) Etapowego gdzie s³u¿y³ do 29 czerwca 1923 r. Pod-
czas tej wojny by³ brany wielokrotnie do niewoli: gdy byli brani do niewoli to pozo-
stawiali ich tylko w skarpetach i kalesonach, musieli oddaæ mundur – komentuje córka
Zofia Ziaja. W podziêkowaniu za udzia³ w I wojnie œwiatowej dosta³ od Józefa
Pi³sudskiego piêkn¹ hetmañsk¹ szablê. Oprócz szabli kapral Stanis³aw Ziaja wy-
niós³ z wojska tak¿e kilka wyuczonych jêzyków: niemiecki, rosyjski, francuski
i ³acinê. Nastêpnie po I wojnie œwiatowej Kapral Ziaja zosta³ przerzucony do
Krakowa na Pêdzichów, gdzie pe³ni³ funkcjê pos³añca przemycaj¹cego tajne
dokumenty miêdzy Polsk¹ a Lwowem pod przykrywk¹ rzekomo przewo¿onej
wêdliny – dzia³alnoœæ tê prowadzi³ do koñca czerwca 1923 r. Podczas wizyt
we Lwowie wielokrotnie uczêszcza³ na dodatkowe zajêcia dokszta³caj¹ce z po-
lityki i gastronomi. Po wojnie dosta³ propozycjê pracy w poci¹gu miêdzynaro-
dowym (zna³ wiele jêzyków) jako kelner, nie skorzysta³ jednak z tej propozycji.
Kiedy du¿o póŸniej, któraœ z córek zapyta³a ojca o prze¿ycia zwi¹zane z I Wojn¹,
on odpowiada³: na co ci dziecko kochane tych wiadomoœci; to by³o i nie ma.

Miêdzywojnie

W latach 1923 – 1930 wyje¿d¿a³ do Nowego S¹cza do miejscowoœci Piek³o
oraz do Wadowic gdzie szkoli³ m³odych adeptów wojskowoœci. W roku 1930
¿eni siê, zostaje szczêœliwym ojcem dwóch córek – ¿ycie trzebuñskiego gospo-
darza prowadzi do roku 1939, kiedy to w sierpniu zosta³ wcielony do policji;
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czasu na spakowanie mia³ jedn¹ godzinê. W tym czasie policja zosta³a powo-
³ana w celu wzmocnienia dzia³añ na tym terenie. Pe³ni³ funkcjê ³¹cznika oraz
zwiadowcy na terenach Bochni, Dobczyc i Myœlenic. Podczas gdy wojska nie-
mieckie przechodzi³y przez Trzebuniê ju¿ we wrzeœniu 1939 r. wiele trzebuñ-
skich domostw i zabudowañ zosta³o spalonych b¹dŸ opalonych.

Wrzesieñ 1939

Kapral Ziaja cofaj¹c siê wraz z rozproszonymi oddzia³ami w g³¹b Polski
znalaz³ siê nad rzek¹ San, gdzie szpieg niemiecki przebrany za kobietê próbo-
wa³ ich wszystkich zebraæ w jednym miejscu, aby ca³e wojsko nastêpnie pod-
daæ Niemcom. Szpiega ca³kiem przypadkowo zdemaskowa³ szeregowy ¿o³nierz,
który zauwa¿y³ kobietê szpiega w ubikacji, gdzie Niemiec zosta³ zdemaskowa-
ny wraz z nadajnikiem i mapami, jakimi dysponowa³ podczas porozumiewa-
nia siê ze swoim dowództwem. Zaraz po tym fakcie szpiega niemieckiego
zabito, a wojsko nadal cofa³o siê na wschód, gdy¿ tam ich spycha³ postêpuj¹-
cy front niemiecki. W miejscowoœci Miêdzyp³oty, Stanis³aw Ziaja wraz ze swoi-
mi kolegami dosta³ siê do niewoli rosyjskiej, pomimo i¿ to Niemcy ich pojmali.
Fakt ten mia³ wyjaœnienie w tym, ¿e Niemcy bêd¹c ju¿ w czêœci rosyjskiej prze-
kazali po prostu Rosjanom jeñców pojmanych na ich terenie. Wszyscy wiêŸ-
niowie byli prowadzeni do klasztoru (nie okreœlono jego dok³adnej nazwy) –
w tym czasie opustosza³e samochody jecha³y za jeñcami. Ju¿ na miejscu, w kla-
sztorze, przeprowadzono selekcjê starszych i m³odych. Do starszych zabierano
równie¿ wy¿szych oficerów. Rosjanie t³umaczyli to tym, i¿ potrzebuj¹ ludzi do
pracy. Niektórzy aby nie zostaæ przydzielonym do starszych zrywali swoje
dystynkcje. Kiedy jednak Rosjanie siê zorientowali zaczêli patrzyæ na rêce
oficerów – niektórym siê uda³o a niektórym nie – ty nie pracujesz a tu trzeba pra-
cowaæ – i przydzielano ich do osób starszych. Pocz¹tkowo kaprala Ziajê przy-
dzielono do osób starszych (czyli do gazu – przyp. autor), jednak po zerwaniu
pasa, charakterystycznego dla starszych ludzi, uda³o mu siê z powrotem
wmieszaæ pomiêdzy osoby m³odsze, które mia³y pracowaæ. Maj¹c prawo
jazdy, kapral Ziaja jak wielu innych zosta³ przymuszony do jazdy samochodem
– wozi³ starszych ludzi oraz oficerów do celu – czyt. Ostaszkowa. Kilkadziesi¹t
samochodów jeŸdzi³o z tymi jeñcami dzieñ i noc – relacjonuje córka. Nastêpnie
kierowcy, kiedy wywieŸli ju¿ wszystkich (jeñców z ich rzutu), do³¹czyli do
pozosta³ej grupy pracowników, którzy byli wiêzieni w obozie koncentra-
cyjnym w Ostaszkowie.

Rosja, obóz na Syberii

Za³adowano ich na wagony; by³o w nich straszenie gor¹co, ponadto dano
im do jedzenia beczkê s³onych œledzi, ci, którzy zjedli prze¿ywali mêczarnie.
W poci¹gu spêdzili 3 tygodnie zanim dotarli na Syberiê – by³a to koñcówka
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roku 1939. Pocz¹tkowo do spania mieli siennik na pryczach, jednak gdy na
Wszystkich Œwiêtych, odmówili pójœcia do pracy na drugi dzieñ zabrano ³ó¿ka
wraz z siennikami i pozosta³a sama ziemia. Do pracy w kopalni mieli 25 km,
ponadto ich praca by³a uzale¿niona od temperatury, gdy by³a temperatura 
-500C to jeszcze szli do pracy, jednak gdy wynosi³a ju¿ -550C to nie szli do
pracy; tak zarz¹dzili Rosjanie. Wszelkie próby rozpalenia ogniska w zimnych
barakach by³y interpretowane jako sabota¿ – grozi³a za to kula w ³eb. Kiedy
pracowali w kopalni na Syberii, kapral Ziaja wielokrotnie wspomina³, o m³odej
dziewczynce, która by³a przymuszona do pracy przy kolejce wywo¿¹cej
wêgiel, kiedy to wózek wypad³ z torów i Popychacz (czyt. Nadzorca) nie po-
zwoli³ jej pomóc, gdy¿ jak twierdzi³ musi siê przyzwyczaiæ do ciê¿kiej pracy
i swoje zadanie musi wykonaæ sama – dziewczynka umar³a przy wózku… 

Wcielenie do armii W³adys³awa Andersa

Na Syberii kapral Ziaja by³ wiêziony do 8 wrzeœnia 1941 r. – w tym w³aœnie
dniu zosta³ wcielony wraz z innymi wiêzionymi ¿o³nierzami do armii Andersa.
Wychodz¹c z armi¹ Andersa, ka¿dy ¿o³nierz móg³ zabraæ trójkê cywilów. Ka-
pral Ziaja zabra³ trzy kobiety. Stara³ siê jeszcze, wraz z innymi osobami zabraæ
ch³opaka, który by³ chory na gruŸlicê, lecz niestety nie wypisano go ze szpita-
la. Podczas formowania oddzia³u w Gorkach, Stanis³aw Ziaja dosta³ wysokiej
gor¹czki, uznano go za zmar³ego, i wrzu-
cono go na ha³dê trupów do pobliskie-
go urwiska. Osoba w tym obozie zajmu-
j¹ca siê wywo¿eniem zmar³ych mia³a
dodatkowe porcje chleba za ka¿dego
zmar³ego jeñca oddanego na ten stos.
Wyrabia³ w ten sposób dzienn¹ normê
– w tym wypadku brakowa³o mu jeszcze
jednych zw³ok. Jednak lekarz z Polski –
dok³adnie z ¯ywca (jego imiê nie jest
znane), który tam pracowa³, uratowa³
kaprala mówi¹c, ¿e prze¿yje, ¿e jeszcze
nie umar³ i daj¹c osobie od trupów ten
kawa³ek chleba – jak komentuje to jego
córka: unikn¹³ myd³a. Ziaja wówczas
powiedzia³ (po tym jak wyzdrowia³): to
jest piek³o dla ludzi, tam nie ma ani ptaka,
ani k³osów ani ¿mii – wszystko jest zamar-
zniête, nawet nie kopano grobów… 
Podczas formowania w Gorkach, ka¿dy zg³aszaj¹cy siê do armii mia³
obowi¹zek przejœcia przez komisjê orzekaj¹c¹ o zdolnoœci do s³u¿by. Po tym
fakcie przerzucono jeñców z Syberii statkiem do Turcji – tam po raz pierwszy
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Trzy kobiety, które kapral Ziaja
wyprowadzi³ ze sob¹ z obozu na Syberii.



uwidoczni³o siê wycieñczenie ludzi – zaczêli du¿o jeœæ, wyg³odzone organizmy
nie by³y przyzwyczajone do takiej iloœci pokarmu, z tego powodu ludzie mieli
du¿e k³opoty ze zdrowiem. Jest rok 1943 – w Turcji jest prowadzona kolejna
selekcja, tym razem zarówno pod wzglêdem zdrowotnym, jak i posiadanych
umiejêtnoœci (czy osoba umie prowadziæ samochód, jakie zna jêzyki). Kolejnym
etapem by³a 3 miesiêczna kwarantanna, jak¹ wszyscy musieli przejœæ. Po tej
selekcji wiêkszoœæ skierowano do walki, a nieliczna czêœæ najbardziej chorych
zosta³a odes³ana w miejsca bezpieczne, przygotowane przez aliantów.
W miêdzyczasie dokonano przeszkolenia osób, które zosta³y zabrane przez
¿o³nierzy. Osoby te pomaga³y na froncie, mia³y œciœle okreœlone zadania.
Armia Andersa zawsze mia³a obozy poza miastami, poniewa¿ to by³y bardzo
du¿e masy ludzi. 

„Szczury Tobruku”

W Tobruku kapral Ziaja by³ zwiadowc¹,
jednym z czterech zaufanych ludzi, którzy
mieli dowiadywaæ siê o dzia³alnoœci wroga
– tu by³a wa¿na znajomoœæ jêzyka niemiec-
kiego. Jednym z zadañ kaprala Ziai by³o
nawi¹zanie kontaktu z wrogiem, maj¹ce na
celu wyprzedzenie jego dzia³añ. Pracowa³
w stopniu zwyk³ego szeregowca, gdy¿ tego
wymaga³a funkcja jak¹ pe³ni³: za szeregow-
ca Ci nikt nic nie zrobi – ostatecznie mo¿esz
byæ kapralem – s³owa dowódcy kierowane
do kaprala Ziai. Kapral nie chcia³ przyj¹æ
tego stanowiska ale jako jeden z nielicznych
wykazywa³ siê odpowiednimi predyspozy-
cjami, wiêc musia³ to byæ on. W Tobruku,
za zas³ugi w walce, zosta³ odznaczony krzy-
¿em Virtuti Militari, który obecnie znajduje
siê w Muzeum w Czêstochowie. Nastêpnie
przerzucono ich do W³och. Walczy³ pod
Boloni¹ ko³o rzeki Sandro (sierpieñ 1944),

gdzie zosta³ ranny w klatkê piersiow¹; rehabilitacja trwa³a zaledwie 2 tygod-
nie. Ponownie wróci³ do walki, ju¿ pod Monte Cassino.

Monte Cassino

Podczas walki (16 dni od trafienia kul¹ w klatkê piersiow¹) w trakcie ofen-
sywy na górê, kapral dosta³ siê miêdzy kleszcze niemieckie – by³ okr¹¿ony
wraz ze swoim przyjacielem. Ukryty w okopie, który sami sobie przygotowali
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Kapral Ziaja (z prawej), wraz
z koleg¹ pod Tobrukiem.



przesiedzieli miêdzy Niemcami 2 dni, dopóki Niemcy pod naporem dzia³añ
Polaków nie wycofali siê na wy¿sze pozycje. Ziaja wspomina³ – tam by³o piek³o,
huk i gor¹c, niemal¿e wariowa³em, trz¹s³em siê, sytuacja by³a nie do prze¿ycia...
Kapral Ziaja znaj¹c jêzyk niemiecki i bêd¹c tak blisko wroga s³ysza³ informacje
jakie miêdzy sob¹ przekazywali, by³y one potem pomocne w dalszej czêœci
ofensywy na Monte Cassino. Po wycofaniu siê z miejsca oblê¿enia i powrocie
pod podnó¿e góry zda³ relacjê z wydarzeñ, które mia³y tam miejsce. Nastêpnie
dosta³ rozkaz ponownego marszu na górê Monte Cassino, tym razem jednak
ze swoimi kolegami doszed³ ju¿ na sam szczyt. Jak wygl¹da³a bitwa o Monte
Cassino – to wiemy z historii. Bêd¹c na szczycie, kapral Ziaja odebra³ jeszcze
Niemcowi symboliczn¹ laskê pastersk¹, któr¹ tamten mia³ zamiar zniszczyæ,
a która by³a niezmiernie cenna dla mieszkaj¹cych tam dominikanów. Po
wszystkim przekaza³ j¹ ksiêdzu zakonnemu – za co dosta³ list podziêkowalny
od papie¿a Piusa XIV.

Bezpoœrednio po zakoñczeniu walk przez 2 lata prowadzi³ szkolenia
z zakresu wojskowoœci dla wyzwolonych jeñców wojennych.

W roku 1947 kapral Ziaja powraca do swojego rodzinnego domu gdzie
¿yje jeszcze przez 45 lat, umiera 25 grudnia 1992 r. – jest pochowany na
cmentarzu w Trzebuni. Pokój jego duszy.

Znane nam osoby ze wsi Trzebunia bior¹ce udzia³ w walkach 
pod Monte Cassino:

1.  Stanis³aw Ziaja
2.  Józef Oskwarek
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Grób Józefa Oskwarka, 
uczestnika walk o Tobruk 

i Monte Cassino
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Legitymacja medalu „Za udzia³ w wojnie obronnej 1939“.

Legitymacja odznaczenia „Za udzia³ w wojnie 1918-1921“.



Dawne to s¹ czasy
Gdy pola i lasy
Miewali panowie magnaci
I miasta i sio³a
I wioski doko³a
Trzymali ci ludzie bogaci

Najlepsze obszary
Zajmowa³y dwory
A resztê zaœ ch³opi trzymali
Za tê dzier¿awiznê
Robili pañszczyznê
Ile pan wyznaczy³ ³askawy

I wioska Trzebunia
U stóp gór Kotunia
Te¿ taki dwór w sobie mieœci³a
Który rozci¹gniony
Na obydwie strony
Mia³ pola i lasy doko³a

Na pó³nocnej stronie
Tej wioski Trzebuni
Nad brzegiem ma³ego strumienia
Le¿¹ tam zagrody
Od do³u od wody
A ka¿da innego imienia

Wszystkie te zagrody
Pañskie by³y przódy
Tak¿e i So³tystwo, Goryle
Nawet i zagrody
Z drugiej strony wody
Pañskiemi przeby³y lat wiele

Przysz³o uw³aszczenie
I wszystkie te ziemie
Na których w³oœcianie siedzieli
Na w³asnoœc dostali
To co posiadali
Tak pañskie uszczupla³o mienie

Opiszê zagrody
Z lewej strony wody
Bo lepiej ich dzieje mi znane
Sk¹d nazwê sw¹ wziê³y
I jak siê zaczê³y
To wszystko tu bêdzie pisane

Pierwsza wiêc we m³ynie
Dosta³a swe imiê
Gdy¿ m³ynarz gospodarz by³ znany
Do dworu mielono
I za to dostano
Kawa³ek zagona niema³y

Dalej Bukowina
Buków dawno nie ma
Lecz sta³y tam niegdyœ przed laty
Pod tymi bukami
Ze swymi dziadkami
¯y³ dawno gospodarz bogaty

Dwa wo³y miewali
Na dworskim rabiali
To te¿ by³ obdarzon ³askami
Lepiej by³ widziany
Lepiej traktowany
Nie równo z innymi ch³opami
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Tê Balladê u³o¿y³ Antoni Ostafin z Zanadrówki, czyli Panci¹ przezwany, 
spisa³ Jakub Solawa dnia 3 maja 1948 roku.



PóŸniej Maciejówka
Albo Dularówka
Kiedyœ za dolary kupiona
Na które cz³ek jeden
Pracowa³ lat siedem
I kupi³ od pana dziedzica

Znów dalej Œwierkowo
Le¿y honorowo
A na nim œwierk stoi morowy
Stoi roz³o¿yœcie
Szumi uroczyœcie
Jakoby jaki król œwierkowy

U Œwierka siê zwali
Ci co tam mieszkali
I taka te¿ nazwa zosta³a
Chocia¿ œwierk nie stoi
Ludzie coraz nowi
To jednak Œwierkówka zosta³a

Dziadkówka zagroda
Najbardziej uboga
Tam ró¿ni dziadkowie mieszkali
Mokre tam zagony
Grunt nie uprawiony
Dlatego i g³odu zaznali

Dalej u Jasiury
Lub u Jasia ciury
Który by³ na wojnie furmanem
Tak tych dawno zwali
Co za wojskiem stali
Za wojskiem jeŸdzili ze sianem

Gdy Jaœ z wojny wróci³
Furmankê porzuci³
To osiad³ na swojej zagrodzie
Jasiurówk¹ zwanej
I tak zapisanej
Do ksi¹¿ek, katastrów na grodzie

Zagroda Sochówka
Czy te¿ szeœciodniówka
Bo szeœæ dni w tygodniu rabiali
Bo ta ich zagroda
Najwiêksza i dobra
Wiêc od nich najwiêcej ¿¹dali

Dwóch tam gospodarzy
Tej ziemi w³odarzy
Kumornik ubogi by³ trzeci
Mia³ chatkê garbat¹
Po dachu kwiaciat¹
Sta³a tam mo¿e od stuleci

Ostatnia w tym rzêdzie
Zanadrówka bêdzie
Jakoby w zanadrzu siedzia³a
Tak sobie w dolinie
W zacisznej kotlinie
Spoczywa pomiêdzy górami

Do³em strumyk mruczy
A gór¹ las huczy
Chatka zaœ pomiêdzy górami
Stoi zas³oniona
Prawie niewidoma
Pomiêdzy wielkimi górami

By³o tam pastwisko
I zagrody blisko
Gdzie ze wszystkich zagród pasali
A za to od krowy
Za rok u¿ytkowy
Osiem dni do dworu robili

Pastwisko to ca³e
Puœcizn¹ nazwane
Ma kwadrat na sobie zrobiony
O tym to kwadracie
Jeœli pos³uchacie
To wam z ochot¹ opowiem
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Dawne to ju¿ lata
Polowa³a szlachta
Polowa³ w³aœciciel tej ziemi
Nadeszli w te strony
A bêd¹c zmêczony
Zapragn¹³ odpocz¹æ ze swymi

Tam na tym pastwisku
Siedz¹c przy ognisku
Spoczywa³ pan ³owca ze psami
Tym czasem z zagrody
Z koszami cz³ek m³ody
Wysz³a i kobieta z dzbanami

Wiêc chleba i miodu
Wynieœli po trochu
By siê pan posili³ ze swymi
I gronu czeladzi
Tak¿e byli radzi
Nawet i pieskowie dostali

Pan by³ honorowy
Przysz³o mu do g³owy
¯e trzeba ch³opkowi nagrodziæ
Da³ mu kawa³ ziemi
Wytyczy³ po tyle
Takie to ten kwadrat ma dzieje

Drugi kawa³ wy¿ej
Za karmê dla zwierzy
Panisko na zawsze nada³o
Pan zadowolony
Ch³opek ucieszony
¯e siê mu tak œwietnie uda³o

PóŸniej ogrodzili
Co odziedziczyli
Bo im tam byde³ko wpada³o
I tak Na Ogrodzie
Nazwali to pole
A drugie Psie Pole siê zwa³o

Gdy przez uw³aszczenie
Dano ch³opom ziemiê
Puœcizna te¿ ch³opsk¹ siê sta³a
Wspólnie tam pasali
Wszyscy u¿ywali
Wiêc siê te¿ Spó³kami nazwa³a

Przysz³y pod³e lata
Nieurodzaj, strata
I ludzie od g³odu marnieli
Nadesz³y choroby
Mno¿y³y siê groby
A ludzie ¿ywnoœci nie mieli

Z tego te¿ to czasu
Jest cmentarz wœród lasu
Gdzie ludzi masowo grzebali
Którzy na niezdrowe
Powietrze morowe
Pomarli, nie ¿yj¹c ju¿ dalej

Wtedy to panowie
Maj¹c rozum w g³owie
Za miarkê pszenicy lub m¹ki
Od ch³opów dostali
Z powrotem zabrali
Zadziela, pastwisko i ³¹ki

Puœciznê tak samo
Z powrotem zabrano
Kiedy to nasta³y te g³ody
Wtenczas zaniedbali
Podatku nie dali
Nie by³o czym p³aciæ od biedy

PóŸniej gdy pasali
Znowu odrabiali
I wreszcie j¹ lasem zasiali
Lesniowie kazali
Ludzie siê zebrali 
I ca³¹ Puœcizn¹ zasiali
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Mo¿e sto lat temu
W zanadrowskim domu
¯y³ sobie gospodarz bogaty
On z ¿on¹ oboje
I dzieci te¿ dwoje
To byli mieszkañcy tej chaty

Córunia ich by³a
Urod¹ wspania³a
A synka do szko³y oddali
Tak sobie radzili
Tak sobie ¿yczyli
By z niego siê ksiêdza doczkali

Nigdy nie zbadane
Co komu pisane
Na jakie kto losu koleje
Synek jeszcze w szkole
A matka ju¿ w grobie
Umar³a nim ksiêdza ujrza³a

Jeszcze m¹¿ strapiony
Nie zapomnia³ ¿ony
A córka siê za ni¹ zabra³a
Choæ tak urodziwa
Mog³a byæ szczêœliwa
J¹ jednak œmieræ straszna zabra³a

�le by³o samemu
Ojcu strapionemu
Pomyœla³ o nowej kobiecie
Lecz by³a ³akoma
Macocha ta w doma
Syn w szko³ach sierot¹ by³ przeciê

Macocha gdera³a
Macocha nie da³a
Tymczasem na szko³y trza przeciê
Lecz ojciec strapiony
Mówi raz do ¿ony
I¿ syna douczyæ trza przeciê

Syn dobrze siê uczy³
I ojca nie smuci³
By³ bliski kap³añskiej sukmany
Lecz ojciec ju¿ chory
A nie maj¹c córy
Zapisa³ maj¹tek synowi

Myœla³, ¿e tak lepiej
Syna zabezpieczy
Gdy jego na œwiecie nie stanie
Bo sk¹pa macocha
Nie dba³a ni trocha
O jego kleryka œwiêcenie

Umar³ ojciec stary
I Œwiêtej Ofiary
Nie do¿y³ synaczka swojego
Który zasmucony
Ca³kiem opuszczony
Nie mia³ ju¿ z rodziny nikogo

Ojciec zarz¹dzaj¹c
Do¿ywocie daj¹c
Dla ¿ony pó³ swojej zagrody
¯eby u¿ywa³a
I krzywdy nie mia³a
Dawa³a te¿ jeszcze na szko³ê

Nied³ugo tak sama
Macocha zosta³a
Pojê³a wnet mê¿a drugiego
O Jasiu co w szkole
Nie myœla³a wcale
Ani siê troszczono o niego

Sam myœla³ o sobie
O swojej potrzebie
Lecz ciê¿ko takiemu jest przeciê
Który nara¿ony
Jest z niejednej strony
Musi siê dobijaæ o ¿ycie
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Tak siê i z nim sta³o
Mia³ energii ma³o
I popad³ w bardzo z³e na³ogi
Które go zepsu³y
No i sprowadzi³y
Z obranej w³aœciwej swej drogi

By³o to pijañstwo
A przeciê kap³añstwo
Nie mo¿e pozwoliæ tej drogi
Wnet siê dowiedzieli 
Raz, dwa upomnieli
Trzeba siê poprawiæ nasz drogi

Prze³o¿eni na to
Patrzyli badawczo
Kiedy on zawróci z z³ej drogi
Lecz gdy ton¹³ dalej
Ze szko³y wygnali
Takie to pijañstwa s¹ skutki

Ostatnich œwiêceni
Co by³o w jesieni
Zosta³by ksiêdzem ju¿ przeciê
Lecz tak niewytrwale
D¹¿y³ ku swej chwale
Nie wyszed³ na stopnie o³tarza

Do domu nie wróci³
W mieœcie siê obraca³
By³ gdzieœ w drukarni zecerem
Rozmaite posady
Zajmowa³ niestety
Na na³óg pijañstwa chorowa³

Tak¿e siê najmowa³
Po wioskach naucza³
Bo nie mia³ kto po wsiach nauczaæ
Profesorów ma³o
W te czasy bywa³o
A dzieci pragnê³y siê uczyæ
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Wreszcie myœli sobie
Na có¿ Jasiu tobie
Tu³aæ siê po œwiecia za chlebem
Masz przeciê¿ zagrodê
Wróæ na ojcowiznê
Bêdziesz gospodarzem nie ksiêdzem

Tak zrobi³, ¿e wróci³
Macochê zasmuci³
Bo ona tak sobie myœla³a
¯e jego nie bêdzie
Ona na zagrodzie
Ju¿ bêdzie na zawsze siedzia³a

Teraz póki zdrowie
Trza byæ na po³owie
A pó¿niej on wszystko osi¹dzie
Synka ma swojego
Có¿ bêdzie dla niego
Kiedy ten powróci³ na swoje

Pozna³ siê z dziewczyn¹
Ponoæ urodziw¹
Maj¹tek doœæ du¿y wnosi³a
Có¿ jednak z pieni¹dza
Gdy ¿ona jak jêdza
Z³oœliwa, k³ótliwa, leniwa

Chatkê postawili
Lecz siê w niej k³ócili
Macocha zaœ w starej siedzia³a
Ze swym drugim mê¿em
I ma³ym Jêdrusiem
Na wszystko uwa¿nie patrza³a

�le siê wiêc dobrali
I Ÿle gazdowali
On panek a ona leniwa
On mówi³ trzeba to
A ona daj na to
Ale od roboty stroni³a

Gdy siê pok³ócili
I czasem pobili
On poszed³ zarobiæ co w œwiecie
A ona zaœ w domu
Gdy¿ nie by³o komu
Zostawiæ a by³y i dzieci

Gdy wróci³ do ¿ony
Grunt nie obrobiony
Obdarte wo³aj¹ jeœæ dzieci
Chata zaniedbana
Niepozamiatana
Doko³a patyki i œmieci

Nie ma co jeœæ w doma
Trzeba iœæ do kuma
A¿eby po¿yczy³ co przeciê
Kum nieraz po¿yczy³
I wszystko policzy³
A potem za¿¹da³ zap³aty

By³ to cz³ek ³akomy
Na cudze zagony
I z cudzej niedoli siê tuczy³
Mówi da³em wiele
Do³o¿ê wam tyle
A wy mi sprzedajcie to pole

Pole mu sprzedali
Niewiele dostali
Bo przedtem ju¿ na to nabrali
Nic siê nie skrzepili
Pieniêdzy nie mieli
I znów siê na nowo ¿yczali

Nie by³o czym zasiaæ
Ani czym zasadziæ
Wiêc znowu do spó³ki siewali
Oni pole dali
S¹siedzi zasiali
I potem do spó³ki zbierali
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Lecz tego niewiele
Znów sprzedali pole
Sprzedali i drugie i trzecie
Gospodarz popija
A bieda nie mija
Lecz siê jej przymna¿a wci¹¿ wiêcej

Macocha z ojczymem
I swym jednym synem
Na wszystko uwa¿nie patrzy³a
Rozmyœlali nad tym
Jak to bêdzie po tym
Gdy bêdzie sprzedawa³ tak dalej

Ona chytra by³a
Na to poradzi³a
Zaczê³a pochlebiaæ Jasiowi
Dobrze jeœæ dawa³a
Na ¿onê gada³a
¯eby ich do reszty pok³óciæ

Masz niedobr¹ ¿onê
PrzyjdŸ dam ci koronê
Nie s³uchaj ha³asu tych dzieci
I tak czasu trochy
Siedzia³ u macochy
Ona byæ s³odziutk¹ umia³a

Nam Jasiu kochany
Sprzedaj pó³ zagrody
Tak samo zap³acim ci przeciê
Na co byœ mia³ komu
Sprzedawaæ obcemu
Kiedyœmy pilniejsi s¹ przeciê

Przeciê¿ syna mamy
Có¿ mu kiedyæ damy
A tobie siê wszystko rozleci
Z ¿on¹ nie u¿yjesz
Sprzedasz i przepijesz
Nic i tak nie bêdzie dla dzieci

Dwa razy nie powie
Tego pijakowi
I da³ siê namówiæ wnet przeciê¿
Sprzeda³ pó³ zagrody
Dla czyjej wygody
A z krzywd¹ rodzonych swych dzieci

A by³o ich sporo
Bo by³o szeœcioro
Lecz ojciec nie zwa¿a³ na dzieci
Marnota, niedba³y
Choæ dzieci p³aka³y
To on je wypuœci³ z pamiêci
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Pó¿niej z swej po³owy
Sprzeda³ kawa³ nowy
Pewnie by i resztê wysprzeda³
Lecz go œmieræ zabra³a
Dokoñczyæ nie da³a
Wiêc reszta zosta³a siê przeciê

Mimo, ¿e na³ogi 
Zepchnê³y go z drogi
By³ to jednak cz³owiek uczony
Ludziom ró¿ne sprawy
Kontrakty, umowy
Pisywa³ w rozmaitej potrzebie

Œpiewywa³ te¿ wiele
Na chórze w koœciele
Koronki, ró¿aniec, stacyje
Raz w zimie w koœciele
Przeziêbi³ siê wiele
I umar³ na drug¹ niedzielê

Matka wiêc z dzieciami
Zosta³a ma³ymi
I teraz dopiero przejrza³a
I ¿e to bez pracy
Nie bêdzie ko³aczy
Daj ojciec nie bêdzie mówi³a

Ca³kiem siê zmieni³a
Do pracy siê wziê³a
I dzieci do pracy pêdzi³a
Ile wprzód leniwa
Teraz zabiegliwa
Kiedy ju¿ niewiele zosta³o

Trzy córeczki mia³a
Na s³u¿bê je da³a
A ch³opcy zaœ w domu siedzieli
Jeden pasa³ krowy
Drugi by³ dworowy
A trzeci pomaga³ matuli

Gdy podorastali
Biedzie siê nie dali
I by³o im lepiej ju¿ przeciê
Jeden na tej reszcie
Osiedli³ siê wreszcie
A dwóch zaœ do œwiata ruszy³o
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WIERSZE ROZALII SZCZEPANIAK

Trzebunia

Trzebunia, Trzebunia, to piêkna wioseczka,
naoko³o góry, do³em p³ynie rzeczka.

Ta rzeczka trzebuñska, przypomnieæ trzeba by,
p³ynie te¿ przez Stró¿ê i wpada do Raby.

Choæ o lekkim chlebie, ludzie dzisiaj marz¹,
to jednak w Trzebuni, wszyscy gospodarz¹.

Nie trzeba zazdroœciæ, drugiemu niczego,
jak bêdziesz mieæ zdrowie, dorobisz siê wszystkiego.

T¹ nasz¹ Trzebuni¹, chocia¿ jest uboga,
to nam tu jest dobrze, jak za piecem u Boga.

A po tych pagórkach, gdzie ludzie mieszkaj¹,
s¹ trzebuñskie „role”, piêkne nazwy maj¹.

Nie opiszê wszystkich s¹ tego powody,
ról czterdzieœci cztery, no i du¿e zagrody.

Ka¿da ma swoj¹ nazwê, chyba od nazwiska,
a mo¿e niekiedy, tak¿e od przezwiska.

Wiêc zacznê od do³u Dziobkowa, Wronowa,
Hodurkowa, Ciusiowa, no i Kuligowa.
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A potem zagrody Zapacznymi zwane,
po jednym po dwa domy po stoku rozsiane.

Potem Bylicowa, Wrzêkowa, Balinkowa,
£atasowa, Francuzowa, Bochniowa, Krzystkowa,

Ziajowa, Jaszubowa, Horwacikowa, Horwatówka,
Dymakowa, Matysowa, Rydzowa, Ferdasówka.

Sufletowa, Pabisowa, Burtanowa, Garbieniowa,
Skrzeczkowa, Kêsoniowa, WoŸnicowa, Kowalowa.

Leœnowa, Ligêzowa, Malinowa, Bystroniowa,
B³achutowa, Oskwarkowa, Jaroszowa, Stopkowa.

Gorylowa rola, S³oneczne zagrody,
co to po³o¿one ko³o samej wody.

Ostafinowa, Bieñkowa, Kowalikowa, Grabkowa,
Matlakowa, M³ynarczykowa, Sularzowa, Orawinowa.

Lecz na tym  zakoñczê, dziœ moje pisanie,
bo o ka¿dej roli jest opowiadanie.

U³o¿yæ do rymu wszystko by siê zda³o,
ale na to miejsca, dzisiaj jest za ma³o.

Zapamiêtaæ wszystko, wysi³ek nie ma³y,
ale cztery tomy, ksi¹¿ki by powsta³y.
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150 lat Parafii Trzebunia

Uwielbiaj duszo moja, Pana Stwórcê swego,
za ten jubileusz, co dnia dzisiejszego,
nasza parafia obchodzi z wdziêcznoœci¹,
bo Bóg naszym Ojcem i nasz¹ radoœci¹.

Jak wielkie œwiêto, dziœ prze¿ywamy,
150 lat parafii Trzebunia mamy.
Choæ zimne mury naszej œwi¹tyni,
gor¹ce serca, niesiemy w dani.

Pó³tora wieku Bo¿e, u Twych stóp i Matki,
modl¹ siê starcy, doroœli i dziatki,
I z Bogiem zawsze idziemy przez ¿ycie,
wielbi¹c Go dusz¹ i sercem, choæ skrycie.

Przesz³a nasza parafia, ró¿ne ¿ycia koleje,
lecz w Bogu zawsze by³y nasze nadzieje.
Podziêkujmy Bogu, tak¿e Matce Jego,
¿e zawsze nas bronili, od z³a wszelkiego.

Bo¿e, spójrz na domy i na nasz¹ wioskê,
na nasza parafiê i na ca³¹ Polskê.
WeŸ w opiekê m³odzie¿ i niewinne dziatki,
by siê nie wyrzek³y, Twej niebieskiej Matki.

B¹dŸ pociech¹ Matko, dla wszystkich cierpi¹cych,
i nadziei gwiazd¹, dla umieraj¹cych.
Zezwól Bo¿e Ojcze, kochaæ Ciebie szczerze,
i do œmierci wytrwaæ w Twojej œwiêtej wierze.

Ojcze nasz, który jesteœ w niebie,
my b³agamy, dzisiaj Ciebie,
byœmy ¿yj¹c w Twojej wierze,
dziêkowali Tobie szczerze.

Za wszystko dobro z Bo¿ej rêki wziête,
za skarby wiary, za pociechy œwiête,
za trudy, parce i trudów owoce,
za chwile si³y i d³ugie niemoce.

Za spokój, walki, zdrowie i choroby,
za uœmiech szczêœcia i za ³zy ¿a³oby,
i za krzy¿ ciê¿ki na barki z³o¿ony,
„Niech bêdzie Jezus Chrystus pochwalony” 
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Cztery pory roku

Wiosna

Idzie wiosna, wolnym krokiem,
kwitn¹ kwiatki nad potokiem.

Tu zawilec, tam pierwiosnek,
przysz³y piêknie, witaæ wiosnê.

Pokry³a te¿ zieleñ gaje,
piêknym liœciem, nad ruczajem.

Konik czarn¹ skibê orze,
rolnik w ziemiê rzuca zbo¿e.

Ciep³y wietrzyk w twarz mu wieje,
rolnik teraz, owies sieje.

Niech ta wiosna, mówi¹c proœciej,
w sercach naszych, te¿ zagoœci.

Dziêkujemy Bogu za to,
bo po wioœnie bêdzie lato.

A po lecie jesieñ z³ota,
a z ni¹ deszcze, no i b³ota.

Lato

Lato, s³oñce, ptaszek œpiewa,
dla rolnika w pe³ni ¿niwa.

Krwawy pot po czole sp³ywa,
a ch³op kosi, bo to ¿niwa.

Kobiecina, raŸna, ho¿a
z dum¹ patrzy, na ³an zbo¿a.

I pomaga ile mo¿e,
by na czasie skosiæ zbo¿e.

Z wojska synek te¿ przybywa,
do rodziców, bo to ¿niwa.

Córka w mieœcie na posadzie,
lecz na ¿niwa – na wieœ jedzie.

Bo rodzicom pomóc trzeba,
by nie brak³o w mieœcie chleba.
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Nie pomog¹ wszyscy œwiêci,
gdy do pracy nie ma chêci.

Ca³y tydzieñ, przeszed³ w trudzie,
czy rolnicy to nie ludzie.

Gdy w niedzielê dzwony bij¹,
w barze piwka siê napij¹.

A gdy zwioz¹ z pola snopki,
wtedy bêd¹ ju¿ wykopki.

Jesieñ

Przysz³a do nas z³ota jesieñ,
nic dobrego nam nie niesie.

£za siê krêci, ej¿e w oku,
tak ponura pora roku.

Jak¿e smutno od szaroœci,
kiedy jesieñ u nas goœci.

Lec¹ liœcie kolorowe,
¿ó³te, szare i br¹zowe.

Jaki zimny wieje wiatr,
i od morza i od Tatr.

Jednak wszystko nam siê zmieni,
kiedy œnieg pokryje ziemiê.

Cieszy siê gospodarz, ¿e pe³no w stodole,
bo teraz odpocznie, nie musi iœæ w pole.

Zima

Pobiela³y drogi, pobiela³y pola,
odlecia³y ptaki, taka Bo¿a wola.

Œcisn¹³ mróz siarczysty, skrzypi pod nogami,
mo¿na iœæ na narty, pojeŸdziæ saniami.

Postawiæ ba³wanka w ogródku dla dzieci,
porzucaæ kulkami, kiedy s³onko œwieci.

Oj kochana zimo, bia³a i radosna,
nie mo¿emy siê doczekaæ, kiedy przyjdzie wiosna.

237



Królowa Kwiatów

Oj ró¿o, ró¿o przepiêkny kwiecie,
nic piêkniejszego, nie ma na œwiecie.
Nad twoje, piêkne, przecudne kwiaty,
nad twój, aromat – zapach bogaty.

Jesteœ „królow¹” wœród kwiatów przeciê,
zna siê doros³y i zna ciê dzieciê.
Jesteœ „królow¹” kwiatami w³adasz,
dlaczego ró¿o kolce posiadasz?

Czy ciê ktoœ, kiedyœ, mo¿e chcia³ zganiæ?
Czy chcesz sw¹ dum¹, ka¿dego zraniæ?
Lecz my ci ró¿o, kolce zerwiemy,
dalej ciê ró¿o, kochaæ bêdziemy.

Za piêkny zapach, za tw¹ urodê,
ju¿ wyra¿amy na kolce zgodê,
Byœ siê kolcami od z³ych broni³a,
dalej „królow¹” wœród kwiatów by³a.
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Koœció³ i plebania w Trzebuni.

£any zbó¿ na wzgórzach Trzebuni.



Leœniczówka w Trzebuni.

Wejœcie do lasu w Trzebuni.

Leœna polana.



Dobrze zachowana cha³upa kliszczacka.

Pokryty pn¹c¹ roœlinnoœci¹ 
dom w Trzebuni.

Ziemianka.



Szko³a Podstawowa oraz Gimnazjum w Trzebuni.

Kapliczka na tle domu, rola Dziobkowa.



Jedna z wielu tradycyjnych
cha³up.

Widok na Trzebuniê 
z roli Orawinowej.

Maszyna do przewracania siana.



Wóz drabiniasty i maszyna do kopania ziemniaków, Trzebunia.

Jedna z wielu kapliczek, tu¿ przy g³ównej drodze we wsi.



Zachowany w bardzo dobrym stanie
dworek w Trzebuni.

Widok z Chorwatówki na rozleg³e wzgórza w Trzebuni

Dom kliszczacki, w pobli¿u koœcio³a.



Wzgórze koœcielne.

Koœció³ parafialny w Trzebuni.




