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Kilka słów o Autorze

Ludziom rozmiłowanym w literaturze ludowej twórczość Czesława 
Maja jest dobrze znana. Uznaniem krytyków cieszy się zwłaszcza proza 
autora z Motycza. Fabularyzowane gawędy, legendy i wspomnienia 
były publikowane i nagradzane, między innymi w prestiżowym 
Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Ludowej im. Jana Pocka. 
Dowodem wartości jego dorobku prozatorskiego są dwie publikacje 
wydane staraniem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych w Lublinie. 

Zbiór gawęd i wspomnień pt. „Zawieruchy”, wydanych w 1994 r. 
w serii „Dziedzictwo” Biblioteka STL, to – jak pisał we wstępie autor 
wyboru i opracowania Stefan Aleksandrowicz – przede wszystkim 
pokłosie zbierackiej pasji autora. Czesław Maj od wczesnej młodości 
spisywał legendy i przekazy historyczne związane z rodzinną wsią. 
Jak to w twórczości ludowej bywa – fikcja miesza się w nich z rzeczy-
wistością, autentyczne osoby i zdarzenia harmonijnie współistnieją 
z fikcyjnymi. Mamy tu zatem do czynienia z literaturą wyrosłą bez-
pośrednio z ustnego przekazu, w której, jak w bursztynie, zatopiona 
jest uroda i magia historii opowiadanych na przyzbie w długie, leniwe 
wieczory. 

Motyckie wspomnienia i opowieści „Utkane z pamięci”, to znacznie 
obszerniejsza pozycja wydawnicza z 2002 r. Autorem wyboru, opra-
cowania i posłowia jest prof. Jan Adamowski. Tytułowe wspomnienia  
i opowieści, pierwotnie drukowane w większości w „Twórczości Ludo-
wej”, zostały zebrane i uszeregowane tematycznie. Obok wspomnień 
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zatytułowanych „Moja mała ojczyzna”, są też gawędy i wspomnienia 
obyczajowe, legendy i opowieści religijne, przekazy wierzeniowe,  
a także słowa i porzekadła używane w Motyczu oraz motyckie przy-
słowia na cały rok. Jest również zamieszczony scenariusz widowiska 
obrzędowego „Herody”. 

Już ta różnorodność świadczy o wszechstronności zainteresowań 
Czesława Maja. O takich jak on ludziach zwykło się mówić, że są 
solą ziemi. Pasja dokumentalisty, przywiązanie do tradycji i miejsca,  
w którym przeżył wszystkie swoje pracowite lata, wreszcie wrażliwość 
i szacunek dla słowa pisanego, które jest strażnikiem pamięci, zarówno 
lokalnej jak i narodowej, zadecydowało o tym, że jego twórczość jest 
dla społeczności lokalnej nie do przecenienia. W uznaniu zasług dla 
kultury ludowej, otrzymał w 1997 roku ogólnopolską nagrodę im. 
Oskara Kolberga.

Urodził się w 16 stycznia 1923 roku w Motyczu, który jest dla 
niego umiłowanym i najważniejszym miejscem na ziemi. Należał do 
pierwszego pokolenia urodzonego w wolnej Polsce. Przed II wojną 
światową odebrał wykształcenie podstawowe. Wojna odebrała mu 
nie tylko młodość, ale również nadzieję na dalszą edukację. Wyda-
rzeniem, które zaważyło na całym jego przyszłym życiu była śmierć 
brata Aleksandra, który należał do Batalionów Chłopskich i w wieku 
25 lat został zastrzelony naprzeciwko kościoła w Motyczu 2 listopada 
1943 roku. Czesław Maj, mimo osobistej tragedii, musiał zająć się 
pracą na roli i zapomnieć o planach oraz ambicjach. 

Wszystko, co później osiągnął, zawdzięcza pracy nad sobą i sa-
mokształceniu. Jest miłośnikiem i „pożeraczem” książek, przez lata 
zgromadził pokaźną bibliotekę. Z pietyzmem przechowuje, kupione 
kosztem wyrzeczeń przez dziadka – Michała Żarnowskiego „Żywoty 
Świętych Pańskich” wydane w 1874 roku, jak również przedwojenne 
roczniki „Naszych Kłosów” i „Gazety Świątecznej”. Latami zbierał 
także wydawnictwa poświęcone kulturze wsi. Pierwsze próby lite-
rackie podjął w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Córka Anna 
wspomina, że ojciec często pisał wiersze w polu. W kieszeni ubrań 
roboczych nosił zawsze kilka pomiętych kartek i ołówek. Podczas prac 
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polowych siadał na chwilę i zapisywał myśl, która akurat napłynęła. 
Potem dopiero cyzelował słowa i pracował nad frazą. To harmonijne 
połączenie pracy na roli, rytmu życia zgodnego z porami roku, głębo-
kiej wiary, zaowocowały wierszami zakorzenionymi w rodzinnej wsi, 
których natchnieniem była przyroda i wpisane w nią życie mieszkańców 
Motycza. Cechą wyróżniającą tę poezję jest osobiste doświadczenie 
autora, dla którego najważniejsze rzeczy dzieją się tuż obok. Dotyczą 
spraw człowieka i podległej mu ziemi. Przykładem rzadkiej u poety 
liryki osobistej jest niezwykle ciepły i pogodny wiersz pt. „Nasza 
Hania” opisujący dziecięce zabawy córeczki z zaprzyjaźnionymi  
z nią zwierzętami domowymi.

Oprócz wierszy lirycznych i religijnych pisał również utwory żar-
tobliwe. Społecznik z powołania, działał na rzecz szeroko rozumianej 
kultury środowiskowej. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem chóru 
kościelnego. W latach siedemdziesiątych pisał teksty dla, założonego 
przez siebie, lokalnego zespołu „Rola”. Te utwory, pełne humoru, do-
skonale oddają klimat codzienności, ale również bolączki ówczesnego 
życia. Autor daje się w nich poznać jako wnikliwy, niepozbawiony 
ironicznego dystansu, obserwator obdarzony słuchem wrażliwym 
na wszystkie przejawy śmieszności, głupoty i nieuczciwości. Scenki 
rodzajowe i piosenki, pisane zarówno wierszem jak i prozą, towarzy-
szyły mieszkańcom Motycza podczas uroczystości rocznicowych, 
świeckich i religijnych, spotkań okolicznościowych i świąt, niosąc 
radość i wzruszenie. Sprawiały, że codzienność nabierała kolorów,  
a przeciwności losu były łatwiejsze do zniesienia. Przydawały również 
znaczenia codziennemu trudowi, przywracały poczucie godności  
i wartości pracy.

Książka, która dzisiaj trafiła do Państwa rąk, zawiera zebrane przez 
córkę autora, w większości niepublikowane wspomnienia, opowia-
dania i wiersze. Te dotychczas rozproszone utwory, tworzą obraz 
Motycza, który powoli odchodzi w zapomnienie. Świat wiejskich, 
krytych słomą chat, legend, obrzędów lokalnych i rodzimych historii 
przekazywanych dzieciom przez pokolenie rodziców i dziadków, 
bogato ilustrują zdjęcia zebrane pieczołowicie od najstarszych miesz-
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kańców wsi. Przed laty, na wsi nikt nie miał aparatu fotograficznego
i dlatego pamiątkowe zdjęcia robiono zazwyczaj tylko w zakładach 
fotograficznych. Ludzie wyciągali z kufra najlepsze odświętne ubrania 
i szli piechotą do miasta, do fotografa. Dlatego na starych zdjęciach 
wszyscy stoją lub siedzą upozowani w starannie zaaranżowanym wnę-
trzu, a w rękach trzymają różne rekwizyty, które dawał fotograf, np. 
batystowe chustki czy kwiaty. Wyjątkowo, można było zrobić zdjęcie 
podczas odpustu. Wówczas fotograf zakładał na drążku ozdobny kilim  
z widokiem pięknego ogrodu, co miało podnosić prestiż i podkre-
ślić doniosłość chwili. Czasem tylko uważny obserwator dostrzeże 
dzisiaj na wyblakłej fotografii mocno zakurzone buty fotografowa-
nego... Zdjęcia zamieszczone w książce pochodzą ze zbiorów Wandy 
Koziarskiej, Juliana Maja, Stanisławy Pajurek, Heleny i Stanisława 
Zawiślaków, mieszkańców Motycza, a także z domowego archiwum 
Czesława Maja. Ilustrują one klimat opowieści związanych z historią 
Motycza. Autor rekonstruuje i przedstawia obrazy istniejące już tylko  
w jego pamięci. To, co łączy twórczy dorobek Czesława Maja, to jed-
norodność inspiracji, której źródłem jest harmonia życia w zgodzie  
z przyrodą, ludźmi, tradycją i Bogiem. 

W jesieni życia posiada wszystkie cechy świadczące o szlachetności 
charakteru. Mimo kalectwa, zachowuje pogodę ducha. Zawsze ma 
pod ręką trafny żart i dobre słowo. Umie cieszyć się radościami dnia 
codziennego. Ukończył 87 lat, ale wciąż szuka dostępu do wiedzy 
– interesuje się komputerem, Internetem, chce mieć telefon komórkowy. 
Z właściwym sobie humorem powiada: „Darowano mi chleb, kiedym 
zęby postradał”. Jest to, oczywiście, żartobliwa aluzja do podeszłego 
wieku. W domu, który dzieli z córką ciągle przewija się wielu gości. 
Większość ludzi przychodzi, by z nim porozmawiać. Przyjaciele  
i rodzina twierdzą, że napełnia każdego człowieka optymizmem  
i dobrą energią. 

Anna Kistelska
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DZIECIŃSTWO MIĘDZY WOJNAMI

Kochani, aż dziwota bierze, jak spojrzeć wstecz, ile to czasu upły-
nęło, jak się szło do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Było to  
w 1930 roku. Klasy były po chatach na wsi. Chodziliśmy zimą w bu-
tach na drewnianych podeszwach, a śniegi były tak duże, że ludzie 
jeździli saniami po płotach. Czasem Ojciec podwoził mnie do szkoły 
saniami. Ojciec ubierał się na sanie w długi kożuch, nogi przykry-
wał derką, a na głowę zakładał czapkę baranią. Czasem, jak był duży 
wiatr, to na czapkę zakładał jeszcze basłyk (kaptur), wiązany pod 
pachami i zabierał na sanie wszystkie dzieci po drodze. Mimo mro-
zu, cieszyliśmy się z podróży w saniach. W klasie zimą siedzieliśmy  
w kapotach. O ciapach w szkole nikt nie miał pojęcia.

W 1931 r. została oddana do użytku nowa szkoła w Motyczu, która 
istnieje do dziś. Ludzie zwieźli sami cegłę z miasta na wozach żelaź-
niakach, a potem wynieśli na plecach wszystkie materiały na budowę 
szkoły, bo żadnych dźwigów jeszcze nie było. Wiosną i jesienią do 
szkoły chodziło się po grząskich, błotnistych drogach. Bywało, że 
wyciągaliśmy sobie wzajemnie buty z błota, bo zapadały się w glinie 
i nie można było ich wyjąć. Trudno było przejść drogą na Starej Wsi 
i wtedy chodziło się po „zapłociach”, czyli z tyłu za zabudowaniami, 
bo tamtędy było suszej. 

W chustkach matczynych, później w drewnianych tornistrach nosi-
ło się książki. Na wsi była bieda, ciężki kryzys gospodarczy. Trudno 
było o grosz, bo nie było gdzie go zarobić. Ludzie nie mieli pienię-
dzy. Jak przyszła wiosna i zrobiło się cieplej, to już się chodziło na 
bosaka. Nogi były pokaleczone i spierzchnięte. Nie było pieniędzy na 
buty. W rodzinach, gdzie było dużo dzieci, kupowało się jedną parę 
butów i dzieci chodziły w nich na zmianę. 

Dzieci z biedniejszych rodzin przychodziły do szkoły źle odżywione, 
źle odziane. Nauczyciele też mieszkali po chatach w prymitywnych 
warunkach. Czasem sami kupowali biednym dzieciom książki i ze-
szyty, bo rodziców nie było stać. Brakowało książek do lektur, pomocy 
naukowych. Zimową porą lekcje odrabiało się przy kopcącej lampie 
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Zdjęcie z 1910 roku, 
pierwszy z lewej Jan Misztal. 
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej

Najstarsza fotografia zamieszczona
w książce datowana na 1906 r. 

Ze zbiorów Heleny i Stanisława Zawiślaków
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Bartłomiej Piwowarski (z lewej) 
na zdjęciu z około 1914 roku. 
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej

Jan Piwowarski (z prawej), 1910 r.
        Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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naftowej. Do pisania była obsadka do atramentu, a do rysunków ołó-
wek i rysiki, tj. kolorowe kredki. Pamiętam jeszcze piosenki z pierw-
szej klasy, których uczyła nas Julia Mękarska, w klasie mieszczącej 
się w mieszkaniu Piotra Wilczka w 1930 r. Były takie tytuły: „Hej 
zakwitła nam wiosenka”, „Jadą dzieci, jadą”, „Śpij siostrzyczko moja 
mała”. Zapamiętałem słowa dwóch piosenek z pierwszej klasy. 

Z snu długiego 

Z snu długiego, zimowego
Pszczółki dzisiaj wstają
I łapkami kosmatymi
Oczka przecierają.
        Zum, zum, zum, zum, zum, zum
        I łapkami kosmatymi
                 Oczka przecierają.
Wyleciały pszczółki nasze
Z drewnianego ula,
Poleciały hen na łąki
Została matula.
        Zum, zum, zum, zum, zum, zum...
A na łące tysiąc kwiatów
Jasno słonko świeci,
Będą zbierać słodki miodek
Na uciechę dzieci.
        Zum, zum, zum, zum, zum, zum...

Od sinego morza bociany leciały

Od sinego morza 
Bociany leciały
Do naszej chateczki
Drogi nie wiedziały.
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        Oj dana, oj dana, oj dana
        Oj dana, oj dana, oj dana
            Oj dana, oj dana.
Bociany, bociany
O wy sługi boże
Lećcie gdzie się błyszczą
Pługi na ugorze.
        Oj dana...
Pługi na ugorze
I zgrzebne sukmany
To moja Ojczyzna
To mój kraj kochany.
        Oj dana...

Było wiele uciechy, kiedy nasi wychowawcy urządzali nam wy-
cieczki do lasu lub na Zamkową Górę. 

Letnią porą trzeba było wyganiać po kilka krów na paszę w pole. 
Pola były oddalone od domu po 4-5 km. W 1932 roku Mama kupiła 
mi na odpuście fujarkę, na której grałem całymi dniami na ugorach. 
Pasieniem krów i gęsi zajmowały się dzieci. 

Na pastwiskach paliło się zawsze ogniska, gdzie wrzucało się suche, 
krowie łajna. Dla zabicia czasu skakaliśmy przez ogień lub graliśmy 
w „pikora” (zabawa polegała na rzucaniu kijem w stojący kij, który 
nazywał się pikorem), w „babę” (nóż się rzucało w ziemię i którego 
głębiej się wbił, ten wygrywał), robiliśmy „pieczenie chleba” (jeden 
chłopak leżał na wznak, a drugi stawał mu na ręce i brał za nogi,  
a następnie rzucał go jak najdalej, czyli mówiło się że „rzucał do 
pieca”). Kiedyś przy „pieczeniu chleba” zwichnąłem nogę. Matka 
zaniosła mnie na plecach do znachorki, która mieszkała koło dworu  
i nastawiła mi nogę. A potem Matka kopała korzenie pokrzyw, tłukła 
na miazgę i obkładała mi opuchniętą nogę. 

Często byłem zmęczony daleką drogą na pastwisko, zaganianiem 
krów, upałem w lecie i zdarzało się, że zasypiałem na ugorze. Wo-
kół szumiały zboża, śpiewały skowronki, a oczy same kleiły się do 
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snu. Wtedy krowy niepilnowane przez nikogo szły w szkodę na pole 
sąsiada. Na pastwisku chciało się pić, a woda zabierana w butelce  
z domu szybko się kończyła. Gdy pasłem krowy pod Tomaszowica-
mi, to tam było źródło. Chodziliśmy z innymi pastuchami na zmianę 
po wodę do źródła. Jak było napić się tej wody, to zaraz chciało się 
bardzo pić. Przy źródle spotykaliśmy codziennie pokojówkę ze dwo-
ru od Państwa Ostromęckich, która nabierała w szklany dzban wody  
i nosiła do domu. Od dworu w Tomaszowicach była ścieżka do źródła 
przez niwę dworską.

Gdy dzień się chylił ku zachodowi i trzeba było gonić krowy do 
domu, to na dogasającym ognisku należało zrobić krzyż kijem. W prze-
ciwnym razie przychodziła czarownica i całą noc paliła ognisko.

Dzieci po zachodzie słońca bały się wychodzić z domu, bo na łą-
kach w Motyczu latały błędne ogniki. W nocy, jak były gorące lata, to 
było widać poruszające się ogniki, raz były z lewej strony człowieka, 
to znów pojawiały się z prawej strony, to ginęły.

Błędne ognie miały kształt kulisty, wielkości średniego garnka. Gdy 
ktoś się zbliżał do błędnego ognia, to on się oddalał lub przeskakiwał. 
Te ogniki pojawiały się w Motyczu do czasu scalenia.

Ludzie mówili, że to duch omętry (geometry), który za życia źle 
zmierzył i po śmierci musiał poprawiać. Później nigdy już nie spo-
tkałem tego zjawiska.

Kilkuletnie dzieci często chodziły na służbę do bogatszych gospo-
darzy. Małe dzieci pasły gęsi i zbierały po żniwach kłosy po polach, 
bo było mało chleba i każdy kłos był pożądany. Starsze dzieci na służ-
bie pasły krowy, pilnowały małych dzieci gospodarzy i wykonywały 
różne lżejsze prace w gospodarstwie.

Pomimo takich trudnych warunków życia, ludzie mieli ogrom-
ną chęć zdobycia wiedzy, która była oknem na świat. Pamiętam, że  
w latach trzydziestych prawie połowa ludzi na wsi to byli analfabeci. 

Wieści ze świata przynosili na wieś tylko dziady proszalne. Korzy-
stali oni z noclegów po chatach. Było takie prawo, że dziad dostawał 
kartkę od sołtysa i mógł u kogoś przenocować. Dziady – to byli biedni 
ludzie, którzy dużo wędrowali po świecie, bywali na odpustach, jar-
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markach, chodzili po miastach i wsiach. Oni właśnie przynosili infor-
macje z daleka, które często były zniekształcone, czasem zmyślone, 
ale innych środków masowego przekazu w tamtych czasach nie było.

Latem do wsi przyjechał czasem tabor cygański, który zatrzymy-
wał się na gromadzkim błoniu. Konie ciągnęły malowane domki na 
kołach. Z okien wyglądały brudne, rozczochrane dzieci. Cyganki 
rozlatywały się po wsi, aby powróżyć, a przy okazji żeby coś ukraść. 
Ludzie bali się Cyganów jak ognia. Wierzyli, że mogą rzucić urok, 
a nawet spalić. Dzieci ze wsi patrzyły z daleka, ciekawe cygańskich 
dzieciaków.

Zawsze w niedzielę rano zbieraliśmy się przed szkołą i szliśmy pa-
rami do kościoła na ranną mszę. Część z nas śpiewała pieśni w ciągu 
całego roku liturgicznego. W kościele odprawiało się długo, ksiądz Jan 
Rzędowski głosił kazania z ambony około godziny, nogi bolały, ale 
dzieciom nie wolno było narzekać. W tamtych czasach ludzie idący 
do spowiedzi otrzymywali kartkę od organisty, który wpisywał imię  
i nazwisko, a po wyspowiadaniu się należało zostawić na konfesjo-
nale kartkę i 5 groszy (tyle kosztowało wtedy jajko).

W 1932 r. poszedłem do Pierwszej Komunii. Do kościoła poszedłem 
sam i tam spotkałem się z resztą dzieci z klasy. Od Matki Chrzestnej 
dostałem przed komunią srebrny łańcuszek z medalikiem. Wtedy był to 
prezent drogi i niewiele dzieci cokolwiek dostało. W tamtych czasach 
nie było żadnych uroczystości, ani przyjęć, nikt nie robił zdjęć. Byłem 
dumny, że jestem już duży i mogę przyjmować Komunię Świętą.

W czwartej klasie śpiewałem w chórze kościelnym, więc Rodzice 
postanowili mi uszyć nowe ubranie u Żyda. Poszliśmy z Ojcem pie-
chotą do Lublina. Żyd nazywał się Szmul i mieszkał na tyłach Duże-
go Podwórza. Ubrania szył w swoim mieszkaniu, które było brudne 
i ciemne. Żyd cały czas zagadywał: – Wybraliście najlepszego kraw-
ca w Lublinie i ja uszyję takie ubranie, że ten młody kawaler będzie 
na pewno zadowolony. Najlepsze ubrania są u Szmula. Zdjął miarę 
i Ojciec zaczął się z nim targować o cenę ubrania. Żyd tak potrafił 
zakręcić, upiększyć, pochwalić, że człowiek wychodził od niego sko-
łowany i zgadzał się na warunki stawiane przez Żyda. Kiedy poszli-
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śmy z Ojcem po odbiór ubrania, to wydawało mi się że spodnie są 
za duże, a marynarka za skąpa, ale oczywiście Żyd tu podciągnął, 
tam poprawił, przyklepał i cały czas zginał się w ukłonach, że jego 
zdaniem pasuje jak ulał. Ostatecznie, chodząc w ubraniu uszytym 
przez Żyda, trzymałem ręce w kieszeniach, żeby naprostować krzy-
wo uszyte nogawki.

W zimie było mniej roboty w polu i gospodarstwie, więc dzieci 
miały więcej wolnego czasu.

Jeździło się na saniach od pługa, czyli na takich, na których chłop 
wywoził pług w pole, jak szedł orać lub na innych, prymitywnych 
sankach, robionych w domu. Na łąkach zamarzały rozlewiska wód  
i można było jeździć na łyżwach. Łyżwy każdy sobie robił sam. Były 
robione z drewna obitego żelazem z rączki od wiadra i do butów 
przywiązywało się je sznurkami, przeciągniętymi przez nawiercone 
dziurki w drewnie. Aby było mocniej na bucie, sznurek nakręcało się 
na kij, tzw. śmigiel.

W Adwencie dzieci szykowały ozdoby choinkowe, tzw. cacka. Były 
to łańcuchy ze słomy i bibuły, orzechy okręcane w papierki, anioły  
i mikołaje z papieru z przyklejonymi, kupnymi główkami.

Na żywej, pachnącej choince zawieszało się papierowy orszak we-
selny – państwa młodych, drużbów i starostów. Bombek było mało, 
bo były drogie. Na choince zawieszało się też cukierki i ciastka. 

Na czubku choinki obowiązkowo musiał być umieszczony anioł. 
Kobiety robiły pająki, czyli ozdoby ze słomy i bibuły, które przycze-
piało się do belki pod sufitem. Wszyscy robili stroje do Herodów i do 
chodzenia z szopką.

Do dziś pamiętam, jak byłem mały i w Adwencie wieczorem wy-
szedłem na dwór; panowała wtedy wszędzie cisza. Wieś była przysy-
pana śniegiem i widać było tylko małe światełka po chałupach. Gdzieś  
z oddali dochodził głos ligawy i dzwonki sań. Czasem zaszczekał 
pies, a spod strzechy na stodole słychać było pohukiwanie sowy. Ta 
cisza już nigdy nie powróci na polską wieś.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia gospodarze przynosili pro-
stą słomę do domu. Dzieci miały uciechę i całymi dniami bawiły się 
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w słomie. Robiły powrósła i wiązały się wzajemnie. Słoma w domu 
była bardzo niebezpieczna, bo na choince paliły się świece i często 
wybuchały pożary.

Dzieci z niecierpliwością wyglądały Herodów. Dużo śmiechu wzbu-
dzali Żyd i Diabeł.

 Żyd zawsze mówił na odwrót:

Stodoła się rozigrała, zająca goniła,
chałupa to zobaczyła oknem wyskoczyła.
Miał chłop studnię za piecem,
wodę brał przetakiem,
ryby łowił drabiną,
wróbla strzelał makiem.
Gdzie się podział ten Jabramek
co chodził z toporkiem,
siekierą się opasywał,
podpierał się workiem.

Żyd miał kobyłę z drewna, która kłapała gębą i obrywała cukierki 
i ciastka z choinki. Bardzo lubiłem, kiedy w zimowe wieczory scho-
dzili się do nas sąsiedzi. Kobiety przędły, a mężczyźni przy lampie 
naftowej opowiadali różne opowieści o dawnych czasach, o strachach, 
o czarownicach co rzucały urok, a za oknami wiatr zawodził i za-
dymka śnieżna zawiewała drogi i opłotki. Po wyjściu na dwór tęgi 
mróz szczypał w twarz, a noc skrzyła się tysiącem gwiazd. Mrozy 
bywały tak silne, że w nocy słychać było trzaskanie drzew, a ludzie 
zabierali krowy z cielętami do chałup, bo cielęta zamarzały w obo-
rze. Dla mnie to były najpiękniejsze wieczory. Do późna siedziałem 
zasłuchany w opowieściach o Motyczu, przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie. Po długiej, śnieżnej zimie czekało się niecierpliwie na 
wiosenną odmianę. Bywało, że na św. Józefa (19 marca) chodziło się 
już boso. Święta Wielkanocne przychodziły wraz z budzącą się do 
życia przyrodą. 
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Wielkanoc poprzedzał czterdziestodniowy post. Dawniej w po-
ście ludzie bardzo surowo pościli, nie jedli mięsa, żadnego tłuszczu 
zwierzęcego i nawet wyparzali garnki, żeby jakaś drobina tłuszczu 
na ściankach nie została. Przed świętami Mama piekła placki w piecu 
chlebowym, a zapachy rozchodziły się po całym domu. Zawsze na 
święta Rodzice kupowali 2 kg kiełbasy wiejskiej u pana Świtka, trochę 
cukru i słoniny. Jajka były swoje i w święta najlepiej smakowały. 

Jak miałem 5 lat poszedłem do kościoła w Wielką Sobotę z Bab-
cią na święcenie pokarmów. Babcia niosła duży wiklinowy koszyk 
pełen różnych pokarmów, które miały być poświęcone. Do koszyka 
Babcia włożyła baranka z cukru, cały chleb, pęto kiełbasy, kilka ja-
jek, garnek skorupiany masła, ser, sól, chrzan, pół pieroga z marchwi 
i pół pieroga kapuściaka. Święconego pokarmu miało wystarczyć na 
śniadanie wielkanocne.

Przed dzwonnicą paliło się duże ognisko z tarniny, które przegarniał 
kościelny długą tyczką. Po poświęceniu ognia przez księdza ludzie 
rzucili się, żeby nabrać węgli do naczyń na wodę święconą. Każdy 
chciał złapać pierwszy, aby mu się wiodło w domu przez następny rok.

W kościele panował niesamowity tłok, bo święcenie pokarmów 
było na jednej mszy i z każdej rodziny ktoś był z koszykiem do świę-
cenia. Modlitwy trwały długo, było gorąco i duszno, aż tu nagle za-
częły się jakieś krzyki i piski w kościele. Okazało się, że to podczas 
święcenia wody, każdy chciał nabrać poświęconej wody jako pierw-
szy. Ludzie wierzyli, że ten kto pierwszy zaczerpnie święconej wody, 
tego szczęście nie opuści przez cały rok. Nie wolno było podzielić się 
wodą święconą z drugą osobą, bo to oznaczało zabranie szczęścia. 
Ludzie wpychali się do balii z wodą, która stała na kościele, tłukły 
się szklane butelki na wodę, a ludzie pokrwawieni szkłem krzyczeli. 
W tym samym czasie chór śpiewał Litanię do Wszystkich Świętych. 
Nie bardzo rozumiałem co się dzieje, ale Babcia uspokoiła mnie, że 
tak jest zawsze. Później ksiądz poświęcił pokarmy. Siedząca w ławce 
kobieta powiedziała do Babci: – Zdaje mi się kumo, że nie dolecia-
ło do naszych koszyków. Babcia pokiwała głową, że faktycznie jej 
święcenie będzie też nieważne. 
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Postanowiły pójść do księdza „do poprawki”. Po skończonej mszy 
poszliśmy do zakrystii i kobiety poprosiły księdza, żeby jeszcze raz 
pokropił. Ksiądz zmoczył kropidło i obficie poświęcił oba koszyki. 
Popatrzyłem, że woda przeciekła przez koszyki. Kobiety były zado-
wolone, że święcenie odbyło się po ich myśli.

W Wielką Niedzielę, po rezurekcji, wszyscy prędko lecieli do domu, 
bo było powiedzenie, że ten kto pierwszy wróci z rezurekcji do domu, 
to się pierwszy obrobi w polu w tym roku.

Najciekawiej podczas Wielkanocy było w Wielki Poniedziałek, pod-
czas lejusa. Wszyscy oblewali się wodą, chłopcy ganiali dziewczyny 
po podwórkach. W całej wsi panowała wrzawa i krzyki.

Czasem którąś pannę wrzucono do stawu lub do rzeki.
W latach trzydziestych nastały radia kryształkowe na słuchawki, 

których było dwie pary. Rozłączało się je na pół i słuchały dwie oso-
by, głowa przy głowie. Można było słuchać wiadomości i muzyki.  
U nas w domu dopiero w 1934 r. Ojciec kupił radio na słuchawki. Ile 
z tego radia było uciechy, gdy czekaliśmy na programy ze Lwowa. 
Nadawano audycję „Na wesołej lwowskiej fali”, a słuchaczy bawili 
Szczepko i Tońko. Starzy ludzie, oburzeni, margotali po cichu, że te 
druty porozciągane po dachach przyniosą tylko nieszczęście.

W tym samym roku Ojciec kupił kultywator na czterech żelaznych 
kółkach. Na tym kultywatorze można było jeździć z góry. Zbierało 
się kilku chłopaków, wypychało kultywator na górę i później jeden 
kierował nogami, a reszta siedziała z tyłu i cieszyła się z jazdy, kiedy 
wszystko podskakiwało. 

Po zjechaniu na dół wszyscy mozolnie pchali kultywator z powro-
tem na górę, a śmiechu przy tym było co nie miara. 

Dużym wydarzeniem w naszym życiu był wyjazd na odpust do 
sąsiednich parafii. Jeździliśmy furmanką zaprzężoną we dwa konie 
do Konopnicy, do Matczyna, do Zemborzyc. Na odpuście ludzie byli 
odświętnie ubrani, spotykali znajomych, z którymi przystawali na 
pogawędkę.

Wokół kościoła pełno było kramarzy z różnymi świecidełkami, 
szczypkami, chodzili kataryniarze z katarynką. Rodzice zawsze coś 
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nam kupowali, a najbardziej cieszyłem się jak z Mamą chodziłem na 
lody. Lody były w dużej bańce metalowej, nakładane łyżką na waflowe
muszelki. Lodziarkę otaczał krąg dzieci, które koniecznie chciały zaj-
rzeć do bańki. Lodziarka przychodziła piechotą z Lublina i na wózku 
ciągnęła bańkę z lodami. Lody były słodkie i najlepsze na świecie. 

Po uroczystej sumie zbieraliśmy się wszyscy przy wozie i jedliśmy 
drewnianymi łyżkami kaszę jaglaną, którą Mama przywiozła z domu 
w dużym garnku. Konie cicho parskały i jadły obrok zawieszony  
w workach na szyi. Nieraz zdarzało się, że złapał nas deszcz i czasem 
zajeżdżaliśmy po drodze do obcych ludzi, aby przeczekać burzę.

Moje dzieciństwo było biedne, ale dziś często wspominam czasy, 
które minęły, ale miały swój urok i niosły ciekawość świata.

10. 05. 2000 r.

WSPOMNIENIA

Kiedy idę na cmentarz z naręczem kwiatów, by stroić groby, wtedy 
zawsze staję nad mogiłą mojej Babci, matki mojej Matki. Ileż miłych 
wspomnień z lat dziecinnych zostało w mym sercu dla tej drogiej 
istoty. Choć od jej śmierci minęło już tyle lat, bo zmarła w 1932 r., to 
wciąż mam ją jak żywą w pamięci. Pamiętam, kiedy jako mały chło-
piec chodziłem do niej, zwłaszcza w zimie. Na polu ustawała robo-
ta, zaczynała się praca w obejściu przy obrządku, a w mieszkaniach 
przędzenie kądzieli i darcie pierza. Ileż to razy siedziałem zasłucha-
ny, a Babcia opowiadała o dawnych czasach. Jak budowano linię ko-
lejową i po raz pierwszy jechał pociąg 29 sierpnia 1877 r. Jak ludzie 
szli i jechali, aby zobaczyć maszynę, którą porusza diabeł. Kobiety 
na widok pociągu wkładały dwa palce od lewej ręki – wskazujący  
i serdeczny za pas u spódnicy, co miało chronić od uroku.

To znowu jak to było za pańszczyzny, jak kobiety z Motycza szły 
w zimie w lipowych chodakach i w pańskiej stodole, w największy 
mróz wysiewały w przetakach zboże, co mężczyźni młócili cepami, 
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bo wtedy nie było wialni. Jak ekonom dworski (nazywał się Lewano-
wicz) jeździł po wsi na koniu i sękatą pałą zaganiał opornych mężczyzn  
i kobiety do roboty na pańskie. Babcia opowiadała też o tym, że co 50 
lat wypada Wielka Niedziela w uroczystość św. Marka, 25 kwietnia. 
Kiedy w 1893 r. wypadła Wielka Niedziela 25 kwietnia, wtedy na 
naród padł strach, że św. Marek przyjdzie na świat i będzie mieczem 
ludzi ścinał, za to, że był ścięty za wiarę. Przez cały okres Wielkiego 
Postu ludzie po chałupach schodzili się wieczorami, odprawiali modły 
pokutne i śpiewali Gorzkie żale, bo już będzie koniec świata.

Napięcie nerwów wzrosło z Wielkiej Soboty na Niedzielę. Nikt nie 
chciał nic robić i każdy czekał na śmierć. Ale kiedy przeszła Niedzie-
la Wielkanocna i nic się nikomu nie stało, to okazało się że była to 
plotka, szerzona celowo, aby lud trzymać w ciemnocie.

Nasłuchałem się o tym, jak to po 1905 r., po wrzeniu rewolucyj-
nym w Warszawie, urzędnicy carscy zaczęli podburzać chłopstwo 
przeciwko panom. Dziedzice i hrabiowie szerzyli plotkę, że nadejdzie 
czarna sotnia i wszystkich ludzi po wsiach wyrżnie. Dlatego chłopi 
uzbrojeni w widły i siekiery pilnowali po rozstajnych drogach, aby 
czarnej sotni do wsi nie wpuścić.

Opowiadała Babcia jak w Motyczu była karczma i chłopi schodzili 
się na pijatyki. Karczmę trzymał Żyd Bęcyna, który celowo rozpijał  
i tak ciemne masy chłopskie. Kto nie miał pieniędzy, to pił na kredkę, 
a potem musiał zapłacić Żydowi trzy razy tyle. Babcia w karczmie 
robiła zakupy: naftę, śledzie, sól, chleb na kwasku „pytlowiec”, który 
Żyd przywoził z piekarni z Lublina.

Później Żyd sprzedał karczmę, około 1910 r. kupili ją Polacy i w bu- 
dynku po karczmie mieszkała rodzina Zawadów. Był to stary budy-
nek i ostatni z Zawadów – Tomasz sprzedał go na opał mieszkań-
com Motycza. Było to około 1928 roku. Pierwsza lokalizacja Szkoły 
Podstawowej w Motyczu była na terenie leżącym obok karczmy, tu 
gdzie obecnie jest remiza strażacka. Zaczęto kopać fundamenty, ale 
po obfitych opadach deszczu zaczęło się wszystko obrywać i wówczas 
zdecydowano się kupić ziemię przy kościele od Szymona Kowalczy-
ka i tu budować szkołę.
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Piotr Duda stoi drugi z prawej, 
1916 r.
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej

Piotr i Józefa Piwowarscy, 1916 r.
              Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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Piotr Duda z żoną Marią, 
ślub w 1919 r.

      Ze zbiorów Wandy Koziarskiej

Zdjęcie ślubne Marii i Michała 
Majów z 1919 r. 
Michał Maj – stryj Czesława, 
autora książki.
Ze zbiorów Juliana Maja
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Potem pamiętam jak przyszedł okres Adwentu, na świecie spako-
wały olbrzymie śniegi, a ja siedziałem zasłuchany jak Babcia śpie-
wała śliczne pieśni adwentowe: „Spuśćcie nam na ziemskie niwy”, 
„Archanioł Boży Gabriel”, „Głos wdzięczny z nieba”.

Pytałem Babci, dlaczego te melodie są takie smętne, wtedy Bab-
cia tłumaczyła, mówiła o tym jak ludzie czekali cztery tysiące lat  
w niewoli na Mesjasza, swojego Zbawcę i Pana. Z utęsknieniem cze-
kaliśmy rorat. Wychodziliśmy z domu wczesnym rankiem, kiedy było 
zupełnie ciemno.

Śnieg skrzypiał pod nogami, po mrozie niosły się dźwięki dzwo-
nów, a z dala dochodziły tęskne grania na ligawach. Na moje pyta-
nia, co znaczy to granie, Babcia wyjaśniała, że jest to wołanie, jęk 
ludzkości poprzez tysiące lat o zmiłowanie do Boga: „Panie zmiłuj 
się nad nami”.

W kościele na ołtarzach nie było żadnych ozdób, a wysoko na wiel-
kim ołtarzu ustawiona była świeca z białą kokardą, tak zwana rorat-
ka wyobrażająca Najświętszą Marię Pannę. O brzasku dnia, o 6.15 
wychodził ksiądz w białym ornacie do mszy świętej.

Na zawsze w mej pamięci pozostała melodia łacińskiego psalmu 
„Rorate caeli desuper” – spuśćcie rosę niebiosa, a obłoki niech spusz-
czą z deszczem Sprawiedliwego, niech się otworzy ziemia i zrodzi 
Syna, a nazwie imię jego Emanuel.

Cały kościół śpiewał pieśń „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy”. Po ro-
ratach wszyscy śpiewali „Kiedy ranne wstają zorze”. Jedni szli do 
domu, a inni zostawali do spowiedzi przedświątecznej. Wielki był 
kult dawnej patronki adwentowej św. Barbary, patronki dobrej śmier-
ci. Utarło się przysłowie „Jak Barbara po lodzie, to Boże Narodzenie 
po wodzie” i odwrotnie. Drugim patronem Adwentu był św. Mikołaj. 
Ileż wspomnień z lat dzieciństwa łączy się z tym świętym. Ileż było 
uciechy, jeśli pod poduszką na św. Mikołaja coś się znalazło. Gdzieś 
dawniej słyszałem przysłowie „Na świętego Mikołaja czeka dzieci 
cała zgraja, da posłusznym ciasteczko, złe przekropi rózeczką”.

7 grudnia wypada św. Ambrożego. Dawniej było przysłowie „Na 
święty Ambroży poprawią się mrozy”.
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W Adwencie zawsze wyglądaliśmy, kiedy będzie chodził z opłat-
kami organista. Było wielkim zaszczytem dostać małą opłatkę i cze-
kać upragnionych świąt.

Na 13 grudnia, w dzień św. Łucji, utarło się przysłowie „Święta Łuca 
dnia przykróca”. Po połowie grudnia zaczynało się przygotowywać 
różne ozdoby na choinkę. Z kolorowej bibuły i słomy robiliśmy łań-
cuszek. Z kolorowych papierów robiliśmy św. Mikołaja i różne lalki 
baletnice. Dorabialiśmy pętelki do cukierków, jabłek i orzechów.

Zawsze w adwencie na wsi w olejarniach bito olej, tak że zapach 
smażonych pryszczów szedł na całą wieś z każdej chaty.

Kiedy przyszła Wigilia, to już był szczyt skrętaniny i biegania. 
Ojciec rżnął sieczkę i rąbał drzewo na święta, a mama kończyła pie-
czenie i gotowała postnik. Cały dzień mało co jedliśmy, wszystko 
postne i z utęsknieniem czekaliśmy wieczora. Jeżeli trzeba było coś 
przynieść czy pożyczyć w Wigilię, to wysyłało się zawsze mężczy-
znę. Jak przyszła kobieta, to już nie wiodło się cały rok.

Dawniej był zwyczaj chodzenia w Wigilię za szczęściem. Przycho-
dził sąsiad i winszował: „Życzę wam wszystkiego najlepszego, szczę-
ścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności w tę Świętą Wiliję, byśmy byli 
weseli, jak w niebie anieli”. Po życzeniach następował poczęstunek. 
Na postnik zapraszaliśmy zawsze Babcię. Już robiło się uroczyście, 
kiedy Ojciec wnosił do mieszkania choinkę. My, z Mamą i rodzeń-
stwem, zaczynaliśmy przed wieczorem w Wigilię ubierać choinkę  
w ciastka, cukierki, orzechy, świece, zimne ognie i kolorowy łańcuch. 
W środku po gałęziach umieszczaliśmy kolorowe lale. Następnie 
Ojciec przynosił słomę do chaty i ścielał grubo, na stół kładł siano,  
a w kącie izby umieszczał snop żyta, tzw. króla, na opłatek.

Kiedy wszystko było już posprzątane i przygotowane, po całodzien-
nym głodzie zasiadaliśmy z całą rodziną do postniku. Gaszono światło 
lampy, a zapalano zwykłą świecę i świeczki na choince.

Ojciec brał do rąk opłatek i łamał się od najstarszego, życząc zdro-
wia i wszelkiej pomyślności na nowy rok. Po tym, wyposzczeni przez 
cały dzień, braliśmy się za jedzenie. Najpierw był barszcz czerwony 
z grzybami na oleju, potem kapusta z grzybami, groch, pryszcze na 
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oleju, śledzie marynowane i rogata bułka zwana struclą. Do tego był 
jabłecznik lub wino własnego wyrobu.

W czasie postniku trzeba było baczyć, aby pomiędzy jednym daniem, 
a drugim nie położyć łyżki na stół, bo taki był niedorajdą przez cały 
rok. Po postniku Mama niosła bydlęcą opłatkę (kolorową) do obory 
krowom, aby cały rok dużo mleka dawały. W tę jedyną noc bydło 
mówiło ludzkimi głosami, które aby usłyszeć, trzeba było mieć sęk  
z trumny. My szliśmy wiązać drzewa owocowe, aby dobrze rodziły. 
Po skończonym obrzędzie wiązania drzew znowu zapalaliśmy choinkę 
i do pasterki śpiewaliśmy kolędy. Już gdzieś około 10.00 wieczorem 
zaczynali iść ludzie na pasterkę. Słychać było ujadanie psów, nawoły-
wania, śmiechy i chrzęst śniegu pod nogami. Po polach i drogach wi-
dać było tylko światełka i gromady ludzi spieszących do kościoła.

O godzinie 12.00 w nocy, kiedy już był pełny kościół, do oświe-
tlonego ołtarza wychodził ksiądz ubrany w białą kapę i zaczynała 
się jutrznia. Jest pewien niepowtarzalny nastrój wśród nocy, kiedy 
kościół pełen wiernych, przybrany jest w świerki, a za oknami jest 
głucha, mroźna grudniowa noc.

Jutrznia zaczynała się od słów: „Domine labia mea aperies” – Boże 
ku wspomożeniu memu pospiesz.

Później były psalmy śpiewane przez chór: „Venite exultemus”, 
„Chrystus est nobis – Venite adoremus”. Na zakończenie jutrzni był 
śpiewany hymn „Te Deum laudamus”. Następnie rozpoczynała się 
msza św. pasterska, na której chór śpiewał na cztery głosy kolędy. 
W czasie pasterki ksiądz czytał ewangelię o pasterzach czuwających 
przy swych stadach i o narodzeniu Pana Jezusa.

Jaka szkoda, że dziś już kościół zniósł jutrznię przed pasterką,  
w celu skrócenia nabożeństwa. 

Na drugi dzień w Boże Narodzenie w kościele odprawiały się dwie 
msze anielska i królewska.

Na wsi wielką sensacją byli kolędnicy tak zwane „Herody”. Byli 
to sami mężczyźni, ubrani w kolorowe pasy, paciorki, korony na gło-
wach, z szablami u boków. Na bokach spodni mieli wszyte kolorowe 
lampasy. W skład grupy wchodzili: król Herod z synem, Ułani, Trzej 
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Królowie, Diabeł, Anioł, Żyd i Śmierć. Najpierw do mieszkania wcho-
dził marszałek dworu i zapowiadał przybycie króla Heroda:

Rozkwitała lilija, między lilijami, 
Narodził się Jezus między bydlętami,
A ja za nim chodzę i pieluszki noszę,
A was drodzy państwo o kolędę proszę.
Czy prosicie w dom swój króla Heroda?

Następnie następowało przedstawienie. Częściowo recytowane, 
częściowo mówione. Przez cały czas uwidoczniała się chytrość i okru-
cieństwo Heroda. Na koniec Śmierć ścinała głowę Herodowi.

W czasie przedstawienia przewijały się dziś nieznane kolędy: „Ach 
biada, biada mnie Herodowi”, Żydzie, Żydzie Mesyjasz się rodzi”, 
„Za kolędę dziękujemy”.

Zaszczytem dla każdej panny było, jeżeli podczas przedstawienia 
została zaproszona do kółeczka. Kolędnicy stawali wkoło, dziewczy-
na była w środku, a oni śpiewali piosenki: „W moim ogródeczku”, 
„Perska mamusiu”. Po odśpiewaniu panna wkładała jakąś monetę do 
skarbonki, którą na pasku nosił Anioł. Całości przedstawienia dopeł-
niał Żyd, który swoimi monologami rozśmieszał publiczność. Czasami 
chodzili po wsi kolędnicy z szopką. Przeważnie byli to chłopcy, po 
trzech. Na drewnianej nóżce umieszczona była szopka kryta słomą. 
Po otwarciu drzwiczek wewnątrz było widać żłóbek, na sianie leżał 
Pan Jezus, obok stała Matka Boska i Św. Józef. Koło żłóbka stał wół, 
osioł, a przy drzwiach pasterze i trzej królowie. W głębi wysoko 
umieszczeni byli aniołowie. Kolędnicy śpiewali zazwyczaj dwie ko-
lędy, a po obdarowaniu przez gospodarzy śpiewali „Za kolędę dzię-
kujemy, szczęścia, zdrowia wam życzymy”. 

Począwszy od Bożego Narodzenia Babcia liczyła dwanaście dni. 
Jaka pogoda była w te dni, takie były wszystkie miesiące w roku.

W pierwszy dzień po świętach szliśmy z Babcią na wino do ko-
ścioła. Wino rozdawane jest na pamiątkę, że święty Jan Ewangelista 
znakiem krzyża świętego rozbił czarę z zatrutym winem oraz na pa-
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miątkę pierwszego cudu Jezusa Chrystusa w Kanie Galilejskiej na 
godach, gdzie zamienił wodę w wino. Przy obrzędzie rozdawania wina 
śpiewana jest piękna kolęda: „Wielkie wesele w Kanie zrobiono”.

Po świętach wynosiło się najpierw słomę z mieszkania, a siano, 
którym był zasłany stół wiązało się w wiązeczkę. Kiedy na wiosnę 
sadzano kury na jaja do wysiadywania, to do gniazda ścieliło się wi-
gilijne siano, aby wiodły się kurczęta.

W wieczór sylwestrowy szliśmy wszyscy do kościoła na nieszpory 
dziękczynne za cały rok, z prośbą o dalsze łaski. „Na nowy rok przy-
bywa dnia na barani skok”– mówi przysłowie. W nowy rok składali-
śmy sobie wzajemnie życzenia wszystkiego co dobre.

Ostatnim świętem z cyklu Bożego Narodzenia było święto Trzech 
Króli. W tym dniu poświęcało się w kościele mirrę, złoto, kadzidło 
i kredę podczas śpiewania kolędy „Mędrcy świata”. Po przyjściu do 
domu, na pamiątkę trzech mędrców ze wschodu, pisało się kredą 
święconą na wszystkich drzwiach K+M+B. Składanie ofiar przez
mędrców symbolizowało to, że złoto składano jako królowi, kadzidło 
jako Bogu, a mirra przypominała gorycz żywota ludzkiego.

W karnawale chodził ksiądz po kolędzie. Dzieciom rozdawał ob-
razki, a niektóre pytał pacierza.

W styczniu przychodziły czasem siarczyste mrozy i zadymki,  
a czasem znów deszcze i zelgi. Była wróżba ludowa „Jak w styczniu 
deszcz leje, złe robi nadzieje”, albo inaczej „Gdy się w styczniu mróz 
nie sroży, to katary i grypy mnoży”. A 30 stycznia na św. Macieja, 
kiedy ludzie wyjeżdżali na walny jarmark do Bełżyc było takie przy-
słowie „Święty Maciej zimę traci, albo ją bogaci”.

W dniu 2 lutego Babcia stroiła gromnicę i szła poświęcić do kościo-
ła, a po powrocie do domu na środkowym belku wypalała gromnicą 
krzyż. Jest to wspaniały widok kiedy na Gromnicznej w naszych ko-
ściołach zapłoną wszystkie świece w rękach wiernych. Poświęcona 
gromnica stawiana w oknie podczas burzy chroni gospodarstwo od 
uderzenia piorunów. Jeszcze w dzieciństwie utkwił mi w pamięci obraz 
Stachiewicza, przedstawiający Matkę Bożą, która zapaloną gromnicą 
odgania wilki od wsi. Przysłowie mówi „Na Gromniczną rozstajanie, 
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szykuj chłopie sanie, na Gromniczną mróz, szykuj chłopie wóz”. Od 
Gromnicznej kończyło się śpiewanie kolęd.

Po hucznym karnawale przychodził ostatni wtorek zwany ostatkami 
albo kusakami. W ten dzień był zwyczaj, że młodzież przebierała się 
w różne łachy, opasywała się powrósłami, twarze smoliła na czarno 
i chodziła po wsi. Po wejściu do mieszkania jeden albo kilku chłopa-
ków przygrywało, a reszta tańczyła po mieszkaniu dopominając się 
od gospodarzy podarunku w postaci jajek. Obdarowani wychodzili 
ze śmiechem i muzyką na dwór i przechodzili do następnego domu. 
Wieczorem zebrane jajka smażono i do 12.00 w nocy odbywała się 
huczna zabawa.

Środa popielcowa kładła kres wszystkim zabawom. Zwykle o godz. 
8.00 rano odprawiała się msza święta, którą poprzedza poświęcenie 
popiołu i posypanie głów wiernym. Przy tej czynności celebrans wy-
powiada słowa „Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”, a wier-
ni śpiewają pieśń „Krzyżu święty”. W poście co piątek po południu 
odbywały się w kościele stacje Męki Pańskiej. Zbierało się zawsze 
dużo dzieci i młodzieży. Wszyscy obchodzili kolejne stacje Drogi 
Krzyżowej, zatrzymując się przy każdej.

W niedziele w poście odprawiały się „Gorzkie żale”. Są to rzewne 
melodie, które tchną prostotą i żalem nad cierpiącym Panem Jezusem. 
Był również zwyczaj śpiewania po domach pieśni postnych i „Gorzkich 
żalów”. Babcia i Mama śpiewały, a ja siedziałem zasłuchany i pyta-
łem dlaczego Żydzi krzyżowali Pana Jezusa. Babcia tłumaczyła mi to 
po swojemu. W mojej dziecięcej główce nie mogło się to pomieścić. 
Czasem prosiłem Babcię, aby opowiadała mi jak to dawniej bywało. 
Wtedy babcia opowiadała mi jak to podczas ostrych zim przychodziły 
wilki do wsi pod same chaty i zaglądały do okien. Czasem napada-
ły nawet na ludzi. Obory były tak zimne, że ludzie przyprowadzali 
krowy z cielętami do chałup. Słomę ludzie przynosili wieczorami do 
chat i na drewnianych skrzynkach rżnęli po całych nocach sieczkę. 
Chłop na wsi był ciemny i nie raz głodował, ale był swobodny. Mój 
Dziadek Wawrzyniec Maj z 30 morgów pola płacił podatek na rok za 
100 kg żyta i nic więcej go nie obchodziło.
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Czasem gdy luty dawał się we znaki z mrozem, to ludzie również 
wróżyli na 24 lutego „Święty Maciej zimę traci, albo ja bogaci”, albo 
„Luty stały, latem upały”. Tak wychodziło w praktyce, że zima desz-
czowa wróżyła złe urodzaje.

W marcu też było przysłowie „Marzec zielony, niedobre plony”, 
albo „Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj pola ściele”. Już po 
połowie marca były wróżby na świętego Józefa, 19 marca. „Na św. 
Józwa, na polu bruzda”. Było też przysłowie: „Św. Józef pogodny, 
będzie roczek urodny”. Na św. Józefa gospodynie chodziły na odpust 
do Lublina do Karmelitów. Czasem bywały tak wczesne wiosny, że 
podróż odbywała się pieszo.

Zwykle z nastaniem wiosny przychodziły Święta Wielkanocne, które 
poprzedzała Niedziela Palmowa. W ten dzień zbierało się z palmami 
dużo ludzi w kościele. Przed sumą odbywało się poświęcenie palm, 
a potem wychodziła procesja wkoło kościoła ze śpiewem postnej pie-
śni „Krzyżu święty”. Ksiądz zatrzymywał się przed zamkniętymi 
drzwiami kościoła i śpiewał psalm łaciński, a chór mu odpowiadał. 
Po czym stukał trzy razy krzyżem w drzwi. Po otwarciu drzwi był 
zawsze wielki tłok. Był zabobon, że kto wejdzie do kościoła pierwszy 
za księdzem, to będzie miał cały rok wielkie szczęście. Po wejściu do 
kościoła na środku odbywało się adorowanie krzyża. Później poświę-
cone palmy stawiane były w okna w czasie burz i grzmotów.

Zwykle przed Świętami Godnimi i przed Wielkanocą odbywało się 
po chatach pranie bielizny i bielenie ścian. Z mieszkań było wszystko 
wynoszone, a grackami obdzierano ściany ze starego wapna i bielono 
nowym. Co do prania, to zwykle szmat zbierało się dużo, przeważ-
nie lnianych, które były moczone w balii i szaflikach. Później pranie 
odbywało się w rzece, na kładce. Mimo siarczystego mrozu praczki 
klękały gołymi kolanami na desce i prały kijankami do taktu całymi 
godzinami. Z kijanek leciała szklista kasza z lodu. Następnie szmaty 
były gotowane w drewnianym naczyniu tak zwanym zolniku, albo 
tryfusie. Bielizna była układana na dno i zalewana gorącą wodą,  
a z wierzchu była zaścielana lniana płachta i nasypane było drzew-
nego popiołu, a w popiół kładzione rozpalone kamienie. W spodzie 
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tryfusa był otworek przez który ściekała zużyta woda do podstawio-
nego szaflika. Jeśli był w czasie prania duży mróz to wtedy gospody-
nie się cieszyły, bo szmaty na mrozie pięknie wymarzały. Były białe  
i pachnące. W zimie zwykle przed świętami Mama suszyła w piecu 
proso, które później było tłuczone w tak zwanej stępie.

U Antoniego Marciniaka była stępa nożna. W klocu drewna była 
wydrążona próżnia, a do belki ustawionej na dźwigni był przytwier-
dzony ociosany kloc drzewa, który po podniesieniu nogami spadał 
prosto w otwór wydrążonego pnia, gdzie było wsypane proso. Zanim 
kasza była gotowa, trzeba było kilka razy wyjmować ją i wysiewać 
na sicie. Kiedy nastały młynki do kaszy – ręczne i elektryczne, to 
jeszcze niektórzy obtłukiwali kaszę na ręcznych stępach, bo kasza 
była o wiele smaczniejsza.

1960 r.

SIERMIĘŻNA DOLA

Oj, nacierpiała się moja Babcia biedy przez swój żywot, oj nacierpiała.
Ziemi było mało, a rodzina była liczna z dobrymi gębami. Już  

w wieku 5 lat musiała iść na służbę do ludzi. Najpierw pasała gęsi. 
Po żniwach trzeba było zbierać kłosy, które zostały na polu.

Gdy trochę podrosła pasała krowy. Ludzie jej nie posadzili.
Ciężka to była harówka od świtu do nocy. Chleb był pod wydział. 

Dostawało się po małej skibce rano, a drugą w południe. Wieczerzę 
jadło się bez chleba. Ziemia była wtedy źle uprawiana. Rodziła ską-
po, a ludzi do wyżywienia przybywało. Każdy grosz się kilka razy 
oglądało, zanim się go wydało. Czasy były niespokojne, grasowały 
bandy złodziejskie, które zagrażały spokojnym mieszkańcom. Z po-
wodu różnych porachunków majątkowych trafiały się liczne zabój-
stwa i podpalenia. Policja carska zwana na wsi strażnikami mało się 
tymi sprawami zajmowała.
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Kiedy Babcia dorosła służyła kilka lat u Mateusza Radzika. Byli 
to ludzie chorzy i bezdzietni. Za opiekę zapisali na Babcię sześć 
morgów ziemi. Wtedy trafił się kolejarz Michał Żarnowski, który się  
z Babcią ożenił.

Zdawało się, że życie stanie się lżejsze, ale gdzie tam. Biednemu 
to zawsze wiatr w oczy.

Przyszła epidemia tyfusu plamistego, wiele ludzi zmarło. Dziadka 
chorego zabrano do szpitala, gdzie zmarł 20 maja 1903 r. Nie odda-
li zmarłego. Sami pochowali. Trumna była zaplombowana, aby nie 
roznosić zarazy. Moja Mama miała wtedy 4 lata.

Ale, jak to mówią, nieszczęścia chodzą parami. Po śmierci Dziad-
ka którejś nocy przyszli złodzieje. Podkopali się do komory. Dawniej 
nie było podmurówek ceglanych. Przyciesi były kładzione na kilku 
dużych głazach. Przez podkop złodzieje wynieśli co się dało – pro-
dukty żywnościowe, a z kufra przyodziewek: chustki, derki, trzewiki 
i ciemnozielony atłasowy kaftan, który był ozdobą każdej kobiety oraz 
kilka sznurów korali. Kradzież Babcia zgłosiła do policji.

Za tydzień w niedzielę przyjechało 3 strażników. Zabrali Babcię  
i pojechali do sąsiedniej wsi do Jana Dębickiego, który był postrachem 
całej okolicy. Po przyjeździe weszli do mieszkania, gdzie gospodarz 
się modlił przed obrazem. Był to ogromny drab, czarny jak cygan  
z brodą. Z wyglądu typowy bandzior. Kiedy strażnicy zażądali, aby 
zwrócił skradzione rzeczy, począł się zaklinać, że o tym nic nie sły-
szał. Zaczęto rewidować i w końcu w drewutni znaleziono skrzynkę, 
w której były skradzione wszystkie ubrania. Babcia się wyparła, że 
to nie jej. Bała się, że kamraci mogą się zemścić, zabić albo spalić. 
Niedługo wojował Dębicki. Chłopi po wsiach organizowali po nocach 
warty z psami. Kiedy nadjechał kradzionym koniem, zaczęto strzelać 
z bednarek, tj. fuzji kowalskiej roboty. Raniony spadł z konia, a psy 
rzuciły się i go zagryzły. Ludzie odetchnęli z ulgą.

3 maja 2003 r.
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SCALENIE

Po pierwszej wojnie światowej, po obaleniu przez dyktatorskie 
rządy Piłsudskiego ludowców prezydenta Wojciechowskiego i pre-
miera Witosa na polskiej wsi zapanowała bieda. Prasa rozpisywała 
się i mówiło się wszędzie, że ludowcy są agentami wysługującymi 
się Rosji bolszewickiej i dążą do zawładnięcia władzy w kraju. Na 
protesty chłopskie, że takie rządy doprowadzą do biedoty i ciągłe-
go zaciskania pasa, rząd odpowiadał szykanami i widmem Berezy. 
Płodów rolnych nikt nie chciał kupić. Na wsi były liczne rodziny,  
a grosza nie było gdzie zarobić. Po wsi grasowali poborcy podatkowi 
zwani zakucznikami, którzy przyjeżdżali z Żydami i zajmowali za 
bezcen chłopski dobytek, nawet pościel z łóżek sprzedawali handla-
rzom za marne grosze. W Motyczu zaroiło się wtedy od włóczęgów 
różnej maści i żebraków. Były dni, że po proszonym przychodziło po 
10 osób. Było takie prawo, że żebrak szedł do sołtysa i ten był obo-
wiązany dać mu kartkę na nocleg kolejno do chat. Przeważnie byli 
to ludzie obdarci i brudni. W chałupach była jedna izba, wtedy gdy 
przychodził włóczęga przynosiło się snopek prostej słomy, ścieliło 
się go na polepie i taki gość spał razem ze wszystkimi. Często po-
zostawiał po sobie wszy lub choroby. Nieraz do wsi zachodził jakiś 
owczarz lub znachor, który potrafił leczyć ludzi i zwierzęta. Wtedy 
wylewał wosk, zamawiał i odczyniał uroki. Co kilka tygodni pojawiał 
się we wsi szmet. Był to Żyd, który jechał furmanką i darł się ile sił: 
– Szmaty, butelki, żelastwo, dawać, dawać! Biegła za nim gromada 
dzieciaków, a starsi wynosili stare szmaty i makulaturę. Szmaciarz 
przy kłonicy miał przyczepiony kantarek, tj. taką małą wagę, na któ-
rej ważył stare łachy, za co można było uzyskać garnek, parę kub-
ków, miskę, lusterko, grzebień, kolorowe wstążki lub cyganuszek, 
czyli mały scyzoryk z drewnianym trzonkiem. Na końcu wozu stała 
zawsze beczułka ze smarem zwana faską. Smarówkę zachwalał Żyd 
do smarowania wozów. Co kilka lat pojawiał się we wsi magik, ja-
snowidz, który najpierw chodził po wsi i walił w bęben. W ten spo-
sób obwieszczał w remizie swój występ. Później robił takie dziwne 
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Karolina Duda, brak daty.
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej

Józefa, Maria, 
Józef, Piotr Dudowie.

        Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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Ślub Agaty z Wróblów ze Stanisławem Stępniem, 1918 r. 
Ze zbiorów Stanisławy Pajurek

Ślub Jana Żelazo w 1919 r.
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rzeczy, że ludziom dech zapierało w piersiach. Wyglądało to jak jakie 
cuda, a we wsi zostawały gadki na długi czas.

Często wracam myślą do tamtej wsi z mojego dzieciństwa. 
Motycz przed scaleniem to była wieś położona w Starej Wsi. Wieś 

leżała w dolinie nad rzeczką, a z licznych źródeł mieszkańcy nosili 
wodę na nosidłach do swoich gospodarstw. Przez wieś prowadziła 
droga, która podczas ulewnych deszczów albo wiosennych roztopów 
zamieniała się w grząskie bagno. Panowała wielka ciasnota, budynki 
były drewniane, kryte strzechą. W razie ognia płonęło wszystko. Pola 
były rozdrobnione i wąskie. Jak się gospodarz nie gniewał z sąsiadem, 
to nakręcał na sąsiednim polu, a jak się gniewał to rozbierał wóz, bo 
było za wąsko na zakręcanie. Pola były rozrzucone w wielu kawał-
kach od Starej Wsi Motycz do Tomaszowic. Ludzie ganiali krowy po 
5 km na pastwiska, nawet na łąki pod Tomaszowice.  

W tamtych czasach z powodu wielkiej ciasnoty dochodziło we wsi 
do sąsiedzkich kłótni, a nawet do bójek. Czasem nienawiść trwała la-
tami i kończyła się w sądzie. Była taka ludowa przyśpiewka:

Sąsiad miedzę gdy przeorze,
albo kury są w ogrodzie,
zaraz proces, o mój Boże
i człek człeka zaraz bodzie.

Aż nagle w roku 1935 przyszła do wsi nowina, że będzie scalenie 
gruntów. Wśród ludzi zawrzało. Latali jedni do drugich, aby się coś 
dowiedzieć. Podobno ma być kompletna przebudowa budynków na 
pola, ale tego ludzie nie rozumieli. Bali się, że przy panującej bie-
dzie nie podołają finansowo i organizacyjnie przeniesieniu na inne
miejsce. 

Scalenie odbywało się na podstawie sejmowej ustawy i nie było 
od tego odwołania. Na początku kwietnia odbyło się w remizie gro-
madzkie zebranie, na które przybył komisarz ziemski Józef Paczyński. 
Najpierw była planowana komasacja, która miała polegać na tym, że 
kilkunastu gospodarzy miało odejść z Motycza do parcelujących się 
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dworów w Turce i Jakubowicach. Tam mieli dostać ziemię i kredyty 
na zagospodarowanie. Ci zaś, którzy pozostawali na miejscu mieli 
mieć działki nie mniejsze niż sześć morgów (morga = 56 arów). Jed-
nak mieszkańcy Motycza nie wyrazili na to zgody i wszyscy pozostali 
we wsi. Postanowiono, że część gospodarzy pozostanie w Starej Wsi,  
a reszta się przebuduje na pola. Gospodarujący na kilku kawałeczkach, 
odległych czasem po 5 km dostaną działki scalone razem. Wybrano 
wtedy Radę Scaleniową, w skład której weszli: Jan Majczak, s. Kacpra 
– Prezes Rady Scaleniowej, Jan Misztal, s. Kazimierza – Sekretarz, 
Franciszek Misztal – Skarbnik, Adam Malik – Członek Rady, Ma-
teusz Grądziel – Członek Rady, Bartłomiej Misztal – Członek Rady, 
Antoni Segit – Członek Rady.

Scalenie gruntów w Motyczu i Sporniaku odbyło się od 1935 r. do 
1938 r. Obszar należący do scalenia (Motycz, część Sporniaka, część 
Motycza Leśnego i część Józefina) wynosił 1372 ha, Motycz liczył 
wtedy 165 zabudowań. 

Opłata za scalenie była niewielka, bo część opłacało Państwo.
Najpierw po żniwach w 1935 r. zostały zmierzone wszystkie grunty 

ogółem, a później trzeba było wymierzyć działki dla wszystkich. Była 
to na tamte czasy bardzo żmudna praca. Pomiary prowadziło kilku 
mierniczych z Lublina: Józef Paczyński – komisarz ziemski, Stefan 
Baryłko – główny mierniczy przysięgły, Józef Bocheński – mierni-
czy, Jan Rodak – mierniczy, były oficer z pierwszej wojny światowej, 
późniejszy więzień Oświęcimia, spoczywa dziś na cmentarzu przy 
ulicy Lipowej. Mierzył krokiewką i specjalnymi aparatami. Pracował 
po całych nocach przy lampie naftowej u Kazimierza Kowalczyka 
niedaleko kościoła w Motyczu. Nie wolno było do niego przychodzić, 
jak sam nie wezwał, aby wykluczyć wszelkie kombinacje.

W tamtych czasach nie było komputerów, maszyn do liczenia czy 
długopisów. Te urządzenia zastępował ołówek i obsadka maczana  
w atramencie. Geodeta liczył wszystko ręcznie na podstawie posia-
danych map.

Pod koniec 1937 roku zostały wycięte działki dla każdego gospo-
darza, a następnie mierniczy robili plany przyszłych działek.
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Na terenie Motycza geodeta wyznaczył gościńce czyli drogi rów-
noległe do Starej Wsi: pierwszy gościniec, gdzie obecnie jest I Ko-
lonia – szer. 9 m, drugi gościniec i druga kolonia – szer. 6 m, trzeci 
gościniec, obecnie Skubicha, droga na Józefinie.

Drogi łączące gościńce: droga od szkoły w Motyczu do lasu na 
Skubisze – szer. 9 m, droga od Starej Wsi na Józefin – szer. 6 m, drogi 
od Starej Wsi na kolonie, drogi o szer. 3 m, tzw. trzymetrówki.

Po wyznaczeniu nowych dróg ludzie jeszcze długo korzystali ze 
starych, które z czasem równano. Zostały tzw. jarugi czyli miejsca  
z głębokimi dołami po starych drogach.

Przy dworze zwanym Błonia – grunty wspólne, gdzie ludzie wy-
pasali krowy, geodeta podzielił na łąki, które dołączał do pól.

Jednocześnie na terenie Motycza geodeta wyznaczył grunty wspólne, 
czyli: działkę na Wróblach, gdzie ludzie kopali piach, 0,5 ha działki 
przy obecnym źródle w Starej Wsi za rzeką (tam też był kopany piach) 
i prowadziła do niej droga od Józefina do kopalni piachu, działka pod 
obecnym Domem Kultury i sklepem przy szkole w Motyczu, część 
działki pod cmentarz w Motyczu, działka na padlinę niedaleko toru 
pod Sporniakiem.

Ludzie, którzy zostawali w Starej Wsi dostawali małą działkę pod 
budynki, a resztę pola mieli dalej. Ci, którzy decydowali się na prze-
prowadzkę dostawali działki na koloniach. 

Na tak zwanych Podłączach pod Tomaszowicami, gdzie było daleko 
od centrum wsi i był słaby dojazd ludzie otrzymywali więcej ziemi. 
Każdy właściciel działki był zobowiązany zrobić na każdą swoją mor-
gę pal dębowy i jeden duży pal do oznaczenia granic wsi i dróg.

Drzewo na budowę domów i budynków gospodarczych sprowa-
dzane było ze Starego Gaju z Zemborzyc i Mętowa.

W przypadku przeprowadzki należało rozebrać dotychczasowe 
budynki i przewieźć je na swoją nową działkę, tzn. na pole. Na tamte 
czasy było to ogromne dzieło, gdyż nie było żadnej techniki. Wszyst-
kie materiały budowlane woziło się żelaznymi wozami.

W nowym miejscu trzeba było uporządkować teren, wyrównać 
stare miedze, skarpy, zasypać doły, wyrwać korzenie drzew. Były to 
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prace wykonywane najczęściej ręcznie, a drzewo rżnięto przy pomo-
cy piły traczniej i poprzecznej. Na polu daleko było do wody i każdy 
musiał kopać studnię. 

Betony były robione domowymi sposobami: były specjalne formy 
i w nich ubijało się piach z cementem. Były to prace ciężkie i kosz-
towne. Stare budynki były przestawiane i poprawiane, na nowe nie 
było ludzi stać. 

Znalazło się kilku gospodarzy, którzy nie chcieli się zgodzić na 
zaproponowane działki. Protesty trafiły nawet do Warszawy do Wy-
działu Ziemskiego. Sprawy wlokły się ponad rok, a w końcu nic 
mieszkańcy nie wygrali. Niektórzy nie chcieli ustąpić z dotychczas 
uprawianych działek. Dochodziło do bójek. Większość ludzi zdążyła 
się przebudować do wybuchu wojny w 1939 r.

Zofia Olencka przy Dworze w Motyczu nie należała do scalenia. 
Miała działkę w jednym kawałku – 30 morgów.

Ks. Jan Rzędowski posadził pierwszy, nowoczesny sad w Moty-
czu. Na początku były posadzone antonówki, kosztele, renety, cy-
gany, żelaźniaki. Później część drzew w sadzie parafialnym została 
przeszczepiona. Ludzie, którzy chcieli sadzić na nowym miejscu sad 
mieli ulgi w cenie drzewek w szkółkach, aby zachęcić do nabywania 
drzewek.

Na nowych działkach nie było drzew i w lecie nie było się gdzie 
schronić w cień, więc ludzie chętnie obsadzali gospodarstwa drze-
wami, które szybko rosły (topole, brzozy).

Nowe drogi były osadzane dzikimi czereśniami, które w zimie, jak 
spadły obfite śniegi, wyznaczały granice dróg. Tam, gdzie nie rosły 
czereśnie, stawiano w zimie wiechy – była to słoma zakręcona na drew-
nianych kołkach. Las na Skubisze nie był włączony do scalenia.

28 stycznia 2009
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WOJENNE WSPOMNIENIA

Kiedy wybuchła wojna, miałem wtedy 16 lat. 
4 września 1939 r. rozpoczęło się bombardowanie toru kolejowe-

go w Motyczu przez niemieckie samoloty. Zapanował wielki strach, 
bo nikt wcześniej nie widział bombowców, które nadlatywały cięż-
ko jęcząc. Bombowce leciały nisko i zdarzało się, że ostrzeliwały  
z karabinów maszynowych nawet kucki koniczyny czy gryki. Ludzie 
przerażeni uciekali do domów, myśląc że tam będzie bezpieczniej. 
Inni chowali się w krzakach lub pod drzewami, bo uważali, że nie 
jest to dobry cel. 

Tylko jedna bomba trafiła w tor, reszta spadała obok toru. Leje po 
bombach były ogromne i ludzie ze wsi, wyznaczeni przez sołtysa, 
chodzili równać doły. 

Drogi były zatłoczone uciekinierami z centralnej Polski. Wszyscy 
uciekali za Bug. Mówiło się, że bagna nie pozwolą Niemcom zająć 
tamtych terenów i dalej Niemcy nie dojdą. Liczono, że tam nastąpi 
opór polskiej armii. Nikt nie przewidział, że Sowieci uderzą na Pol-
skę od wschodu.

Nasi kuzyni z Ciechanowa uciekali za Bug rowerami. Koło Cheł-
ma napadli ich Ukraińcy i zabrali im rowery. Oni piechotą wrócili 
do Motycza.

Panował całkowity chaos, nie było łączności, nikt nie wiedział co 
robić. Nasi sąsiedzi w panice przygotowywali wyjazd na wschód fur-
manką. Miała jechać prawie cała rodzina. Na wyjazd przygotowana była 
wiązka koniczyny dla konia, mięso i słonina w garnku skorupianym, 
jeden chleb, worek kartofli, pierzyna i trochę ubrań. Do wyjazdu nie 
doszło, bo jeden z synów, który miał zostać i pilnować domu, pierw-
szy siadł na furmankę i oświadczył, że i on będzie uciekał. Szkoda 
było dom zostawić bez opieki i nigdzie nie pojechali.

U mnie w domu zakopaliśmy pod płotem beczkę ze zbożem ok. 
500 kg, że jak Niemcy spalą gospodarstwo, to chociaż ziarno na na-
sienie zostanie. Drugi dół był wykopany na schron dla ludzi i zama-
skowany pustakami. 
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Na początku wojny niektórzy chwalili Niemców za gospodarność. 
Polacy liczyli, że przyjście Niemców wiąże się z postępem technicz-
nym, większą ilością maszyn, że praca na wsi stanie się łatwiejsza. 
Mój teść opowiadał, że pojechał „na stójkę”, czyli obowiązkowe sta-
wiennictwo gospodarza z koniem w Lublinie u Niemców. Załadował 
furmankę workami ze zbożem i Niemiec usiadł bokiem na wozie, po 
czym jak koń ruszył Niemcowi przytarło nogi do ściany. Niemiec 
zaczął krzyczeć z bólu, zlecieli się inni Niemcy, a teść pomyślał, że 
za to czeka go śmierć.

Teść znał niemiecki, bo przebywał trzy lata w niewoli niemieckiej 
podczas pierwszej wojny światowej i słyszał o czym Niemcy rozma-
wiają. Uznali że wina była Niemca, bo nie zadbał o swoje bezpieczeń-
stwo i kazali teściowi jechać dalej, a Niemca zabrali do lekarza. 

Z chwilą rozpoczęcia wojny był rozkaz, aby wszystkie odbior-
niki radiowe oddać do Gminy. U nas było radio, ale nie oddaliśmy 
go, tylko zakopaliśmy w stodole, w zapolu pod sianem. Po kilku 
miesiącach wojny postanowiliśmy z Bratem w nocy odkopać radio, 
żeby posłuchać co się dzieje na świecie. W nocy wykopaliśmy radio  
i w tajemnicy przed Rodzicami poszliśmy na łąki pod Skubichę i tam 
zainstalowaliśmy radio. Cały ten sprzęt był ciężki, najcięższa była 
bateria do radia. Nieśliśmy to wszystko miedzami, żeby nikt nas nie 
spotkał. Na łąkach zainstalowaliśmy odbiornik, rozciągnęliśmy ante-
nę radiową, ale mimo wielu prób nie udało się znaleźć polskiej stacji. 
W radiu słychać było tylko język niemiecki. Nad ranem wróciliśmy 
do domu, zakopaliśmy radio i przyrzucili sianem. Zdawaliśmy sobie 
sprawę, że gdyby ktoś to radio znalazł, to całej rodzinie groził obóz 
na Majdanku.

We wrześniu 1939 r. uciekający polscy żołnierze poszli do sadu 
przy plebanii na jabłka. Ksiądz Rzędowski wyszedł i zaczął ich wy-
ganiać. Doszło do ostrej sprzeczki, jeden z żołnierzy zdjął karabin  
i chciał zastrzelić księdza. Obecny przy tym kościelny zaczął prosić 
i w końcu żołnierze ze złością odeszli.

Ksiądz Rzędowski w 1940 roku ukrywał się na Sporniaku, później 
u rodziny koło Kielc, bo w tamtym czasie trwały masowe aresztowa-
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nia księży. Podczas nieobecności księdza Rzędowskiego do Motycza 
przychodzili księża: Jan Poll i Piotr Kędra.

14 czerwca 1940 r. w Konopnicy został zastrzelony kolonista nie-
miecki Wilhelm Bufal. Dwa dni później Niemcy w odwecie otoczyli 
Radawiec, zabrali ponad stu mężczyzn i rozstrzelali ich w lesie ra-
dawieckim. Tego samego dnia Niemcy zabrali z plebanii w Motyczu 
księdza Piotra Kędrę. Jechali motocyklami na przejazd w stronę Ra-
dawca. W tym czasie nadjechał pociąg, lokomotywa parowa strasz-
nie zadymiła i ksiądz Kędra uciekł w krzaki koło toru. W Motyczu 
wtedy było słychać strzały z Radawca i zaraz rozeszła się wieść  
o strasznej masakrze.

Nie wiedzieliśmy wtedy czy masowa zbrodnia rozegrała się tylko 
w Radawcu, czy przeniesie się na sąsiednie wsie. Wiedzieliśmy już, 
że Niemcy działali szybko. Otaczali całą wieś ze wszystkich stron, 
szli tyralierą i nie było szans na ucieczkę z takiego kotła. Przeżyliśmy 
wtedy kilka strasznych dni i nocy. Wydawało się, że za chwilę zosta-
niemy okrążeni. Każdy szmer w nocy wydawał się podejrzany, strach 
chwytał za gardło. Znikąd nie było ratunku, ani żadnej pociechy. 

Po tych tragicznych wydarzeniach ludzie z Motycza próbowali 
uciekać do rodzin i znajomych, którzy mieszkali dalej od Motycza, 
ale nie każdy mógł zostawić dom całkiem bez opieki, bo były zwie-
rzęta i inny dobytek, który chciało się też ratować.

Za kilka dni w niedzielę podczas mszy, kościelny podszedł do 
księdza przy ołtarzu i coś mu powiedział. Ksiądz natychmiast za-
czął zdejmować szaty liturgiczne i wybiegł do zakrystii. W kościele 
wybuchła panika, ludzie omal nie stratowali się w drzwiach, żeby 
szybciej opuścić kościół. Wydawało się, że tragedia z Radawca po-
wtórzy się w Motyczu. Później okazało się, że kilku Niemców szło 
na polowanie i strzelało. 

Od początku wojny obowiązywał zakaz używania dzwonów ko-
ścielnych, aby nie porozumiewać się przy ich pomocy. Podczas po-
grzebów i innych uroczystości używano tylko sygnaturki na wieżycz-
ce kościelnej. W maju 1942 r. Niemcy nakazali zorganizowanie ludzi 
do zdjęcia i załadunku dzwonów kościelnych, które przeznaczono na 
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przetopienie. W Motyczu były dwa dzwony, jeden większy był na-
zwany Św. Wojciech, a mniejszy nazywał się Święty Stanisław. Stare 
dzwony miały piękniejsze głosy od dzwonów zakupionych po wojnie. 
W sąsiedniej parafii Tomaszowice udało się jeden dzwon ocalić, który 
ludzie schowali w jednej ze stodół. 

Podczas okupacji, gdzieś pod koniec 1942 roku, Niemcy rozpuścili 
jeńców rosyjskich z obozu w okolicach Poniatowej. Ci jeńcy praw-
dopodobnie byli specjalnie zarażeni tyfusem i szli po wsiach. Była 
wtedy ostra zima. Jeńcy zmarznięci błagali o nocleg, byli brudni  
i głodni. Ludzie przyjmowali ich do chałup. A później bardzo wie-
lu ludzi z Motycza zmarło na tyfus. Śmierć zabierała całe rodziny.  
W wielu miejscach w Motyczu na polach były mogiły Rosjan, którzy 
przeważnie byli zakopywani tam, gdzie zmarli.

Podczas okupacji były ciężkie czasy dla wszystkich. Chłop na wsi 
musiał oddawać kontyngent: zboże, żywiec, kartofle, siano, słomę, 
kury, gęsi. Na własne utrzymanie niewiele zostawało. Później ludzie 
nauczyli się przebijać kolczyki świniom i bydłu, więc coś było dla siebie. 

Był wyznaczany szalwark, czyli wykonywanie pracy bez zapłaty na 
rzecz Niemców. Chodziło się wtedy do odrzucania śniegu na szosie 
do Bełżyc, do odśnieżania toru kolejowego. Ludzie, którzy posiadali 
konie, musieli jechać na stójkę: przewozili kamień na drogi, sprzątali 
stajnie, przewozili drzewo na opał. Odmowa czegokolwiek Niemcom 
oznaczała obóz na Majdanku. Każdy dzień przynosił niepewność, 
czy dożyje się jutra.

Sołtys z Motycza Jan R. współpracował z Niemcami. Pisał na przy-
musowe roboty do Niemiec. Chodził z Niemcami do ludzi i zabierał 
ostatnie resztki żywności. Było, że wdowie z kilkorgiem dzieci wy-
garnął suszącą się w piecu reczkę (grykę), a to było ich ostatnie po-
żywienie. Sołtys kiedyś dostał ataku furii na widok kilku skwarków 
pływających w zupie. Krzyczał: – Dla siebie to masz, a Niemcom nie 
oddajesz. Innym razem wszedł z Niemcem do stajni, gdzie pod żłobem  
u konia leżało pół worka zboża. Niemiec nic nie powiedział i po chwi-
li wyszedł, a sołtys wyciągnął worek i krzykiem zawrócił Niemca, 
pokazując, że tak Polacy ukrywają zboże.
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Terminy były tak wyznaczane, że zboże jeszcze zielone trzeba było 
młócić. Psuły się kieraty i młocarnie. Niemcy wtedy mówili: – Mu-
sisz oddawać, bo żołnierzowi niemieckiemu na froncie wschodnim 
jest gorzej niż tobie.

Ci, którzy nie wywiązywali się na czas lub nie mieli co oddać, byli 
wskazywani przez sołtysa i bici do nieprzytomności drewnianymi 
pałami przez Niemców. 

Podobnie współpracowali z Niemcami Polacy – kulczykarze, którzy 
kolczykowali zwierzęta domowe dla Niemców. Często była to ostat-
nia świnia, która pozostała gospodarzom. Jeden z kulczykarzy został  
w Motyczu bardzo dotkliwie pobity przez partyzantów.

W styczniu 1943 r. byłem zagrożony wywiezieniem do Niemiec, 
gdyż nie stawiłem się do Junaków. Były to Przymusowe Bataliony 
Robotnicze, które skoszarowano w Lublinie i kierowano do najcięż-
szych prac drogowych i kolejowych w regionie. Po wielu staraniach 
trafiłem do pracy na kolei na odcinku Lublin – Nałęczów. Praca była 
ciężka i nieraz zdarzało się, że po pracy przychodziłem piechotą  
w trepach z Nałęczowa do domu.

W 1943 r., po kilku latach okupacji niemieckiej, społeczeństwo 
polskie coraz bardziej zaczęło garnąć się do polskich organizacji pod-
ziemnych. Z każdym tygodniem okupacji szerzył się terror wroga,  
a jednocześnie młodzież polską coraz bardziej ogarniała chęć pomsty 
krzywd i zbrodni na wrogu. Blisko ¾ młodzieży we wsi Motycz na-
leżała do Batalionów Chłopskich i ¼ była w AK. Znikoma ilość mło-
dzieży była związana z organizacją PPR.

Do BCh należał również mój brat Aleksander, ps. „Wierny”. Komen-
dantem placówki BCh w Motyczu był Józef Wilczek, ps. „Siwy”.

Przytaczam zachowaną w zapiskach przysięgę Batalionów Chłopskich:
„W obliczu wiekuistości minionych pokoleń ojców i praojców, w ob-

liczu nieśmiertelnego ducha Ojczyzny mojej Polski, w obliczu zakutego 
w kajdany niewoli narodu polskiego – postanawiam i ślubuję w swym 
sumieniu człowieczym i obywatelskim, że na każdym miejscu i we 
wszystkich okolicznościach walczyć będę z najeźdźcą o przywrócenie 
całkowitej wolności narodu polskiego i niepodległości państwowej Polski.
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Do walki tej staję świadomie i dobrowolnie w bojowych szeregach 
BCh, kierowanych przez znaną mi organizację ideowo-polityczną, 
zmierzającą do sprawiedliwej Polski Ludowej, na chrześcijańskich 
zasadach demokracji opartej. Na tej drodze walki wszelkie zlecenia 
i rozkazy wykonywać będę rzetelnie i karnie. Powierzonych mi ta-
jemnic nie ujawnię, nawet przed najbliższymi mi osobami. W wy-
konywaniu rozkazów oraz w zachowaniu powierzonych mi tajemnic 
nie powstrzyma mnie nawet utrata życia. Stojąc w szeregach BCh, 
do szeregów żadnej innej organizacji ideowo-politycznej nie wejdę  
i w żadnym przypadku z szeregów BCh samowolnie nie wystąpię. Przy-
rzeczenie to składam i ślubuję dotrzymać. Tak mi dopomóż Bóg”.

Brat od początku był przepojony ideą szkodzenia okupantowi. Brał 
udział w kilku akcjach, razem kolportowaliśmy kilka broszur i pism 
podziemnych. Ulotki otrzymywaliśmy od kierownika szkoły Alek-
sandra Suprynowskiego. Były to: „Polska żyje”, „Orzeł Biały”, „Przez 
walkę do zwycięstwa”, „Pobudka”, „Rota”, a my zajmowaliśmy się 
ich przechowywaniem i dalszym kolportażem.

Z każdym tygodniem okupacji zaostrzały się tarcia między po-
szczególnymi organizacjami, zdarzały się wypadki pobicia, a nawet 
zabójstwa poszczególnych członków organizacji podziemnych. W tym 
strasznym czasie wojennym, trudno było czasem ocenić kto ma rację.

W dniu 2 listopada 1943 r., w Zaduszki, Aleksander wyszedł  
z domu ze swoją teściową, która była u nas odwiedzić naszą Matkę, 
która leżała od kilku dni chora po przeziębieniu grypy.

Aleksander powiedział, że idzie do swojego szwagra. Później się 
okazało, że tego wieczoru była zaplanowana akcja partyzancka za-
brania zboża z majątku w Matczynie, który prowadzili Niemcy.

Wieczorem był u nas Mietek Zawada i prasowaliśmy tytoń na kon-
tyngent. Później położyliśmy się spać. W nocy zbudziło nas ostre 
dobijanie się do drzwi i okien. Początkowo sądziliśmy z Ojcem, że 
jest to napad rabunkowy, bo tak napadła na nas i obrabowała banda 
żydowska w dniu 11 grudnia 1942 r.

Pomimo oświadczenia, że przywożą zabitego Brata nie chcieliśmy 
otworzyć drzwi i dopiero mój brat stryjeczny Władek, mieszkający 
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Wyjazd do ślubu Jana Żelazo.

Drużyna młodzieży na weselu Jana Żelazo. 
Fotografie z tego wesela ze zbiorów Juliana Maja
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Brak danych, fot. z około 1920 r.
Ze zbiorów Heleny i Stanisława 
Zawiślaków

Piotr Duda, około 1919 r.
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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po sąsiedzku, potwierdził rzeczywistość. Aleksander został zamor-
dowany jednym strzałem karabinowym prosto w serce. Strzał był 
oddany z bardzo bliskiej odległości, czego dowodem było odymione 
ubranie. Brat zginął w Motyczu na drodze niedaleko cmentarza, koło 
drogi prowadzącej do domu Jana Tomasika. Z początku jego towa-
rzysze projektowali, aby go pochować w tajemnicy na cmentarzu. 
Tak często byli chowani partyzanci, że ślad po nich ginął bez wieści. 
Jednak bliscy współpracownicy prosili komendanta grupy ps. „Sęp”, 
aby odwieźć zabitego rodzinie. Komendant „Sęp” wraz z sześcioma 
ludźmi przywiózł Brata do domu i powiedział, że znaleźli go zabi-
tego na drodze. Trudno opisać, co działo się w domu przez całą noc  
z drugiego na trzeciego listopada i trudno zapomnieć te rozdzierające 
sceny rozpaczy. Miałem wrażenie, że nie była to rzeczywistość, tylko 
jakiś straszny, koszmarny sen. 

Na drugi dzień musiałem się zająć załatwianiem formalności zwią-
zanych z pogrzebem. W pierwszej kolejności pojechałem rowerem na 
posterunek policji na Helenowie złożyć meldunek z tego co się sta-
ło. W obawie przed niemieckim śledztwem złożyłem meldunek, że 
Brat zginął w wyniku napadu rabunkowego. W meldunku podałem, 
że został znaleziony na drodze zabity i obrabowany z pieniędzy oraz 
dokumentów.

Tego dnia zawiesiłem również swoją pracę na kolei. Ojciec z Fran-
kiem Mącikiem pojechali dać znać do księdza i obejrzeć miejsce 
zbrodni. Przy drodze, przy dużej czereśni, w miejscu gdzie zginął 
Brat, była ogromna kałuża krwi. 

Sąsiedzi z własnych desek zrobili trumnę. Pogrzeb odbył się 5 listo-
pada 1943 r. w dżdżysty, ponury dzień. Z komendy BCh dostarczo-
no trzy tysiące złotych na koszty pogrzebu i dwa wieńce w kształcie 
serc, ułożonych z biało-czerwonych kwiatów. Kościół był pełen ludzi. 
Nabożeństwo żałobne odprawiał ksiądz Jan Rzędowski i śpiewał chór 
pod przewodnictwem Wacława Matrasa.

Nie wiedzieliśmy dlaczego zginął Brat, ale obawialiśmy się zemsty 
ze strony innej organizacji podziemnej lub porachunków wewnątrz 
BCh. Dociekanie prawdy w tamtym czasie było ryzykowne. Po wy-
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zwoleniu próbowałem dowiedzieć się czegoś więcej o śmierci Brata, 
ale ludzie nie chcieli nic mówić.

Do dziś nie wiem kto i dlaczego zabił Aleksandra. Wiele lat później 
przeczytałem w książce o partyzantach z Batalionów Chłopskich, że 
„Aleksander Maj lat 25, zginął na skutek tragicznej pomyłki”.

Na pogrzebie Brata nie było mojej Matki, gdyż miała bardzo wy-
soką gorączkę i zaczynała tracić przytomność z powodu zapalenia 
uszu. Nic już nie słyszała.

Po pogrzebie, wieczór był zimny i siąpił deszcz, a ja zawiozłem 
leżącą Matkę wozem żelaźniakiem do Lublina do lekarza (nazywał 
się Bogdan Osowski), który przyjmował prywatnie przy Krakowskim 
Przedmieściu. Wtedy w nocy obowiązywała godzina policyjna, ale 
patrole niemieckie nas nie zatrzymywały, bo Niemcy widzieli, że 
wiozę chorą kobietę. Lekarz, gdy zobaczył Matkę, kazał natychmiast 
dostarczyć ją do szpitala przy ul. Staszica, gdzie on miał dyżur. Mu-
siałem wnieść Matkę na plecach na drugie piętro, gdyż sama nie była 
w stanie chodzić. Był to ostatni moment, kiedy udało się spuścić ropę 
z ucha, gdyż według lekarza gdyby jeszcze poczekać ze dwie godzi-
ny, to ropa zalałaby mózg i Matka by zmarła. Dostała leki i późno  
w nocy wróciliśmy do domu. Wjechaliśmy na podwórko. Matka le-
żała na słomie, przykryta kocami i drzemała. Ojciec wyszedł razem 
z synową (żoną zabitego Brata) do wozu i świecąc latarką naftową  
z niepokojem dopytywał się czy Matka jeszcze żyje. Wzięliśmy Mat-
kę na ręce i zanieśliśmy do domu. Matka czuła się już trochę lepiej. 
Zaczynała słyszeć. 

W 1943 r. oddział niemiecki SS jadący samochodami na front 
wschodni zatrzymał się w Konopnicy koło kościoła. Postanowili za-
kwaterować się w kościele. Kościół był zamknięty, ksiądz Edward 
Niećko ukrywał się u ludzi po wsiach. Mszę w niedzielę odprawiali 
zakonnicy z Poczekajki, którzy przychodzili piechotą z Lublina. Niem-
cy zażądali od kościelnego kluczy do kościoła. Następnie rozpoczęli 
profanację świątyni. W głównym ołtarzu wysmarowali obraz Matki 
Bożej Wniebowziętej różnymi rysunkami, za organami zrobili sobie 
ustęp, grali na organach i tańczyli po kościele, przy drzwiach wejścio-
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wych palili ognisko. Organista Marian Ginalski, który nie spodziewał 
się niczego i przyszedł zajrzeć do kościoła został dotkliwie pobity  
w kościele przez Niemców. Po wyzwoleniu, 25 listopada 1944 r.  
w uroczystość odpustową ku czci Św. Katarzyny odbyło się w Ko-
nopnicy nabożeństwo przebłagalne za znieważenie kościoła.

W lipcu 1944 roku, podczas odwrotu, Niemcy w pośpiechu ucie-
kali przez Motycz. Mówiło się wtedy, że pomylono miejscowości. 
Niemcy mieli wycofywać się na Kraśnik, a udali się na Krasienin. 
W boguckim lesie stały już czołgi sowieckie, które ostrzeliwały od-
działy niemieckie i nastąpił bezładny odwrót Niemców w kierunku 
Wojciechowa. Niemcy uciekali samochodami, konno, na rowerach, 
na motocyklach, a po większej części piechotą.

Tor kolejowy był obstawiony przez polskich partyzantów z Batalio-
nów Chłopskich i wielu uciekających żołnierzy niemieckich zginęło 
podczas próby przejścia przez tor.

Widziałem, jak trzej sowieccy żołnierze prowadzili 11 Niemców, 
którzy prawdopodobnie zostali później rozstrzelani w lesie w Toma-
szowicach. 

Grupa niemieckich lotników zatrzymała się w lasku olszowym na 
Starej Wsi, niedaleko dworu. Byli to żołnierze dobrze uzbrojeni. Ktoś 
dał znać do partyzantów i do Sowietów. Niemcy zostali otoczeni. Po 
kilku godzinach strzelaniny Niemcom zaczęło brakować amunicji. 
Jednak nie poddali się, do końca walczyli. Walkę zakończyło wrzu-
cenie dwóch granatów przez partyzantów. Dziewięciu Niemców zo-
stało zabitych i pochowanych na grobli na mojej łące. Długo wiatr 
rozwiewał po łące zdjęcia niemieckie i różne papiery. Dwóch Niem-
ców z tej grupy zdołało się przedrzeć, ale zginęli później przy torze 
kolejowym.

Jak weszli Rosjanie to witaliśmy ich jak przyjaciół. Kiedyś przy-
szli do nas dwaj żołnierze radzieccy. Matka poczęstowała ich galaretą  
i zaczęliśmy rozmawiać. Chwalili się, że u nich jest wszystko ogrom-
ne i piękne. Nawet pszczoły są „takije kak karowy”. 

Mój ojciec, który trochę mówił po rosyjsku zapytał: – No, a kakije 
uli są na te wasze pczieły?
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Ruski nie zastanawiając się ani chwili odpowiedział: – No, takije 
kak i u was!

Następnie jeden z nich wyjął zza cholewy zawiniątko z miodem, 
zmieszali miód z galaretą i obaj „kuszali”. 

Po okupacji niemieckiej wydawało się, że wreszcie czasy się od-
mienią. Jednak szybko się okazało, że Rosjanie nie liczyli się z ni-
czym. Nie było dla nich żadnej świętości, kradli, rabowali, strzelali 
do Polaków. Ciągle wypominali nam: – Nam wszystko wolno, bo my 
za was krew przelewaliśmy.

Rozpoczęły się mroczne czasy prześladowań i ciężkiej doli ludzi, 
którzy nie należeli do partii. O „przyjaciołach” opowiadał mi mój 
sąsiad Antoni Segit, mieszkaniec II kolonii Motycza. 

We wrześniu 1939 r. służył w 21 Pułku Ułanów w Sarnach, niedaleko 
sowieckiej granicy, jako kapral rezerwy. W dniu 17 września 1939 r.  
polscy żołnierze znajdowali się w dobrze umocnionych i uzbrojo-
nych bunkrach nad rzeką Słuczą. Kiedy zauważyli zbliżających się 
żołnierzy, nie wiedzieli kto to jest. Okazało się, że byli to Sowieci, 
którzy uderzyli od wschodu, mimo że Rosja przed wojną deklarowa-
ła poparcie dla Polski w wojnie z Niemcami. Polacy bronili się przez 
dwa dni, a później zabrakło amunicji. Wojsko sowieckie było brudne, 
zarośnięte, ubrane byle jak. Po kapitulacji Sowieci zebrali wszystkich  
i jednego z żołnierzy zmusili bronią do wskazania dowódców. Sied-
miu oficerów natychmiast rozstrzelali, strzelając w tył głowy. Segit 
był kapralem, ale uratował go wygląd spracowanych dłoni, gdyż So-
wieci uznali, że był to jakiś robotnik, a oni szukali inteligentów. Ze 
złością zrywali „metryczki śmierci”, tj. oznakowania żołnierzy, gdzie 
był numer ewidencyjny i było napisane – katolik, wyrywali książeczki 
do nabożeństwa, zrywali medaliki, na oczach wszystkich deptali je 
i śmiali się. Później wszystkim obcięli guziki przy ubraniach, kazali 
ręce podnieść do góry i ze spodniami na kolanach kazali iść, żeby 
upodlić i poniżyć ludzi. Gnali ich obok innych wysadzonych bunkrów, 
gdzie leżało masę zabitych. Po drodze, wśród leżących, Segit rozpo-
znał Józefa Tomasika z Motycza, który po wybuchu prawie oślepł. 
Wzięli go z kolegą pod ręce i wlekli wiele kilometrów. Pozostałych 
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rannych Sowieci dobijali. Była tak silna propaganda i wpojona nie-
nawiść do Polaków, że ludzie mijani w kołchozach z niechęcią pa-
trzyli na polskich żołnierzy i pluli w ich stronę. Często w mijanych 
biednych i zaniedbanych kołchozach grała orkiestra i ludzie tańczyli, 
aby pokazać „Polaczkom” jak u nich „haraszo”. Segit wraz z kilkoma 
tysiącami jeńców trafił do obozu w Kozielsku. Obóz znajdował się 
w zrujnowanym klasztorze, gdzie krzyż na klasztornej wieży został 
zdewastowany, a w jego miejsce wisiał stary kocioł. W środku święte 
obrazy były zamalowane postaciami robotników, ołtarz był zniszczo-
ny i w kościele utworzono dom kultury. Jeńców umieszczono według 
podziału klasowego: oficerowie spali w oborze na gnoju, a zwykli
żołnierze na pokojach. Warunki były straszne. Na 11 tysięcy jeńców 
była jedna studnia, w której brakowało wody, długi rów służył za 
ustęp. Cały teren był ogrodzony drutem pod napięciem. Brakowało 
żywności. Jeńcom dokuczały wszy, szerzyły się choroby, nie było 
lekarstw. Spali na posadzce, w ubraniu, żeby było cieplej.

Kilkakrotnie przepytywano jeńców o kaprala spod Sarn, ale nikt  
z kolegów nie zdradził Segita, bo podzieliłby los innych oficerów. Po 
jakimś czasie, wraz z grupą jeńców został przekazany stronie nie-
mieckiej i znalazł się w obozie na terenie Niemiec, skąd uciekł do 
Szwajcarii, gdzie w obozie dla internowanych czytał gazety, w któ-
rych były umieszczone długie listy oficerów rozstrzelanych w Katy-
niu. Były tam nazwiska kolegów z Kozielska. Dziękował Bogu, że 
nadal żyje. Po wojnie wrócił do Motycza.

Opowiadał, że po powrocie, w Gdańsku zabroniono mu opowia-
dać o tym co przeżył, pod karą śmierci. O swoich przeżyciach zaczął 
mówić dopiero wiele lat po wojnie.

Józef Tomasik, ranny pod Słuczą, również wrócił do domu.
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KILKA KARTEK Z PAMIĘTNIKA

12 czerwca 1949 r.
Sprawozdanie z przebiegu uroczystości powitania J.E. ks biskupa 

Zygmunta Golińskiego podczas wizytacji w parafii Motycz w dniu
12 czerwca, o godz. 17.00 po południu w 1949 r.

Dnia 6 czerwca 1949 r. zgłaszam się do ks. Rzędowskiego, który 
daje mi trzy wzory przemówień na powitanie biskupa. Jeden wier-
szem, a dwa prozą. Opracowuję przemówienie, w czym pomaga mi 
nauczycielka Rogowska. Drugie przemówienie opracowuje Naczel-
nik Straży Jan Malik.

W sobotę 11 czerwca wieczorem, przyjechał do mnie rowerem je-
den z radnych parafialnych i kategorycznie zagroził, abym nazajutrz 
poniechał przemówienia, by przez to zrobić na złość księdzu i spara-
liżować nastrój powitania. Mimo pogróżek postanawiam dotrzymać 
słowa księdzu. Nazajutrz wczesnym rankiem jadę rowerem do Bełżyc, 
do krawca J. Dutkowskiego po nowy garnitur.

Na sumie o godz. 11.30 brama powitalna jest już gotowa.
Około 16.00, po krótkim odpoczynku, ubieram się w siwy garnitur 

i białe pantofle. Idę z wolna w stronę kościoła. Koło szkoły panuje 
niezwykły ruch. Banderia cyklistów, którzy wyjechali po biskupa 
rowerami i strażacy na koniach zostali rozpędzeni przez milicję na 
Gościńcu Kaźmierskim.

Pod spółdzielnią stoi dwóch milicjantów i komendant Złocki, wszy-
scy pijani do nieprzytomności. Używają przy tym bluźnierstw i naj-
rozmaitszych ordynarnych wyrazów. Wołają: – Co to, Sakrament wam 
się zapalił, że tyle straży się zebrało? Nie pomagają żadne perswazje 
księdza, banderia została rozpędzona.

Dają znać, że nadjeżdża biskup pod bramę powitalną, która stoi przy 
samej drodze naprzeciw kościoła. Jest kilku księży z asysty biskupiej, 
jest i ksiądz z Konopnicy oraz z Tomaszowic. Podchodzi do bramy 
biskup. Jest w czarnej sutannie z czerwoną narzutką na ramionach, na 
szyi ma łańcuch z krzyżem, na głowie czerwony biret, na palcu pier-
ścień z okiem. Kleryk za nim niesie pastorał. Biskup jest mężczyzną 
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w sile wieku, może 45-letni, ze skupioną twarzą. Czasem uśmiecha 
się do ludzi, ukazując złote zęby. Rozlega się potrójny okrzyk „Ksiądz 
biskup niech żyje!”, a później odbywa się powitanie.

1 listopada 1949 r.
Dzień Wszystkich Świętych był w tym roku posępny i dżdżysty. 

Tylko wiatr tłukł się i miotał po pustych konarach drzew. Po połu-
dniu w kościele odprawiano nieszpory żałobne, a gromady ludzi szły 
na cmentarz, do miasta umarłych. Po nieszporach i procesji żałobnej 
ksiądz zaśpiewał błagalną pieśń do Matki Bożej „Witaj Królowo nie-
ba”. Była w tej pieśni zawarta cała gorycz duszy człowieczej na tym 
łez padole i tęsknota za Bogiem i niebem. Na twarzach ludzi zasty-
gało jakieś skupienie, a serce drążyła niepewność, co dalej będzie. 
Na wietrze drżały ostatnie, pożółkłe liście.

Przechodziłem powoli po wydeptanych alejkach między grobami. 
Groby najczęściej były obłożone zielonym mchem lub gałązkami 
świerku i tui. Na środku był ułożony krzyż z kasztanów lub białych 
kulek śnieguliczki. Na grobach paliły się świece wetknięte w ziemię, 
które na wietrze przygasały, to znów zapalały się żółtym płomieniem. 
Na niektórych grobach od dopalającej się świecy skwierczała ziemia 
lub gałązki jedliny. Ostatnie jesienne kwiaty więdły w bukietach na 
grobach. Kwiaty z bibuły wplecione w wieńcach namoczył deszcz 
i tworzyły się wokół kolorowe plamy. Niektóre świece zdmuchnął 
wiatr, tak jak kończy się życie ludzkie.

Myślałem o tych co odeszli. Tylko drewniane, zmurszałe krzyże 
stały na wiecznym posterunku przy nich. Czasem krzyż chylił się już 
do ziemi, czasem trudno było przeczytać wyryte w drewnie litery.

Lubię ciszę cmentarza. 

24 grudnia 1958 r.
Zima tego roku była ostra. Śniegi leżały długo, a mrozy trzymały 

tak, że kiedy w końcu marca i na początku kwietnia zaczęły powracać 
skowronki, bociany, drozdy i inne ptaki z ciepłych krajów i znalazły 
się nad Polską otuloną grubą pokrywą śniegową, zaczęły masowo wy-
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marzać. 5 lutego przeszła burza z piorunami, a 11 lutego było widać 
na północnej stronie nieba czerwoną jasność o godz. 4 nad ranem.

Wielkanoc wypadła 6 kwietnia. Żyto w tym roku wyparowało  
w połowie, a gdzieniegdzie i zupełnie. Urodzaj owoców był taki, że 
drzewa nie mogły znieść ciężaru owoców i dlatego wiele drzew się 
połamało. Wiele jabłek zjadły krowy i świnie, bo nie było ich komu 
sprzedać. Niektórzy nazwali to bluźnierczo „klęską urodzaju”.

Społeczeństwo w tym roku jest zapijaczone. Niektórzy piją co-
dziennie. Wszędzie w domach wyrabia się bimber.

Jesień tego roku jest długa i ciepła. Szczególnie piękny jest Adwent. 
Prawie cały Adwent można chodzić letnio ubranym. Jeszcze dziś,  
w wigilię wuj Żarnowski przyorywał gnój.

Te kilka słów kreślę po wieczerzy wigilijnej o godz. 9.00 (21.00), 
czekając na pasterkę. A na dworze jest ciepło i pogodnie, księżyc  
w pełni. Niedługo wychodzimy do kościoła.

12 marca 1961 r.
10 marca 1961 r. o godz. 18.00 wieczorem odbyło się w szkole  

w Motyczu zebranie przedwyborcze, na które przybył sekretarz po-
wiatowy Dziaczkowski. Zrywamy z Julkiem Majem zebranie, bo radni 
są narzuceni z góry. W niedzielę, 12 marca 1961 r., o godz. 13.30, po 
sumie odbywa się drugie zebranie, które nie daje nic konkretnego.

Wszyscy radni, to albo element pijacki, albo tacy, którzy w chłop-
skiej sprawie się nie odezwą.

W takiej Polsce ludzie uczciwi nie mają nic do gadania.

2 kwietnia 1961 r. 
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Od 19 do 26 marca, do Niedzieli Palmowej odbywały się przez 

tydzień misje, które prowadzili dwaj misjonarze z Trzebnicy koło 
Wrocławia – ks. Józef Małysiak, lat 77, i jakiś młody ksiądz. Co-
dziennie odbywała się suma o godz.10.00 przed południem i o godz. 
16.30 Gorzkie Żale.
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Głównym celem nauk misyjnych było to, aby przypomnieć wier-
nym, że jest Bóg.

W czasach niewiary, głównym celem dzisiejszego bezbożnictwa 
jest to, aby duszę człowieka zniszczyć i zdeprawować, aby wierni 
swoimi rękami zniszczyli kościoły.

Po wydarciu wiary z serc czyni się z ludzi zgraję szatanów i nie-
wolników do pracy, a wtedy podczas misji słychać było odwieczne 
wołanie Boga do człowieka „Jam jest”. Misje święte były jakby ma-
nifestacją religijną wyrażającą naszą wiarę i polskość.

W Niedzielę Palmową na sumie o godz. 11.30 do zebranych tłu-
mów przemawiał ksiądz Małysiak i nawoływał do wytrwania w wie-
rze, a miał za sobą już 1500 misji i rekolekcji. Na koniec błogosławił 
krzyżem „Pokój Pański niech zawsze będzie z wami”. Ja klęcząc na 
chórze modliłem się gorąco za naszą Ojczyznę, która jest w bolsze-
wickiej niewoli, aby Pan odwrócił jeszcze raz miecz karania od bied-
nego narodu polskiego.

14 stycznia 1963 r. 
Wykup nawozów
Jest poniedziałek 14 stycznia 1963 r. O godzinie 6.00 rano jedzie-

my ze szwagrem do GS-u. 
Jest 17 stopni mrozu. Pod biurem jest około 70 osób. Kiedy o godz. 

8.00 otwierają drzwi, wszyscy tłoczą się i w środku ustawiają się  
w kolejkę. Rozpoczyna się sprzedaż i jest już około 150 ludzi. Wszy-
scy tłoczą się do okienka, słychać tylko krzyki i przekleństwa. Oko-
ło godziny 10.00 ciasnota przybiera na sile i niektórzy mdleją. Po 
podłodze walają się pogubione kalosze od walonek. Kto wykupił 
kwit przy okienku, to z powrotem nie może się przecisnąć. Nawozu 
sprzedaje się po 100 kg na łebka. Ciężkie jest życie chłopa w takim 
systemie rządzenia.
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KULTURA W MOTYCZU

Motycz to jest miejscowość, której mieszkańcy od dawna uczestni-
czyli w życiu kulturalnym. Nie wstydzili się występować publicznie, 
lubili sztuki teatralne i różne zabawy, które często były urozmaicane 
programem artystycznym.

Pierwszym zalążkiem życia kulturalnego był dwór w Motyczu za 
czasów Karola Boksendera. W tamtym czasie we dworze była utwo-
rzona drużyna strażacka i orkiestra dęta. Na zakończenie ważnych 
prac polowych, takich jak żniwa, sianokosy, wykopki, we dworze 
organizowano dożynki i zabawy z poczęstunkiem dla ludzi. Wtedy 
kto żyw ciągnął do dworu na zabawę.

W latach dwudziestych Motycz posiadał bardzo zwartą zabudo-
wę, jeden dach stykał się z drugim, a wszystkie budynki były kryte 
słomą. Przy nieostrożnym obchodzeniu się z ogniem lub podczas 
wyładowań atmosferycznych pożar czynił olbrzymie spustoszenie. 
Wobec takiego zagrożenia, zorganizowano Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Motyczu, która oficjalnie została założona 4 marca 1925 roku. 
Na początku sprzęt strażacki był przechowywany w stodole u Kazi-
mierza Kowalczyka i do ognia strażacy jechali końmi. Oto pierwsze 
wyposażenie straży w Motyczu: sikawka ręczna, 4 bosaki, 2 drabiny, 
wóz, na którym była umieszczona beczka o pojemności 500 litrów,  
8 toporów, 15 pasów, 15 hełmów i 50 metrów węża. 

Wraz z utworzeniem Ochotniczej Straży Pożarnej zaczęło się organi-
zować życie kulturalne wsi. Motycz jakby ożył. Zorganizowano zespół 
teatralny, chór ludowy oraz wiejską kapelę, w skład której wchodzili 
przeważnie strażacy. Przedstawienia odbywały się w zależności od 
pory roku, latem w stodołach i na wolnym powietrzu, a zimą w prywat-
nych mieszkaniach. Wielkie zasługi dla działalności zespołów położył 
Władysław Tukendorf. Był to człowiek bardzo uzdolniony, grał na 
kilku instrumentach, uczył młodzież śpiewać pieśni ludowe. Pracował 
jako nauczyciel w szkole i miał wielki wpływ na środowisko Motycza. 

Innym sympatykiem OSP był kierownik szkoły Andrzej Nowak, 
który posiadał niezwykłą energię oraz liczące się wpływy, dzięki 
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Mieszkanki wsi Motycz, 1920 r.
Ze zbiorów Juliana Maja

Bolesław Duda w 1919 r. 
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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Mieszkańcy Motycza, 
z lewej Michał Maj 
– stryj Czesława, 1920 r.
 Ze zbiorów Juliana Maja

Agata Stępień i Marianna Misztal 
– teściowa Czesława Maja, 

około 1920 r.
 Ze zbiorów Stanisławy Pajurek
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którym rozwiązywano wiele trudnych spraw. Z ogromnym poświę-
ceniem pracował również naczelnik OSP Józef Wilczek, który posia-
dał niezwykły dar wymowy. Jako zapalony ludowiec występował na 
zebraniach i zjazdach, propagując konieczność istnienia OSP. Umiał 
ukazywać przed słuchaczami wizję nowych czasów, piętnował bie-
dotę wsi, przeludnienie i bezrobocie. Przez to wszystko naraził się 
ówczesnym władzom. Często zjawiała się u niego policja i był prze-
słuchiwany. Wreszcie pod naciskiem władz musiał ustąpić ze stano-
wiska. Po odejściu z OSP zorganizował w Sporniaku bardzo liczną 
grupę „Wici” i działał tam jako ludowiec. Do czasów wojny pozostał 
gorącym sympatykiem OSP. 

W 1928 r. Jan Wilczek, który w wojsku carskim prowadził orkie-
strę, zorganizował również w Motyczu orkiestrę dętą. W orkiestrze 
grało 16 osób. Próby obywały się u Jana Jośko.

Orkiestra grała na różnych imprezach kościelnych i świeckich. 
Orkiestra działała do 1933 r. Później Jan Wilczek przeniósł się do 
Nałęczowa, gdzie założył nowy zespół, a członkowie orkiestry  
z Motycza zaczęli tworzyć własne, małe kapele ludowe, które gry-
wały na weselach.

W latach 1930-1931 została pobudowana drewniana remiza stra-
żacka. W remizie była podłoga i stała scena.

Od 1934 r. w remizie strażackiej działał zespół ludowy, liczący 
25 osób, składający się ze strażaków i młodzieży, prowadzony przez 
Jana Obarę, s. Macieja, który od 1930 roku pełnił funkcję naczelni-
ka OSP. Zespół miał liczne grono zwolenników. Jan Obara to wielki 
działacz i społecznik, który całe życie pracował z młodzieżą i był jej 
wielkim przyjacielem. W tym czasie w remizie organizował zabawy, 
pogadanki dla mieszkańców Motycza, ćwiczenia gimnastyczne, pro-
wadził ćwiczenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przeprowa-
dzał nawet ćwiczenia strzelania do celu, aby młodzież mogła zdobyć 
odznakę „Dobrego strzelca”.

Zorganizował liczny zespół teatralny, który wystawiał Jasełka 
polskie i sztuki teatralne: „Karpaccy górale” Korzeniowskiego, „Jak 
Kowalicha diabła wykiwała”, „Poseł czy kominiarz”, „Posażna je-
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dynaczka”, „Jeden z nas musi się ożenić”, „Żyd w beczce”, „Miłość 
strażaka”, „Grube ryby”, „Sąsiedzi” (sztuka napisana przez organistę 
z Motycza Wacława Matrasa). Dochód z przedstawień przeznaczony 
był na konserwację i zakup sprzętu OSP. W długie zimowe wieczory 
w remizie prowadzona była świetlica. 

W czasie okupacji OSP nie prowadziła żadnej działalności, ponie-
waż w remizie często kwaterowali Niemcy, a sprzęt strażacki został 
zdewastowany. Jan Obara był wywieziony do Niemiec, skąd wrócił 
pod koniec wojny. W latach powojennych, po wyjeździe Wandy Ka-
niorowej, J. Obara zaczął znowu prowadzić działalność kulturalną.  
W remizie organizował zabawy taneczne, z których dochód przezna-
czał na potrzeby straży. Mieszkańcy Motycza bardzo chętnie przy-
chodzili do remizy, gdyż panowała tam zawsze życzliwa atmosfera, 
a innych rozrywek w pobliżu nie było.

Po zakończeniu wojny czasy były ciężkie. Państwo polskie dopiero 
zaczynało istnieć. Ciągle trwały egzekucje ludzi, którzy nie spodo-
bali się nowej władzy. Część młodych chłopaków nadal ukrywała 
się po lasach, bo liczono, że lada moment zacznie się nowa wojna, 
w której losy Polski inaczej się potoczą. Zaczęło się donoszenie do 
UB na przyjaciół i krewnych. Nie wiadomo było kto jest wrogiem, 
a kto przyjacielem. Sowiecka propaganda dążyła do zastraszenia  
i zaszczucia Polaków. 

Obok tego wszystkiego płynęło normalne, codzienne życie. W Szkole 
Podstawowej w Motyczu w 1946 r. rozpoczęła pracę Wanda Kanioro-
wa, która była nauczycielką języka polskiego. Mieszkała w szkole wraz  
z mężem Kazimierzem Kaniorem i małym synkiem Jędrusiem. Do 
Motycza Państwo Kaniorowie przyjechali z Ługowa. Wanda Kaniorowa 
od początku pobytu w Motyczu interesowała się ludowymi zwyczaja-
mi, tańcami, piosenkami. Jednocześnie chciała przyciągnąć młodzież 
do szkoły, poszerzyć wiedzę o kulturze i wyjść z przedstawieniami 
poza opłotki wsi. Chciała zająć ludzi czymś innym, aby zapomnieli  
o latach wojny, a robili coś co jest piękne, przyjemne i przynosi radość.

Na początku stworzyła w szkole świetlicę dla młodzieży. Świe-
tlica mieściła się na pierwszym piętrze w szkole i odbywały się tam 



64

wieczornice, zabawy, pogadanki przy herbacie, dożynki, opłatki. Do 
świetlicy wieczorami przychodziło bardzo wielu młodych ludzi ze 
wsi. Wanda Kaniorowa miała wiele entuzjazmu, potrafiła zachęcić do 
wspólnej pracy nawet największych przeciwników świetlicy. Zawsze 
kochała ludzi, łatwo nawiązywała kontakty. Młodzież chętnie z nią 
przebywała. Ale bywało różnie. Niektórzy złośliwie dokuczali uczest-
nikom zabaw, przychodzili pijani i przeszkadzali w przedstawieniach. 

Z własnych pieniędzy złożyliśmy się i zakupiliśmy scenę, na któ-
rej występował zespół na korytarzu szkolnym. Podczas tych spotkań 
panowała niezapomniana atmosfera.

Kazimierz Kanior pisał:

Witajcie nam z bliska i z dali
Coście się tu zebrali
Przyszliście tu na zawołanie 
Przywiodło was miłowanie.
 Miłowanie co od niego
 Serce dziwnie stuka
 Toć wiadomo
 Serce, serca szuka.
Dziś świetlica pełna ludzi
Człek tu obok człeka
Każdy patrzy, każdy słucha
Każdy czegoś szuka.
 Wiem ci dobrze, mili ludzie
 Czego wyglądacie
 Piękna, czaru, a wy przecież
 W sercach swych je macie.
Połączymy się tu wspólnie
Myślą i pieśniami
Chwile piękna i radości
Stworzymy tu sami.
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Życzenia świąteczne – 1946 r.

Dziecię Boże leżąc w żłobie
Dało rozkazanie
Żeby w sercach ludzkich rosło
Wspólne miłowanie.
 Chcąc zaś, by to rozkazanie
 Pamiętał świat cały
 Po wsze czasy został nam się 
 Ten opłatek biały.
Daj nam Boże przy opłatku
Świetliczanie mili
Ażebyście długo, zdrowo
I szczęśliwie żyli.
 Żeby wam się w życiu całym
 Zawsze dobrze działo
 Byście radość życia tchnęli
 W siebie piersią całą.
Aby prawda i uczciwość
Drogą waszą były,
Aby dobroć, aby piękno
W duszy waszej tkwiły.
 Łamiąc dzisiaj ten opłatek
 W świetlicowym kole
 Łączmy wszystkie serca nasze
 Na złą i dobrą dolę.

Wanda Kaniorowa przynosiła książki, czasopisma, dużo opowiadała 
o historii Polski. Śpiewaliśmy pieśni ludowe. Mówiła do nas: – Ja to 
robię tylko dla kultury ludowej, a nie dla propagandy partyjnej.

Często śpiewaliśmy piosenkę, której nas uczyła: 

A w naszym Motyczu
Jest wysoka brama
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Kto idzie czy jedzie, kto idzie czy jedzie
Otwiera się sama.
 A w naszym Motyczu
 Dębowa podłoga,
 Zjeżdżają się ludzie, zjeżdżają się ludzie
 Jak do Pana Boga.
Zagraj mi skrzypeczku
Nie żałuj struneczek
Bo ja nie żałuję, bo ja nie żałuję
Swoich podkóweczek.

Pod kierownictwem Wandy Kaniorowej powstały dwie sztuki te-
atralne: „U stóp Marii”, którą graliśmy przez tydzień w sali Caritasu 
w Lublinie oraz „Weselny gość”. Obydwie te sztuki napisała Wanda 
Kaniorowa.

W sztuce „U stóp Marii” grałem partyzanta ps. „Bystry” i modli-
łem się żarliwie do Matki Boskiej:

Matko cudowna, Królowo Polski, 
Królowo żołnierza leśnego,
Prowadź nas w naszej tułaczce
Prosto do wolnej Ojczyzny.
Opiekunką najmiłościwszą nam bądź
W kul świście, w granatów huku.
Płaszczem niebieskim nas osłoń
Dłonią cudowną wspieraj.
Bądź z nami Panienko Święta 
W dobrych chwilach i złych.
Nie opuszczaj nas. Nie opuszczaj nas.
Wolną Polskę nam wróć
Najświętszą mocą Twoją.
Do domów, do rodzin, do matek naszych
Wrócić nam pozwól!
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Wanda Kaniorowa organizowała dla młodzieży wyjazdy do Lublina 
do teatru, na jasełka do Księży Salezjanów na Czwartku, na sztukę 
graną przez zespół z Krzczonowa „Wesele lubelskie”, wystawianą  
w Domu Żołnierza, w Wielką Sobotę jeździliśmy oglądać Groby 
Pańskie. Jeździliśmy również do Ługowa, gdzie wcześniej Wanda 
Kaniorowa utworzyła zespół ludowy, który również odwiedzał Mo-
tycz. Te wyjazdy były uciążliwe, bo po wojnie pociągi były niemiło-
siernie zatłoczone i często jeździliśmy wisząc na stopniach wagonów, 
czy na zderzakach. Wracaliśmy czasem późno w nocy, ale wszyscy  
z niecierpliwością czekali na następny wyjazd.

Ciągle coś się działo w Motyczu. Lubiłem chodzić na te spotkania, 
bo mogłem oderwać się od ciężkiej pracy w polu. Wanda Kaniorowa, 
widząc moją chęć do pracy społecznej, namawiała mnie, żebym zosta-
wił rolę i pracował z nimi dla kultury ludowej. Ale w domu, po śmierci 
Brata, nie miał kto pracować i musiałem zostać na gospodarce.

Drugi zespół teatralny działał w latach 1955-1959 w Stacji Hodowli 
Roślin w Motyczu. Zespół prowadził inż. Henryk Siedleczko, pra-
cownik Stacji. Zespół aktorski liczył ok. 15 osób. Graliśmy „Ostry 
dyżur” Jerzego Lutosławskiego i „Moralność Pani Dulskiej” Gabrie-
li Zapolskiej. Dawaliśmy przedstawienia w Motyczu, w Puławach,  
w Lublinie w Sali Pocztowców oraz w Wierzonce za Poznaniem, 
gdzie była filia Stacji Hodowli Nasion Buraka Cukrowego. W dużej 
sali selekcji odbywały się często zabawy, dożynki, ostatki, na które 
zespół przygotowywał część artystyczną.

W latach 1975-1987 prowadziłem Zespół ludowy„Rola”. Pierw-
szy występ zespołu „Rola” odbył się 27 lutego 1975 r. o godz. 17.30  
w Szkole Podstawowej w Motyczu. Był to występ połączony z pro-
gramem przygotowanym przez młodzież. Zespół młodzieżowy pro-
wadziła Krystyna Krawczyk – nauczycielka z Motycza.

W zespole „Rola” występowali mieszkańcy Motycza: Lucyna  
i Stanisław Chochołowie, Maria i Edward Majczakowie, Janina i Jó-
zef Tomasikowie, Helena i Stanisław Zawiślakowie, Stanisława Duda, 
Danuta Górniak, Anna Kowalczyk, Wanda Madej, Teresa Mazurek, 
Lucyna Piwowarska, Wanda Radzik, Krystyna Palak, Zofia Toma-
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sik, Anna Wosiak, Helena Zalewska, Czesław Maj, Władysław Maj, 
Leon Malik, Henryk Wosiak.

Zespół „Rola” występował na różnych uroczystościach w Moty-
czu i na terenie całej gminy Konopnica. Brał udział w dożynkach,  
w Dniach Seniora, Dniach Strażaka, Dniach Miejscowości, w impre-
zach z okazji Złotych Godów par małżeńskich itd. 

Wyjeżdżaliśmy również na imprezy do Lublina, np. występowali-
śmy podczas Zjazdu Delegatów Banku Spółdzielczego, podczas Woje-
wódzkiego Zjazdu ZSL z udziałem władz centralnych, odwiedzaliśmy 
domy opieki. W repertuarze zespołu „Rola” przeważały starodawne 
pieśni i wspomnienia o Motyczu. Dodatkowo dla poprawienia humo-
ru widzów graliśmy zabawne skecze.

Większość osób z zespołu „Rola” śpiewała również w chórze ko-
ścielnym w Motyczu, który uświetniał wszystkie uroczystości ko-
ścielne, takie jak święta, adoracje, procesje, nawiedzenia itp.

Oto przykładowy repertuar zespołu „Rola” z dnia 8 listopada 1979 r. 
podczas występu w szkole w Motyczu z okazji Dni Miejscowości:
Dziś motycki zespół, My nie złamani, Wspomnienie motyckich nauczy-
cieli, Pójdę ja, pójdę, Ach mój Boże wieczór idzie, Dni miejscowości, 
Wiosko moja, wiosko, Graj mi fujareczko, Kiedy byłam młoda, Oj idę, 
ja se idę – przyśpiewka, O jakiż piękny ten młodzian był, Nie wiem 
co ja z sobą zrobię, U mej mamy rodzonej, Gorała lipa, Ej chłopy, 
nasze chłopy – przyśpiewka, Zamkowa Góra, Ej dziewczyno ty mnie 
nie znasz, Tam koło młyna, Ta chwila skrzydlata.

Zespół „Rola” działał do 1987 r.
W ostatnich latach bardzo aktywnie działają zespoły ludowe  

w Szkole Podstawowej w Motyczu oraz liczna orkiestra dęta pod wodzą 
Antona Saszkowa. Miło popatrzeć na uroczystościach kościelnych  
i imprezach w szkole, kiedy występuje bardzo dużo młodzieży. Przez wiele 
lat bardzo mocno w działalność kulturalną zaangażowana jest Jadwiga 
Młynarska – Dyrektor Szkoły wraz z nauczycielami oraz Jan Łopata 
– Poseł PSL i Andrzej Duda – Przewodniczący Rady Gminy Konopnica. 

Dzięki aktywnej pracy zespołów teatralnych, śpiewaczych, ludowych 
i innym formom działalności kulturalnej, mieszkańcy Motycza mieli 
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możliwość kontaktu ze sztuką, która pozwalała szerzej spojrzeć na 
świat, poszerzała wyobraźnię, a ostatecznie przywracała wiarę, że nie 
jesteśmy tacy najgorsi. Kto raz stanął na scenie, czuł się wyróżniony 
i bardziej wierzył w siebie. Uczestnictwo w działaniach kulturalnych 
stało się w Motyczu tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Myślę, że wielu ludzi z dumą mówi, że pochodzi z Motycza. Przy-
jaźnie i kontakty z lat młodości przetrwały lata, a wszyscy chętnie 
wracają do Motycza, aby zanurzyć się w szczególną atmosferę tej 
miejscowości. 

Spisała Anna Niedziałek, styczeń 2010 r.

WSPOMNIENIA WICIARZA 

Minął wiek gnuśności
Po wsiach świt rumiany
Rozstawione wokół wici
Wołać na odmiany.

Słowa powyższej pieśni dokładnie pasowały do tamtych czasów 
po pierwszej wojnie światowej. Jak wiemy z historii, kiedy kraj na-
chodził wróg lub działy się jakieś inne ważne wydarzenia, wtedy na 
wzgórzach zapalano ogniste wici, tj. beczki ze smołą na znak, aby 
byli wszyscy gotowi śpieszyć do zamków.

Pamiętny był dla kraju 15 sierpnia 1920 r., kiedy szły hordy bol-
szewickich barbarzyńców na serce Polski, na Warszawę. Piłsudski  
z niepokojem patrzył na topniejące oddziały młodego żołnierza. 
Ważyły się losy Polski i całej Europy. W tym krytycznym momen-
cie przeważył decydujący głos premiera Wincentego Witosa, wójta 
z Wierzchosławic. Będziemy stolicy bronić do ostatniej kropli krwi, 
powiedział. Trzeba przyznać, że Witos, który miał wielkie poważa-
nie wśród mas chłopskich, wyrósł z rozumu, woli i twardego uporu 
chłopskiego. Dążył do tego, aby na biednych przeludnionych polskich 
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wsiach nastało lepsze jutro, aby walczyć z ciemnotą i analfabetyzmem, 
walczyć o równe prawa. Na taką działalność możni tego świata krzy-
wo patrzyli. Zaczęły się tworzyć organizacje ludowe. Między innymi 
koła „Wici”. Młodzież zrzeszona w tych kołach zaczęła się jawnie 
domagać swoich praw. Piłsudski jako bohater narodowy, naczelnik  
i zasłużony zwierzchnik państwa stał się dyktatorem nie znoszącym 
sprzeciwu. Aż przyszedł rok 1926. Słynny przewrót majowy, któ-
ry kosztował prawie 400 zabitych i kilkuset rannych. Zwolennicy 
prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa zostali osadzeni  
w Berezie, w Brześciu. Witos za kaucją został zwolniony i wyjechał 
na emigrację do Czechosłowacji. Już wtedy chłop był niepotrzebny. 
Tak się mówiło w urzędach: – Chamie do wideł i gnoju, bo tam twoje 
prawo. Mimo to w kraju odbywały się wiece ludowe i manifestacje. 
Mówcy ostrzegali rząd, że taka polityka bez udziału mas chłopskich 
prowadzi kraj donikąd. Późniejsze wydarzenia pokazały, że działacze 
chłopscy mieli więcej rozumu niż niejeden minister z kliki rządzącej 
w Warszawie. U nas, w sąsiedniej wsi, w Sporniaku działało prężne 
koło „Wici”, liczące około 40 osób. Mam zdjęcie z kursu wiciowego, 
który trwał dwa dni, datowane 3 lipca 1933 r. Prowadził to szkole-
nie Józef Niećko. Urządzano festyny, dożynki, zabawy po lasach, 
wystawiano sztuki ludowe. Wszystkie te poczynania były śledzone 
i kontrolowane przez policję. Ale młodzież była uparta. Jak mówiły 
słowa pieśni:

Pod sztandarem naszym 
Kwitnie wiara chłopska
Cała ziemia za nim ruszy
Pójdzie żywa Polska.

Pomimo szykan i poniżenia, gdy przyszła wojna, polski chłop pod-
jął trud walki zbrojnej z okupantem. Nocami, z umęczonych polskich 
wsi wychodziły oddziały zbrojne Batalionów Chłopskich, aby walczyć  
o wolność, o ziemię ojczystą, a szlak bojowy znaczyły własną krwią 
i mogiłami rozrzuconymi po polach i lasach.
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Po wojnie znów ostrze wrogiej propagandy było skierowane  
w polską wieś. Zaczęto burzyć chłopów przeciwko sobie. Zaczęły się 
prześladowania i procesy, a przede wszystkim przystąpiono do syste-
matycznego niszczenia gospodarstw chłopskich. Narobiło się pełno 
wrogich agentów i aktywistów, którzy chcieli się przysłużyć swoim 
mocodawcom na Kremlu. Dziś jesteśmy świadkami coraz to więk-
szego bałaganu i bezrobocia w kraju. Najpierw stworzono warunki, 
żeby praca na roli stała się nieopłacalna, a potem zaczęto wykupywać 
ziemię. Nasze domy, lasy, fabryki wszystko przechodzi w obce ręce. 
Szykuje się przyszłość Polski bez udziału Polaków.

Ponieważ zawsze byłem sympatykiem ruchu ludowego, powyższe 
fakty opisuję na podstawie własnych obserwacji i literatury ludowej. 
Zebrałem 30 książkowych pamiętników pisarzy ludowych. Najstarszy 
jest z 1912 r. Jana Słomki. Mam trochę przedwojennych pism „Wici” 
oraz 8 roczników Gazety Świątecznej. Przed dwoma laty nasza szko-
ła przyjęła imię Wincentego Witosa na 70-lecie istnienia. Moja klasa 
pierwsza zaczęła się uczyć w nowo otwartej szkole w 1930 roku. Jako 
weteran zostałem odznaczony medalem Wincentego Witosa podczas 
uroczystości 18 czerwca 2000 r.

Wincenty Witos – trzykrotny premier rządu polskiego, został od-
znaczony najwyższym odznaczeniem państwowym, orderem Orła 
Białego. Za okupacji był więziony przez Niemców w Rzeszowie, 
ponieważ odmówił utworzenia marionetkowego rządu po stronie 
Niemiec. Zmarł 5 listopada 1945 r. i spoczął w Wierzchosławicach 
w swojej rodzinnej wsi.

 3 kwietnia 2002 r.

SKARB POWSTAŃCZY

Kiedy po pierwszej wojnie światowej, w 1918 roku Polska powstała 
z niewoli, w 1921 roku przyjechał do Motycza emigrant z Francji. Był 
to staruszek po osiemdziesiątce. Zatrzymał się w okolicy Motycza 
Leśnego, tu gdzie znajduje się przystanek kolejowy.
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Orkiestra dęta, która działała od początku powstania parafii Motycz w 1922 r.,
liczyła 16 osób i grali w niej: Paweł Duda, Franciszek Górniak, Jan Górniak, 
Karol Górniak, Stanisław Górniak, Antoni Jośko, Jan Majczak, Antoni Malik, 
Jan Obara, Antoni Radzik, Franciszek 
Radzik, Stanisław Świtek, Jan Tarkowski, 
Andrzej Tomasik, Józef Tomasik, Wła-
dysław Zawiślak. Orkiestrę prowadził 
Jan Wilczek. Fot. z 1922 r.
 Ze zbiorów Heleny i Stanisława Zawiślaków

Jan Gołofit w 1920 roku.
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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Bartłomiej Piwowarski z żoną, 
około 1920 roku. 
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej

Helena Ciężar (z lewej), 
lata dwudzieste XX wieku. 

Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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Był to uczestnik Powstania Styczniowego, który szukał skarbu po-
wstańczego, ponieważ sam go przed laty zakopał. Z jego opowiadania 
wynikało, że był w oddziale powstańczym. Znał dziedzica Sulimier-
skiego z dworu w Motyczu. Jego oddział został rozbity przez Koza-
ków kubańskich, gdzieś w lasach między Puławami a Gołębiem. Po-
dobno zdradził Żyd karczmarz. Uratowali się tylko we trzech. Potem 
przywieźli w naszą okolicę żelazną skrzynkę zawierającą sztandar 
powstańczy, część kasy w złotych rublach oraz akta dotyczące składu 
i działalności oddziału.

Tu w Motyczu, na leśnej polanie, rosły trzy olbrzymie, wiekowe 
dęby. Na środkowym była przybita drewniana kapliczka. W miejscu, 
gdzie cień owego dębu padał w uroczystość Przemienienia Pańskiego 
w południe, zakopano skrzynię.

Weteran przyjechał po pięćdziesięciu pięciu latach i nikt już nie 
potrafił wskazać, gdzie te dęby rosły. Prawdopodobnie zostały wy-
cięte podczas budowy linii kolejowej. Być może, że matka ziemia do 
dziś przechowuje ten wielki skarb w swym łonie.

Opowiadanie opublikowano w wydawnictwie „Chłopscy pisarze Lubelszczy-
zny”, Lublin, 1995 r.

WRÓŻBITA

 Był na ziemi cudny miesiąc maj 1939 roku. Cała przyroda mieniła 
się barwami pięknej polskiej wiosny. Ziemia pracowicie uprawiana 
przez rolników, szykowała się do wydania plonów. Mimo, że na świecie 
było tak pięknie, ludzkie serca drążył jakiś niepokój i niepewność. 
Nad światem gromadziły się ciężkie chmury wróżące wojnę. Niemcy 
zajęli Austrię, Kłajpedę, Czechosłowację. Na zachodniej granicy ginęli 
polscy strażnicy, a po polskiej stronie odnotowywano coraz częstsze 
sabotaże niemieckich szpiegów. Hitler w swoich przemówieniach 
odgrażał się kułakiem do Polski.

10 maja była w naszej parafii piękna uroczystość odpustowa św. 
Izydora Oracza. Przed południem zaszedł do mego domu jakiś nie-
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znajomy i poprosił o wodę. Ojciec poprosił, aby spoczął. Kiedy usiadł, 
zaczęła się rozmowa. Nie było wtedy środków masowego przekazu 
i każdy był ciekaw co powie podróżny, który był w średnim wieku, 
ubrany z miejska. Przyszło jeszcze dwóch sąsiadów i zaczęli pytać, co 
słychać na świecie. Nieznajomy nie był skory do rozmowy. Odpowiadał 
na pytania krótko. Wreszcie rozmowa zeszła na temat wydarzeń na 
naszej zachodniej granicy. Sąsiedzi i ojciec byli zgodni, mamy taką 
silną armię i mocny rząd, że możemy się nie bać Niemców. Wtedy 
przybysz zapatrzył się gdzieś w dal i zaczął z wolna mówić: – Ta sy-
tuacja potrwa najdłużej do września, a potem przyjdą rzeczy straszne. 
Ile tu będzie krwi, ile łez, ile ognia i nieszczęścia ludzkiego, to prze-
chodzi wszelkie pojęcie. Kogo Pan Bóg zasłoni i Matka Najświętsza, 
ten tylko zostanie. Módlcie się, bo bliska jest ta godzina. Zresztą jak 
mi nie wierzycie, to posłuchajcie jak psy wyją po nocach. Psy czują 
o wiele wcześniej nieszczęścia, które mają nadejść. Wreszcie wstał  
i rzekł: – Na mnie już czas. Ostańcie z Bogiem. 

Rzeczywiście, można było wtedy posłuchać w nocy, jak z jednego 
końca wsi na drugi słychać było tylko skomlenie i wycie psów. Byłem 
wtedy młody i nie brałem sobie zbytnio do serca słów nieznajomego, 
ale gdy przyszła wojna, to często myślałem, kim był ten człowiek, 
który tak trafnie przepowiadał. To było ciekawe. Nigdy go już więcej 
nie spotkałem.

12 maja 1998 r.

CIENIE PRZESZŁOŚCI

Wspominam spór dwóch rodzin o miedzę, przez co zginęło trzech 
ludzi. Początek tej nienawiści sięga okresu jeszcze przed pierwszą 
wojną światową. Po nadaniu przez cara ukazów około 1880 roku, są-
siedzi otrzymali grunty, na których granica przebiegała półkolem. Do 
dziś jeszcze jest u nas kilka takich działek. Zaczęło się podorywanie 
miedzy z obu stron. Sąsiedzi wzajemnie zarzucali sobie, że czynią 
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to nieprawnie. Właścicielami spornych gruntów byli Józef Maciąg  
i Szymon Budziak. Procesy odbywały się kilka razy w roku. Było to 
tzw. chodzenie po terminach, bo tak się w dawnych czasach nazy-
wały rozprawy sądowe. Ostatnie grosze szły na adwokatów. Każdy 
chciał udowodnić swoją rację.

W 1913 roku przyjechał z urzędu mierniczy, na wsi zwany „ome-
trą”, który pomierzył działki, zabił pale i usypał kopce. Zdawało się, 
że bieda poszła spać i wszyscy o tym zapomnieli.

Ale w sierpniu 1915 roku, za Legionami Piłsudskiego wkroczyli 
Austriacy, na spornej granicy stanęli obozem i ustawili kuchnie woj-
skowe. Pale i kopce zostały zniszczone i znowu nikt nie wiedział, 
gdzie naprawdę była granica.

Po wojnie ziemia przeszła na synów Antoniego Maciąga i Józefa 
Budziaka. Nienawiść rozjątrzyła się od nowa. Latami trwały kłótnie  
i boska obraza. Często słychać było same bodejki: – A bodaj żeś zdechł, 
a bodaj żeś oślepł, a bodaj cię święta ziemia nie nosiła!

Nikt wtedy nie miał płotu i na zasiewy szły kury, tratowało bydło. 
Zaczęło się wybijanie okien. Po nocach podchodzili jedni do drugich, 
aby coś podsłuchać. Do ludzi obie strony wzajemnie się oskarżały. Ktoś 
ze starych ludzi pamiętał, że kiedyś na tej spornej ziemi, po nocach, 
paliło się ognisko, a rano na spalenisku były ślady kopyt. Mówiono, 
że diabeł w ogniu oczyszczał zaśniedziałe złoto, tu gdzieś zakopane, 
a zdobyte na ludzkiej krzywdzie.

W 1932 r. w czerwcu Budziak kosił łąkę, a Maciągowa przyszła 
prać do rzeki. Zaczęła na brzeg kopać darnię, aby zastawić wodę. Bu-
dziak wnet się upomniał, że to jego łąka. W czasie sprzeczki kobieta 
uderzyła sąsiada szpadlem w głowę, a ten zamachnął się kosą i prze-
ciął sąsiadce rękę na przedramieniu, aż do kości. Była znów rozprawa  
w sądzie. Następnie u Maciąga ktoś wytruł kury.

W ostatnią niedzielę października w 1933 r. do Budziaka przyszło 
trzech kompanów z cegielni z Lublina. Byli to z dawna znani kumple 
Budziaka, który w młodości też tam pracował. Kiedyś cegielniarze 
słynni byli z rozbojów i kradzieży. Tamtej pamiętnej niedzieli pili od 
rana do południa.
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Następnie uzbrojeni w kołki wpadli do Maciąga. Ten jeszcze nie 
wrócił z kościoła, a najstarszy syn Staszek umknął na strych, gdzie 
podniósł strzechę i uciekając, skoczył z dachu. Napastnicy wybiegli na 
drogę, gdzie przechodziło kilku chłopaków i zaczęli ich bić kołkami. 
W trakcie bójki jeden z chłopaków wyciągnął nóż sprężynowy, zwa-
ny dziewiątką i zadał napastnikowi dwa ciosy w głowę i w brzuch.  
W drodze do szpitala ranny zmarł. Nazywał się Jan Kukier. Wdowa po 
zabitym, z trojgiem dzieci, nachodziła Budziaka i obiecywała spalić. 
Na sprawie w sądzie Budziak zobowiązał się płacić 250 zł na rok.

W roku 1936 rozegrała się największa tragedia. Po wieczerzy wi-
gilijnej siedemnastoletni Janek Budziak wyszedł na Pasterkę. Na 
drodze spotkał pijanego Staszka Maciąga, który go uderzył w głowę 
pałą sprężynową, tak zwaną korkówką, zakończoną gałką ołowiu. 
Dwa ciosy były śmiertelne.

W Boże Narodzenie rano chłopak zmarł, a Maciąg został areszto-
wany. Był później ponury proces. Zeznawało wielu świadków. Wy-
rok początkowo opiewał na 12 lat, a po apelacji został skrócony do  
6 lat. Oskarżał prokurator Zygmunt Rytyngier, a obrońcą oskarżone-
go był Jan Zdziennicki.

Na początku wojny Niemcy rozpuścili więźniów. Powrócił i Ma-
ciąg do domu, ale nie na długo. Budziak chodził i skarżył, że to bań-
dzior, typ, który wszystkim zagraża. Jakoś w listopadzie Maciąg zo-
stał ponownie aresztowany przez żandarmów i osadzony na Zamku.  
W tym czasie ktoś przeciął telefon niemiecki. W odwet za to Niem-
cy wywieźli 20 więźniów zakładników w doły do cegielni i tam ich 
rozstrzelali. W grupie tej zginął i Staszek Maciąg...

Dziś nie ma już nikogo ze świadków tamtych wydarzeń. Potom-
kowie tych rodów rozeszli się gdzieś po świecie. Ziemia przeszła  
w obce ręce, a było o nią wylane tyle łez i fałszywych przysiąg.

Na spornej kiedyś łące kwitną wiosną kaczeńce i mlecze. W kotlinie 
szemrze strumyk, a sąsiedzi którzy żyli nienawiścią przenieśli się na 
cmentarz. Nad ziemią snują się tylko ciemne echa przeszłości.

20 kwietnia 2003 r.



78

MARUŚ

Maruś Tomalów był to zawsze chłop przekorny. Umiał każdemu 
dociąć do żywego, a przeważnie długo pamiętał potknięcia bliźnich, 
które wyolbrzymiał i upiększał. Lubił się wtrącać w czyjeś sprawy. 
Uchodził na wsi za wichrzyciela i plotkarza. Nieraz dostał po gębie, 
ale to nic nie pomagało. Z jego gadania wynikało, że zawsze wszyst-
ko umiał i wszystko mu się udawało.

Było to po 1930 roku. W kraju panował wielki kryzys gospodar-
czy. O grosz na wsi było ciężko, bo nie było gdzie zarobić. Były wy-
padki, że gospodarze po jarmarkach puszczali wolno konie, źrebięta, 
małe prosięta, ponieważ nikt ich nie chciał kupić, a w domu nie było 
co dać jeść.

Jakoś w połowie maja Marek postanowił udać się na jarmark  
z myślą kupna konia, ponieważ poprzedni ścipnął ze starości. Dzień 
był piękny, gorący. Ściąg z okolicy był ogromny. Narodu było jak  
w mrowisku. Zaraz przy bramie stał jakiś staruszek na szczudle, ka-
leka bez nogi z małą dziewczynką. Dziadek przygrywał na harmonii 
półtonówce i oboje śpiewali balladę o nieszczęśliwej miłości Janka 
Siegiedy i Janeczki Bednarek, którym rodzice nie pozwalali się żenić. 
Dalej jakiś drab wygrywał sztajery na katarynce, a na drewnianym 
drążku kiwała się zielona papuga z zakrzywionym dziobem. Kata-
ryniarz darł się ochrypniętym głosem: – Losy, losy po jedyne dwa-
dzieścia groszy. Papuga mądry ptak, każdemu ciągnie tak. Pustego, 
przegranego u mnie nie ma!

Pijawcarz trzymał w dużym skorupianym garnku pijawki i zachwa-
lał: – Pijawy, pijawy, długie jak ławy. Kto przyłoży do bolącej głowy 
będzie brykał jak koń zdrowy.

Na stoliku jakiś kramarz ustawił skorupiane zwierzątka, ptaszki, 
gwizdki i podniesionym głosem zachwalał: – Firma się spaliła, trochę 
rzeczy zostawiła, u warszawiaka po jedyne dwadzieścia pięć groszy. Komu 
jeszcze, komu, bo idę do domu. Panowie i panie, u mnie słodkie i tanie.

 Szmulów Ejzyk wszędzie latał i darł się na całą gębę: – Nici, gu-
ziki, zatrzaski, lepy na muchy, muchy na lepy!



79

 Przy płocie zebrał się tłum podlotków, bo zjawił się gracz w trzy 
naparstki i w cukierki – para nie para. Ten to już umiał naprawdę za-
chęcać: – Ta moja gra, to jednemu weźmie, drugiemu da. Kto ryzyku-
je, w kozie nie siedzi. Raz i dwa, i znowu się zaczyna abisyńska gra. 
Który chłopak przegrał i chciało mu się płakać, wtedy gracz pocie-
szał: – Nie graj Wojtek, nie przegrasz portek. Para za parą, odważny 
wygrywa, a kto się boi, niech z daleka stoi.

Obok przy straganie ze słodyczami jakiś cwaniak zachwalał po 
swojemu: – Pierniki z Ameryki, a duże jak byki. Korniaki jak pnia-
ki, kupujta chłopaki.

Jako że narodu przybywało, Marek udał się dalej, bo w targu tak 
było, że należało każdy towar zganić i wszystko zobaczyć. Mnóstwo 
było krów. Jakaś kobiecina zachwalała: – Człowieku kupcie krówkę, 
bardzo spokojna, daje mleko.

Marek przymrużył oko i powiedział:
– No cóż krowa jak krowa, ale do niej trzeba chłopów.
– A na cóż chłopów – krzyknęła babina – sami będziecie paśli!
– No tak, ale jak się zejdą sąsiedzi – rzekł Marek – to trzeba prze-
wrócić, aby zobaczyć czy ma wymię.

Prosięta też zachwalali ludzie, że wszystko jedzą, że duże rosną, 
ale przekorniś umiał zganić: – Ta rasa rośnie tylko w łby i ryje, a ta-
kie draństwo, że wyłazi nawet dziurą po świderku. 

Jakiś chłopina chwalił konia, że dobry, spokojny, ale Maruś zagadał:
– Kupiłbym go, ale nie mam dobrego szpadla.
– A po cóż wam szpadel, będziecie mieć konia dobrego jak dziecko.
– No tak, ale jak zdechnie, to czym dół wykopię?

Wreszcie miało się ku południowi, trzeba było zacząć targować 
konia. Jeden mu przypadł do gustu, kary czterolatek. Sprzedawał go 
Icek kuternoga z kumplami, którzy jednocześnie byli naganiaczami. 
Icek znany był na okolicę jako handlarz koni. Na pytanie, ile kosz-
tuje ta szkapa, aż się zaperzył: – Ta szkapina to brylancik, tylko kto 
się pozna. Róbcie próbę, wszystko wytrzyma. Do zapłacenia, żeby 
dużo nie cenić, to sto trzydzieści złotych wypłacić ciepłą rączką,  
a przy spotkaniu podziękujecie.
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Rzeczywiście, koń szedł pięknie, jak się jechało na wierzchowca. 
Można było spokojnie przełazić pod brzuchem. Dawał się brać za 
wszystkie nogi. Podczas próby w wozie, chociaż handlarze trzyma-
li za koła, ciągnął, aż klęknął na kolana. W końcu ubili cenę na 120 
złotych. Pospiesznie trącili litkup i wszyscy zaczęli się rozjeżdżać.

Marek postanowił wracać do domu. Podszedł, odwiązał konia,  
a ten stanął dęba i zaczął skakać z zębami. Ile się chłop namęczył,  
a koń nie postąpił ani kroku. Nie pomogło ani bicie, ani prośba. Koń 
stawał się coraz bardziej wściekły. Wreszcie podeszło dwóch kom-
panów Ickowych, którzy zaczęli się litować: – Człowieku, wyście 
kupili śmierć dla siebie. On już dwóch chłopów wyprawił na tamten 
świat. Jemu przez strych dają jeść. Jak nie chcecie, żeby was zabił, 
to my możemy was od drania wybawić, ale za pół ceny, jaką żeście 
zapłacili. Tyle możemy dać.

Marek zgodził się, bo nie miał wyjścia. Kiedy zabierał się do domu, 
mruczał do siebie: – Ja oszukiwałem każdego, ale znalazł się taki co 
oszukał i mnie. Nie śmiejcie się dziadku z czyjegoś wypadku.

     ***
Przed laty istną plagą jarmarków były szajki handlarzy, którzy ko-

nie złe i narowne odurzali wódką, wywarem z makowin, albo wią-
zali koniec chrzęści w ogonie drutem i przykrywali włosem. Takie 
konie nigdzie nie zagrzały miejsca, a ci sami oszuści odkupywali je 
za pół darmo.

10 maja 1998 r.

      
Czesław Maj za gawędę „MARUŚ” otrzymał I nagrodę w XXVII Ogólnopol-
skim Konkursie Literackim im. Jana Pocka w 1998 r.
Gawęda „MARUŚ” była publikowana w książce „Odejdę, a po mnie pieśń zo-
stanie”, Donata Niewiadomskiego i Marty Wójcickiej, 2006 r.
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LEGENDA O UŁOMNOŚCI LUDZKIEJ

Łukasz Garncarzów nie chodził nigdy do kościoła. Zawsze mawiał, 
że w kościele się zaraz zgrzeszy. Ale Oleś Maćkowiak był to dobry 
sąsiad. Zawsze do Łukasza przychodził na pogawędki wieczorami  
i namawiał go do pójścia do kościoła. 

Wreszcie po wielu wysiłkach Łukasz ustąpił i którejś niedzieli po-
szli obaj na sumę. Łukasz stanął przy drzwiach pod chórem i gorąco 
zaczął się modlić. O dziwo coś niesamowitego zauważył, bo oto wy-
szedł ksiądz na pokropienie i zaśpiewał: „Asperges me”, a za księdzem 
wysunął się cichaczem z zakrystii diabeł z ogromnym zwojem per-
gaminu z wołowej skóry i gęsim piórem za uchem. Podczas kazania  
i mszy diabeł wciąż zapisywał: ktoś do kogoś szepnął, ktoś się oglądał, 
inny ziewał, jeszcze inny usypiał lub na modlitwie był roztargniony. 
To wszystko było na pergaminie zapisane. Wreszcie zapisał obydwie 
strony i stojąc pod amboną nie wiedział co zrobić.

W końcu chwycił skórę w zęby, przydeptał nogami i zaczął ciągnąć. W tym 
momencie pergamin pękł na pół i wtedy Łukasz się roześmiał, że się diabłu 
nie udało. Wtedy szatan obejrzał się i na malutkim skrawku zapisał uczynek 
Łukasza. A Łukasz pomyślał z goryczą, że jednak zgrzeszył w kościele. 

13 czerwca 1998 r.

IGNANIO

Dawno temu, w sąsiedniej wsi był muzykant co grywał na skrzyp-
cach. Nazywał się Ignac Chęć, ale że był mały i grubiutki, z rudymi 
włosami, to go ludzie przezwali Ignanio.

Ignanio grał tak pięknie na okolicę, że muzykanci najmowali go 
do siebie na wesela. Na weselach robił takie niesamowite żarciki, że 
wszyscy orzekli, że jest w zmowie ze złym i się go bali. Raz grał  
u nas we wsi na weselu, jak się żenił Józiek Zająców z Marynią Le-
nartową.
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Przyjechali muzykanci przed ślubem na weselny dom. Zagrali 
marsza, a potem jeszcze kilka kawałków. Ale nikt się nie spieszył  
z poczęstunkiem. Dawniej muzykanci grali od domu do samego ko-
ścioła, jadąc na wozie. Wreszcie wszyscy zaczęli się szykować do 
ślubu. Starosta podjechał pod ganek, a państwo młodzi pośratali się 
ze wszystkimi i zaczęli wsiadać na wóz.

Baby śpiewały:

Siadajże na wóz moje kochanie
Nie pomoże ci płacz, narzekanie
Żaden płacz ci nie pomoże 
Stoją koniki na dworze 
Pozakładane, pozakładane.

Po odegraniu marsza pożegnalnego Ignanio szepnął do kulawego 
Michała, co to był bębnistą: – Zobaczysz Michciu, jak oni pojadą. 
Pojadą, ale na pośladku z góry.

Ledwie starosta trącił konie batem, a te zamiast do przodu, zaczę-
ły strącać, chrapać i stawać chopka. Nic nie pomogło ani bicie, ani 
proszenie. Nie chciały ruszyć ani pół kroku do przodu.

Wreszcie starosta odwołał pana młodego i mówi: – Wiesz Józek, 
to mi się widzi, że jest to sprawka Ignania, bo nie dałeś poczęstunku. 
Trzeba ich zawołać do komory i ugościć.

Dali muzykantom po pół kwaterki wódki i po sporym kawałku 
kiełbasy, a wreszcie pan młody zaczął prosić, aby coś skrzypek od-
czynił. Ignanio kazał wszystkim siadać na fury, a sam podszedł do 
wozu państwa młodych i stuknął trzy razy w koniec dyszla smykiem. 
Jak konie skoczyły i poszły do przodu, to do samego kościoła ludzie 
trzymali się za drabinki, żeby z półkoszków nie powylatać, a z koni 
piana leciała kawałkami. Od ślubu była taka sama jazda.

Po ślubie trochę muzykanci pograli u młodej, gdzie był poczęstu-
nek dla gości. Starosta śpiewał:
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Oj pijta chłopy wódkę,
Oj pokąsajta chleba,
Jak poumirata 
Pójdzieta do nieba.

Następnie wszyscy przeszli na odstęp do sąsiada i tam zaczęło się 
prawdziwe wesele.

Muzykanci grali i wszyscy tańczyli. Po jakimś czasie Chęć położył 
skrzypki na łóżku i powiedział: – Nie wolno nikomu tego ruszać, ja 
idę do Żyda po machorkę.

Na weselu był za drużbę Jasiek Jakubiaków. Był to chłopak ciustry i też 
umiał grać na skrzypcach. W pewnej chwili powiedział: – Co tam stary wie.

Wziął skrzypce i zagrał starodawnego podróżniaka. I wreszcie 
położył je na swoim miejscu. Ale powiedział potem, że jak wodził 
smykiem, to skrzypki same śpiewały.

Wrócił Ignanio i powiada: – No, kogoś łapy swędziały i grał na 
moich skrzypcach, a ja nie kazałem. Dobrze, pożałuje tego. Ja nie 
mogę na nich grać i muszę zrobić jedną rzecz.

Wyszedł na podwórko i cisnął skrzypce przez chałupę, przez dach 
i powiada do małych chłopaków: – Lećta i przynieśta moje skrzyp-
ki. One tam stoją.

Rzeczywiście, stały zadziobane szyjką w ziemi. Teraz powiada: 
– Będzie się grać.

Za parę dni Jasiek Jakubiaków poczuł, że ręce od palców do łok-
ci zaczęły go okropnie swędzić. Kiedy drapał, to zaczęło się ciało 
sprzeciwiać, a za jakieś dwa tygodnie ciało odlatywało od kości. Co 
ten chłopak ucierpiał, to jedynie Pan Bóg wiedział. Nie spał po ca-
łych nocach, tylko przykładał różne rzeczy, co kto mu doradził, a tu 
nic nie pomagało.

Aż któregoś dnia przyszedł do wsi taki dziadek owczarz, który 
umiał leczyć ziołami, spalał różę, potrafił zdjąć kołtun, bydło kadził 
i wylewał wosk. Za wielką prośbą przyszedł do Jakubiaków. Popa-
trzył na Józka i powiedział: – Już wiem czyja to sprawka, ale jednej 
rzeczy Ignanio ci nie zadał, to może ci się uda pomóc.
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Mieszkanki wsi Motycz, 1925 r. 
Ze zbiorów Juliana Maja

Maria Maj (z prawej), 1925 r. 
Ze zbiorów Juliana Maja
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Władysław Zawiślak z rózgą 
weselną w roli starszego drużby, 
1925 r. 
Ze zbiorów Heleny i Stanisława Zawiślaków

Brak danych, lata dwudzieste XX wieku. 
Ze zbiorów Heleny i Stanisława Zawiślaków
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Najpierw coś zamówił, zażegnał i kazał nabrać wody z dziewięciu 
stoków, ale przed wschodem słońca i żeby się z nikim nie spotkać, 
a później na lnianym płótnie okładać rany. Po tych likach, za jakieś 
dwa tygodnie ręce zaczęły się trochę goić, a gdzieś po miesiącu stru-
py zabliźniły się i ciało zaczęło porastać.

Wreszcie po latach przyszła na Ignania Chęcia choroba. Leżał bez-
władny i strasznie jęczał, bo wyglądał śmierci. Ktoś doradził i wnuk 
przywiózł grubą świecę z kościoła i dopiero wtedy ścipnął. 

Była to noc i tylko w kominie coś zaświstało. Widać zły przyszedł 
po duszę...

Pośratać się – pożegnać się
Ciustry – charakterny
Z dziewięciu stoków – z dziewięciu źródeł
Gruba świeca – Paschał
Ścipnął – zmarł

OŻENEK

Oj, moje ludzie kochane. Chcecie to mi wierzcie, a jak nie to nie.
Ale powiem wam, że samej babie bez chłopa to okrutna bieda i tyle. 

Ja jak dorastałam to strasznie byłam ciekawa, jak to jest jakby się ożenić.
Kiedy miałam 16 lat, to serduszko mi pukało:
– I ten nie, i ten nie.
A kiedy się zrobiło 18, lat to serduszko biło:
– Może by ten, może by ten.
A jak przyszło lat 20, to serduszko kwiliło:
– Byle by jaki, byle by jaki.
A jak miałam 25, lat to serce mi ciukało:
– Dawaj chłopa, dawaj chłopa.
 Już sąsiadki pogadywały, że Jantosia to ładna panna, ale zostanie 

na ciotkę, bo już w famielii wszystkie wymarły. Ale od czego głowa 
na karku. Ja zakombinowałam i kupiłam u Żyda trzy dolary. Machnę-
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łam jednego dolara na tacę księdzu w niedzielę. Spojrzałam z boku,  
a pleban aż rumieńców dostał i sąsiadkom stanęły oczy w słup.

Sąsiadki otoczyły mnie po sumie i mówią: – Jantośka, co ty na 
tacę walisz dolary?

A ja na to gadam: – A co mam z tym paskudztwem robić w domu.
Przyszedł dziad proszalny, więc mu ofiarowałam dolara. Dziad niby 

wzbraniał się, że to za dużo.
Ale ja ściszyłam głos i mówię: – Tylko dziadku nie mówcie nikomu 

ile dostaliście, a teraz idźcie z Bogiem.
Kiedyś pojechałam na jarmak. Przyszła Cyganka i mi zawróżyła, 

że niedługo z zachodniej strony przyjdzie do mnie kawaler, który się 
ze mną ożeni. Za dobrą wróżbę dałam jej dolara. Za chwilę cały jar-
mak wiedział, że jestem wielka pani. Wieść się szybko rozniosła po 
wsi, że Jantośka jest ogromna bogaczka.

Chłopaki mnie zaczepiały jak nigdy dotąd. Żonaci przystawali, 
żeby zagadać. Zaczęłam latać na muzykę, gdzie wszystkie panny mi 
zazdrościły i poglądały z ukosa, a ja tańcowałam do upadu. Chłopaki 
lazły do mnie, jak muchy do miodu.

Tak naprawdę, to u mnie była ogromna bida, że „trudno było sie-
kierą urąbać”. Chałupina stara wlazła w ziemię i stała sparta na piecu. 
Pod przyciesią była dziura, że pies właził do chałupy.

Na łóżku w nogach siedziała kura z jajem, a gromada młodszego 
rodzeństwa biła się o jedzenie przy jednej misce. Jedyną nadzieją na 
odmianę mojego losu było złapać bogatego męża.

I zjawił się...
Pod koniec lata przyjechał w niedzielę do kościoła bogaty Michał 

zza stawu. Jechał wasągiem zaprzężonym w dwa piękne konie, jak 
chamany. Sam był ubrany w nową sukmanę i kapelusz z pawimi pió-
rami. Wszyscy patrzyli z podziwem, że podszedł pod kościołem do 
Jantośki. I od tego się zaczęło.

Michał jak zobaczył moją chałupę, to zaczął dopytywać skąd ja 
mam tyle grosza, co to ludzie gadają. Powiedziałam mu, ze stryjo  
z Ameryki przysłali, ale ja się boję złodziei i na razie zakopałam 
pieniądze w garnku w komorze pod beczką. Pochwalił mnie tylko, 
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że jestem taka przebiegła. Na początku karnawału pojechaliśmy do 
pacierza, a na ostatki odbyło się nasze wesele.

W noc poślubną cichaczem wymknęłam się do komory. Odsunę-
łam beczkę i kosiorem od pieca chlebowego wygrzebałam dół, aż za 
ścianę na dwór.

Na drugi dzień matka nas obudziła rano, że w komorze były zło-
dzieje, ale chyba nic nie ukradły. Pognałam do komory i uderzyłam  
w płacz, co to teraz będzie. Ktoś ukradł wszystkie moje pieniądze. Chy-
ba mi przyjdzie utopić się z tego. Oj, co ja teraz pocznę nieszczęśliwa. 
Ojoooj... Zawodziłam długo, aż pół wsi się zleciało i wszyscy zaczęli 
mnie uspokajać. A mój ślubny powiedział: – Cicho nie becz, jakoś 
będziemy żyć. Przecież ja nie jestem żaden złomek i pieniądze mam.

I tego mi trzeba było … 
Bo chłopy, to takie stworzenia, że baba musi nimi rządzić.
 

WSIOWE POGWARKI

Lubię czasem powspominać o przeszłości mojej wsi. To, co działo 
się przed laty, bo dziś już mało jest żyjących, co tamte czasy pamię-
tają. Wieś była skupiona nad rzeką. Dach stykał się z dachem. Ludzie 
wtedy nie dbali o to, co dzieje się na szerokim świecie. Wszyscy żyli 
swoim życiem, które nie wykraczało poza wiejskie opłotki.

Żyło się i harowało prymitywnie. Pamiętam, że na wsi nie było ani 
jednego odbiornika radiowego. Z młodych nikt nigdzie nie pracował, 
nie uczył się, więc młodzieży trzymały się różne figle.

Jedna z dzielnic mojej wsi nazywała się Kąt. Żyło tam obok siebie 
dziesięciu chłopaków, którzy czynili różne hece, a później się ludzie 
z tego śmiali. Chłopaków kąciańskich ludzie nazywali „Ósmy Pułk”, 
ponieważ ich prowodyr Piotruś Grenda służył w wojsku w Ósmym 
Pułku w Lublinie. Był to chłopak skory do bitki i do wypitki, o czym 
świadczyły szramy od nożów na szyi.

Chłopaki wcale nie przejmowali się przezwiskiem i zaraz ułożyli 
piosenkę, na melodię „Jak to na wojence ładnie”:



89

Ósemka to pluton taki (bis)
Nie zaczyna z nikim draki.
A jak cham się napatoczy (bis)
To go kołkiem między oczy.
Z ósmym pułkiem nie przelewki (bis)
Najładniejsze nasze dziewki.
Gdzie pułk ósmy, na bok z drogi
Biorą wszyscy za pas nogi.

Pełno było tej „Ósemki” na potańcówkach. Na wesela szli niepro-
szeni za tak zwanych kościelników. Jak weszli wszyscy do chaty, to 
ludzie mówili, że było ich po trzeci belk. Letnią porą śpiewali po 
całych nocach, albo wykradali z sadów owoce. Na wsi była kuźnia,  
a kowalem był Antek Mulik zwany „Kukiełką”, dlatego że był mały  
i pękaty. Kuźnia była miejscem schadzki dla wszystkich. Tam rodziły 
się pomysły na piosenki i gadki o różnych ułomnościach ludzkich.

Niedaleko mieszkał Jędruch, najgorszy partacz i próżniak na całą 
wieś. Prawdę mówił ludziom, jak się omylił. Jak co pożyczy, to na 
wieczne oddanie. Zboża nigdy z pola nie zebrał. Zawsze stało do 
późnej jesieni, a potem zarosło i zgniło. Kartofle sadził, kiedy ludzie 
już mieli kosić, ale prawie nigdy nie zdążył zebrać. Często przywalał 
śnieg i kopał kartofle na wiosnę. 

Była taka jesień, kiedy śnieg przysypał kartofle, ale po świętach 
Bożego Narodzenia zrobiło się ciepło i ziemia wyschła. Naszło się 
do Jędrucha kopaczy i kartofle wykopali. A Jędruch wywalał zębiska  
i pogadywał: – Widzita, ludzie kochane Pan Bóg jest nade mną i mnie 
gwiazdka zaświeciła.

Jednego razu pojechał Jędruch do Lipy za drzewem na chałupę, 
ale z powrotem nie miał za co przyjechać. Kiedy pociąg wjechał na 
stację, zaczął prosić konduktora, żeby go wziął bez biletu. Konduktor 
nie chciał słuchać i Jędruch na trzeci dzień wrócił piechotą do domu, 
ale całą drogę obmyślał zemstę na konduktorze. Uciosał gruby kołek 
grabowy i poszedł do toru kolejowego. Nadjechał pociąg towarowy, 
na ostatnim breku siedział konduktor w drzwiach budki. Tylko nogi 
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opuścił na schodki. W pewnej chwili Jędruch puścił w pociski koł-
kiem po nogach konduktora i tylko krzyknął: – Jak nie twój ojciec, 
to twój syn nie chciał mnie wziąć!

Sam zwiał w krzaki.
Chodziły słuchy, że Jędruch miał trzy kochanki. Gromada wsio-

wych łyków, która zawsze wyciągała ludzkie przywary, szybko uło-
żyła piosenkę:

A ten Jędruch stary
To babiarz bez miary
Chodzi na kuchary, kiedy forsę ma
A jak forsy zbraknie to i chleba łaknie
Każdy mu przytaknie, kto go tylko zna
Oj moja Ryczkowa i Michalczakowa
O tym wy nie wiecie, wy
Że Jedruch za wami
Wylewa gorzkie łzy.

Po nocach niosła się po Motyczu piosenka na melodię Rebeki. Nie 
darowali Jędruchowi, że zmarnował zboże na polu i śpiewali następ-
ną piosenkę:

Ty Jędruchu stary, z pola idą chmary
A ty będziesz leżał i cybucha ćmił.
Każdy dziś się krząta, z pola wozi, sprząta
A ty durniu leżysz i nie trza ci nic.

Konie u Jędrucha prawie co roku zdychały, bo nie mogły się od-
zwyczaić od jedzenia. Na to też powstała piosenka:

O mój ty owsiku, o mój jęczmieniku
O tym, o tym nie wiesz ty
Że moja kobyłka za wami wylewa gorzkie łzy.
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Na środku wsi, przy drodze mieszkała Karolcia Stelmachowa, zwana 
Karusią. Ludzie posądzali, że też była Jedruchową kochanką. Swego 
chłopa miała skończonego niedorajdę. Wolała więc z obcymi „psy paść”.

Jakoś w Adwencie zeszła się kawalerka do kuźni i wszyscy się gło-
wili, co by tu zrobić na święta, żeby ludzi rozweselić. Wreszcie kowal 
wpadł na pomysł: – Chłopaki, zróbcie telefon ze słomy od Jędrucha 
do Karusi, to przeszło kilometr drogi!

Ale skąd słomy wziąć, zaczęli się dopytywać. Jest na to rada, bo 
u Jędrucha jest omłócona słoma na strzechę. Wszystkim przypadło 
to do gustu. Na drugą noc poszli w kilku. Stodoła nie była obita de-
skami, tylko obszyta strzechą, więc łatwo ukradli pół kopy snopków 
i materiał był gotowy. Przez kilka wieczorów, wśród żartów i śmie-
chów robili w kuźni powrósła i zwijali na krzyżaki zrobione z kijów. 
W Wigilię, kiedy już ludzie przeszli z Pasterki, zabrali się wszyscy do 
roboty. Kowal porobił na drążkach rozwidlenia, aby łatwo można było 
zarzucać telefon na drzewa. Już się miało ku rankowi, kiedy robota 
była skończona. Na drzwiach u Jędrucha, przy klamce była kartka: 
„Jędruś skarbie mój, topię się cała we łzach za tobą, jak nie przyj-
dziesz, to chyba sobie nogę założę na szyję”. A u Karusi na klamce 
wisiał napis: „Karusiu, ty moje słoneczko, nie rozpaczaj, bo narobisz 
nam jakiej biedy. Ja już lecę w dyrdy do ciebie”.

Na drugi dzień w Boże Narodzenie szli ludzie do kościoła i śmiali się.
Jędruchowa tylko biadała: – Oj Jędruś, Jędruś sam sobie robisz zgry-

zotę i przez to ludzie cię tak uważają jak psi dziada w ciasnej ulicy.
A na wsi została gadka: „Pilno mu jak Jędruchowi do Karusi”.

10 maja 1997 r.

PSZCZELARZ

Wiecie, dawno temu, u nas na podstawiu siedział Bartek Mateła. Był 
to okrutny pszczelarz. Miał chyba ze sto uli. Wszystkie były dłubane 
z chojaków. Mateła się znał ze wszystkimi strażnikami w pańskim 
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lesie, bo sam dawno na dworach wysługiwał. Jak przyszła zima, to 
ciągle jeździł po nocach do lasu po chojaki. Najpierw brał siekierę  
i stukał w chojaka, a który się nadawał, to dopiero ucinał.

Za saniami była uwiązana brzezica, żeby zagarnywała ślad. Naj-
pierw zawsze jeździł z Kubą, takim głupawym parobkiem z miasta, 
a później ze swym synem Walkiem. Zawsze jak przywiózł chojaka  
w nocy, to do rana już zrobił ze dwa ule. Jak się ula robiło, to nie trze-
ba było kląć, palić machorki i nawet myśleć paskudnie, bo pszczoła 
to jest owad mądry i wszystko wyczuje.

Jak się pszczoły wprowadzało do ula, to trzeba było ul wytrzeć 
melisą, takim pachnącym zielem, co dawniej rosło po pasiekach.

Mateła to był jakiś dziwak. Zawsze z kimś gadał, chociaż nikogo 
nie było widać. Jak szedł w nocy, to do kogoś gadał: – Nie kręć mi 
się pod nogami, jesteś dzisiaj taki gorący.

Do kościoła nie chodził, tylko w Wielką Niedzielę na rezurekcję. 
Ale ludzie widzieli, że jak wrócił z kościoła, to cztery razy obleciał 
koło budynków. Chociaż był bogacz, ale z nikim się niczym nie po-
dzielił. Dziwak i tyle. Zawsze każdemu gadał, że Mateła diabłu du-
szę zaprzedał. 

Raz, było to jakoś w zimie i stary ciężko zachorzał. Nic nie gadał, 
tylko leżał, patrzył w pułap i jęczał. Walek pojechał do lasu po drze-
wo, a stary ciągle pokazywał na migi, że chciał go zobaczyć.

Już się miało ku wieczorowi, stary ledwo zipał. Wreszcie przyje-
chał Walek. Mateła kazał, żeby wszyscy wyszli z izby. Wtedy Walek 
podszedł i stary zaczął szeptać:
– Słuchaj, ja już dzisiaj zamrę, ale na górze on tam siedzi.
– Ojciec, kto tam siedzi? - pytał wystraszony chłopak.
Ale stary gadał dalej:
– Masz raz na tydzień ugotować kaszy jaglanej. Wynieś to i postaw 
za kominem na górze. Tylko jak będziesz złaził, to się nie oglądaj.
– Ale kto tam jest? - pytał Walek ze ściśniętym gardłem.

Stary chciał jeszcze coś powiedzieć, ale go już zatkało i zaraz 
ścipnął.
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Po pogrzebie Walek przypomniał sobie przykazanie ojca. Kazał 
babom uwarzyć garnek kaszy jaglanej. Przestudził, wyniósł na strych 
i postawił za kominem. Już był koło drabiny, ale się trochę obejrzał. 
A w tym czasie jak coś grzmotnęło tym sagankiem o sień, to się roz-
leciał na drobne kawałki, ciut Walkowi koło łba. Na górze tylko coś 
zachichotało. Walek się okropnie wystraszył. Już więcej kaszy nie 
wyniósł na górę.

Później przyszedł do Motycza taki stary owczarz i Walek się radził, 
co z tym robić. Ten dziadek powiedział Walkowi, że kasza pewnie 
była osolona. Zły soli nie lubi, bo sól się w Wielką Sobotę święci. 
Dziękuj Bogu, że cię nie ubił.

Potem przez trzy lata wyzdychały wszystkie pszczoły i nie został 
ani jeden ul.

25 grudnia 1980 r.

WYWIAD

Redaktor radiowy przyjeżdża do pewnej wioski i spotyka na dro-
dze rolnika, z którym robi wywiad. Jednak ten człowiek nie idzie  
z duchem czasu.

Rolnik idzie z grabiami. Za nim idzie redaktor.
– Dzień dobry, czy wy z tamtego domu na górce?
– No niby tak. O, wysokie nieba! Przecież z podatkami nie zalegam, 

kominowe płacę co roku rzetelnie, w SOP–ie mnie nie wywieszają, 
ino jeszcze w Kółku coś tam za trucie stonki...

– Mnie nic nie obchodzą ani podatki, ani kominowe, ani stonka. Ja 
jestem wysłannikiem z radia i chcę w waszej wiosce zrobić wywiad.

– To wy nie przymierzając jesteście redaktorem.
– No tak.
– A ja miarkowałem po waszej gadce, że wy przyjechaliście w spra-

wach finansowych.
– Chciałem wam zadać kilka pytań. Pierwsze, jak tu idzie produkcja rolna?
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– Zależy jak czego, bo Franek zza stawu jak ruszył z produkcją bim-
bru, to biedak dostukał się na trzy lata kicia. Co prawda, to u niego 
tam wesoło bywało. Ja sam to zapiłem prawie do dnia i jak przy-
szedłem do domu, to moja małżonka nie bardzo co mówiła, tylko 
potrząsała głową.

– Wy chodzicie i pijecie, a żona ze smutku tylko potrząsa głową.
– Ale ona nie swoją, tylko moją głową potrząsała.
– Kiedy mowa o kobiecie, to może mi powiecie, kiedy kobieta na wsi 

odpoczywa?
– Chyba po śmierci, wtedy ma już spoczynek wieczny.
– A jak często kobiety ze wsi wyjeżdżają na wycieczki?
– Raz i koniec.
– Co znaczy raz i koniec?
– Zwykle kobiety w podróż poślubną wyjeżdżają do Bełżyc po pro-

sięta i potem koniec.
– A jak tam, dzieci macie?
– Ano, mam trzech chłopaków.
– Uczą się czy pracują?
– Co który ino dorośnie, to zaraz zapuszcza brodę i długie włosy, ku-

puje gitarę i fiuuu do miasta.
– Ale chyba pomagają ojcu w gospodarstwie?
– O i to bardzo. Ten najstarszy kupił mi nieckę do siania nawozu  

i jeszcze mi powinszował: „Żyj nam tatku długie lata i żebyś mógł 
nawozy siać, a my tu wpadniemy do ciebie czasem”. Ten średni 
wybierał się na wczasy do Jugosławii. Jak przyjechał i zaczął kla-
rować ile to kosztuje, to miałem ostatnie 300 zł, no i dałem. Niech 
się ratuje. Najmłodszy to taki niebieski ptak, co to nie sieje, nie orze,  
a żyje. Ciągle mówi: – „Sprzedaj ojciec schedę, bo parę złotych trzeba,  
a później się zobaczy”. Jak zacznie mówić, to by go i Hanka Bielic-
ka nie przegadała. Ostatnio zdobył przysłowie: „Kot łowny i chłop 
mowny – to radę sobie dadzą w życiu”.

– A jak tam jest z zaopatrzeniem w opał w Gminnej Spółdzielni?
– No, odkąd przestały świnie rządzić węglem, to w lecie jest, ale zimą 

to nawet nasze kobiety ułożyły piosenkę:
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Zimą nasze chłopy nie sypiają z nami, 
stoją pod GS–em za węglem pod drzwiami.

– A jak tam u was z hodowlą?
– Dlaczego teraz wszyscy chcą, żeby na wsi było dużo baranów, a za 

baranami pójdą też owieczki. Hodowla bekonów też nie wychodzi.
– Przecież bekony się opłacą.
– Może się i opłacą. Ja to już dawno to zarzuciłem. Wytykają przez 

zagrody tylko te klarnety, a wrzeszczą niemiłosiernie cały dzień, że 
człowiek choćby chciał się najlepiej co odezwać, to nie może. 

– Co to są klarnety, jak powiadacie?
– To u bekona zaczyna się od uszów, idzie, idzie, zaokrągla się i scho-

dzi do nóg. To ino łeb i nogi na tym. Sami to to hodujemy, a później 
narzekamy, że w sklepach najczęściej tylko łeb i nogi sprzedają.

– Ale ogólnie poprawiło się na wsi?
– Teraz tak, ale bywały już lata, że ludzie w nocy wieszali kartki na 

drzwiach: „Gospodarz Panie Boże, bo gospodarz już dłużej wy-
trzymać nie może” i uciekali do miasta.

– Dziękuję. Już więcej was nie będę o nic pytał. Którędy droga do sołtysa?
Rolnik pokazuje. Redaktor odchodzi powoli.

– A to jakiś załapywacz, aż żem się spocił. Kto wie czy się nawet co 
nie wyjęzyczyłem za dużo.

Tekst napisany dla zespołu ROLA, 1976 r.

OPŁOTKOWE WYZNANIA

Przy płocie spotyka się dwóch sąsiadów: Jędrzej i Michał.

Jędrzej
Jak się macie kumie? Dawno was nie widziałem.
Michał
A witajcie, witajcie. Wszystko po staremu, jak to u wdowca.
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Władysław Majczak (w środku) 
i Piotr Piwowarski (z lewej), 

1925 r. 
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej

Jan Piwowarski, lata dwudzieste 
XX wieku. 
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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Jan Majczak, około 1920 roku. 
Ze zbiorów Heleny i Stanisława 
Zawiślaków

Władysław Zawiślak (z lewej), 
lata dwudzieste XX wieku.

 Ze zbiorów Heleny i Stanisława 
Zawiślaków



98

Jędrzej
Ano, bo na was to ino portczyny wiszą jak na kiju. Gęba wyszła jakoś z fa- 

sonu, palce się powyciągały. Moja ciotunia przed śmiercią też tak miała.
Michał
E, przeginacie coś za dużo pałę z tymi żalami. Wiecie powiadają, 

że jak Pan Bóg przypuści, to i z kija wypuści.
Jędrzej
Może i wypuści. Zresztą, wy od młodych lat to byliście dobry ga-

gatek. Aby żeście poczuli w sobie krew, to już lataliście jak kot za-
gorzany za dziewczynami po wsi. A pamiętacie coście robili w dzień 
ślubu? Byłem u was za starszego drużbę. Aby żeśwa przyjechali  
z kościoła, to zaraz ślubną razem z teściową wzięliście w oblot kole 
stodoły. Jeno goście weselni uciekali z nogami, bo żeście gnali jakby 
wam kto terpentyny nalał.

Michał
A było, było. Teściowa wywarła na mnie gębę, że kiedy się zaleca-

łem, to spaprałem jej łóżko, bo wlazłem pijany z butami. Nic tam nie 
było, jeno z teściem obchodziłem imieniny. Stary był jeszcze większy 
ochlaptus niż ja. Śpiewaliśmy sobie w klapy „Wszystkie rybki śpią  
w jeziorze”, a wtedy teściowa zaczęła mi prawić morały, że mi wszyst-
kiego nie wolno. Pić mi nie wolno, palić nie wolno i wszystkiego co 
się zaczyna na „p” też nie wolno. Wiecie kumie baba musi znać mores 
i wiedzieć co znaczy męska ręka. Zresztą, widziały gały, co brały.

Jędrzej
Wy kumie, to choć byliście żonaci, to mieliście muchy w nosie. 

Jak spotkaliście jaką młodą, przystojną kobitkę, to zaraz oglądaliście 
bluzeczkę i fartuszek i doradzaliście gdzie jeszcze można doszyć fal-
banki. Wszystko to baby po cichu do waszej donosiły.

Michał
Wiecie jak se przypominam, to jakeźwa się pożenili, pamiętacie, 

ja byłem chłopak ładny, a moja baba za parę lat zrobiła się jakaś ko-
ślawa, nieforemna w biedrach i pyrkata w nosie.

Jędrzej
Jaka w nosie?
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Michał
Pyrkata. Wiecie, kto jest pyrkaty w nosie, to strasznie głośno chrapie 

na spaniu. Ja zawsze byłem nie wyspany. Łaziłem jak ćma niedobita
Jędrzej
Co było, to było. Ale wam trzeba się ożenić. Wiem, że macie krzepę 

w sobie. A powiadają, że „Wdowiec do kobiet, jak pies do owiec”.
Michał
A nie miarkujecie, czy by mnie która chciała?
Jędrzej
Czy by chciała, mówicie? A mało to kobit na świecie. Już ja będę 

w tym, zobaczycie.
Michał
No to kiedy tak ładnie mówicie, to aż mi na sercu ulżyło. Mam tu 

taką maluśką, może byśmy po kapeczce zrobili?
Jędrzej
No i mnie nie od tego. Pójdziewa na miedzę za moją stodołę, tylko 

żeby moja nie zobaczyła, bo będzie piekłować.
Michał
Ja polecę, bo mam koło domu szczypior z cebulki. Będziewa mieli 

na przekąskę.
Jędrzej
Kumie, aby się nie pomylcie i nie narwijcie narcyzów.

Wybiegają.

21 listopada 1977 r.
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PRZĄDKOWY WIECZÓR

Osoby: Michał – gospodarz domu
  Szymon – swak (wujek) – sąsiad, wdowiec 
  Nastka – żona Michała
  Ciotka – Kasia wodząca rej w śpiewie
  Zuzia
  Zośka
  Jagusia
  Agatka
  Józefka
  Rózia
  Antośka
  Frania

Akcja widowiska dzieje się przed I wojną światową. Scena przed-
stawia wnętrze wiejskiej izby. Stoi w niej ława i kilka stołków, a na 
środku stół. Świeci się lampa naftowa.

Nastka
(wchodzi z miotłą na scenę)
No nareszcie obrządziłam, dzieci zagoniłam spać do ankliża, a teraz 
trzeba się uwinąć i trochę posprzątać (zamiata i ustawia stołki), bo 
jeno patrzeć kobiet na prządki. Mnie co u logo, to nie obchodzi, ale 
inną to aby przyjdzie, to zaraz patrzy jaki u kogo porządek. Ale niby 
nie nowina jak ja idę do kogo, to kto do mnie. (staje i słucha) O już 
chyba idą, bo coś słychać.
(wchodzą 4 kobiety, jedna z kołowrotkiem, a 3 z przęślicami)

Ciotka
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Nastka
Na wieki wieków amen.
(wchodzą Zuzia, Zośka i Jagusia)
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Nastka
Witajcie kumy, witajcie. Już się martwiłam, że nie przyjdzieta. Że 
musiwa jeno ze swoim Michałem siedzieć. A cego was aby tyla?

Zośka
Już idą, miesiąc świci. Oglądaliśmy się, to chyba już były na podsta-
wiu, jeno śnieg ogromny i strasznie ciężko iść.

Ciotka
A gdzież to wasz Michał? Nie ma go w domu?

Nastka
Jest, jest ino jeszcze wodę nosi ze stoku.

Jagusia
Ciociu zaśpiewajcie taką ładną piosenkę co to żeście śpiewali jak że-
śmy szli na drodze, a tyle ich umiecie.

Ciotka
Wyśta młode, ja już stara, ale spróbuję. (śpiewa)

Hejże ino fijołeczku leśny
Czemu żeś nie rozwinął wcześniej
Inoś czekał jaze rosa zejdzie
Jaz dziewczyna za innego wyjdzie.
 Hejże ino Jasiu mój kochany
 Wodzili cię od ściany do ściany
 Targali cię za sukmanę ludzie
 Jaz dziewczyna za innego pójdzie.
Hejże ino fijołeczku leśny
Czemu żeś się nie rozwinął wcześniej
Będziesz czekał jaze rosa spadnie
Jaz listeczek uschnięty upadnie.

Michał
(wchodzi) Jak się mata kobity wszyćkie razem?

Wszystkie 
Dziękujemy za witaczkę.
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Ciotka
To gdzieś kumie tak długo łazicie? Bez was to jak bez ręki.

Michał
E nic nie je, jeno trochę obrządzałem, a teraz sobie naprawię lejce, bo 
mi gniady porwał. (siada, nawłóczy igłę i bierze się do szycia, wchodzi 
reszta kobiet, niektóre niosą przęślicę, a jedna niesie pióra do darcia)

Kobiety
Niech będzie pochwalony.

Nastka
No to są już wszystkie. Myślałam, że nie przyjdzieta.

Szymon 
(wchodzi w kożuchu) Niech będzie pochwalony.

Wszyscy
Na wieki wieków.

Michał
Chodźcie kumie tu do mnie.

Szymon
Jak się mata kobity?

Wszystkie
Dziękujemy za witaczkę.

Michał
Siadajcie kumie i pomóżcie zrobić mi ze lnu dratwę. (Swak siada 
koło Michała)

Szymon
Słyszałem, że ładnie kobity śpiewają na prządkach. Przyszedłem 
posłuchać.

Michał
Zaśpiewajcie ciociu, bardzo was proszę. Wy znacie tyle pięknych pieśni.

Ciotka 
(trochę się wzbrania, ale później śpiewa)

Siedzi gołąbek i grucha
 Oj lija, lija
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A dziewczyna jeno słucha
 Oj lija, lija
Dyś gołąbku, dyś kochasiu
 Oj lija, lija
Cyś nie słysał o mem Jasiu
 Oj lija, lija
Dyś gołąbku, dyś nieboze
 Oj lija, lija
Gdzie mój Jasio bywać może
 Oj lija, lija
Powiem tobie dziewko płocha
 Oj lija, lija
Że twój Jasiek inną kocha
 Oj lija, lija
Jaśka ci do wojska wzięni
 Oj lija, lija
Już się żeni tej jesieni
 Oj lija, lija
Nikt mnie nie chce, przyjdzie może
 Oj lija, lija
Spędzić życie swe w klasztorze
 Oj lija, lija.

Ciotka
Kumie Szymonie, wy umiecie taką ładną, starą śpiwankę o Ewie. 
Zaśpiwajcie, posłuchamy.

Szymon
Nie wiem czy mi wyjdzie, bo już dawno nie śpiwałem.

Z raju pięknego miasta
Wygnana jest niewiasta
Dla jabłka skuszonego
Przez węża podanego
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 Wędrujże Ewo z raju
 Już cię tu dobrze znają
 Fora Adamie fora
 Z tak rozkosznego dwora
Wędrując Adam z raju 
Gdy stanął w ziemskim kraju
W rajù m miał dość rozkoszy
Na polach złote kłosy
 W rajù m miał dość wszystkiego
 Na ziemi nic własnego
 Puste krainy orał
 Niekiedy z płaczem wołał
Ach biada mnie nędznemu
Człekowi strapionemu
Do raju trafić nie mogę
Bom przez grzech stracił drogę
 Lecz Ojciec się zlitował
 Żałości pofolgował
 Zesłał im Zbawiciela
 Grzechu naprawiciela

Wszyscy
Szymonie, jak ładnie śpiwacie. Gdzie żeście się tego nauczyli? Aż 
płakać się chce.

Szymon
Ano wicie, wkiej byłem mały, to już w czasie świąt Bożego Naro-
dzenia, żeśmy się schodzili z całej wsi do jednej chałupy i cały wie-
czór śpiewaliśmy kolędy. I dziewczyny i chłopaki. Kto umiał czytać 
to brał kantyczkę, a reszta za nim. A ile trza było kolęd umieć jak 
się szło za Herodami. Ileż to śmiechu było z diabła i Żyda. Żyd łapał  
z choinek cukierki i ciastka. Wszystkiemu była winna jego kobyła, 
co to łapała wszystko do pyska. Braliśmy w kółeczko panienki i śpie-
waliśmy pieśni do tego dobrane. Wszyscy wierzyli, że jak panienka 
będzie w kółeczku, to w tym roku wyda się za mąż. Te dziewczyny, 
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które były mniejsze, to stawały na palce, żeby iść do kółeczka. Po 
prześpiewaniu panienka składała pieniądze aniołkowi do skarbonki. 
Obdarowani przez gospodarza i jego córki różnymi dobrymi rzecza-
mi, tak żeśmy kończyli:

Za kolędę dziękujemy
Szczęścia, zdrowia winszujemy
Szczęścia, zdrowia fortunnego
Podczas Chryste zrodzonego.

Antośka
Wita co, pogadajmy o strachach! Mój dziadek gadali, że wkiej śli  
z pańscyzny już et w nocy, bo jeździli koniami gdzieś daleko z panem 
i śli z batem. Miesiąc świciał jak rybie oko. Na wielgim moście to 
zawdy strasało, bo wyłaził topielec i wciągał ludzi w wodę. Kasiejkę 
Jascakówną tys wciągnoł, wkiej sła pijana z karcmy. 

Ciotka
I Jagacia Wawrzusiowa tam tys się utopiła.

Antośka
No i dziadek idą, a tu na desce co baby prały lezy ni człowiek, ni 
ryba, aby brzuch mu się świci jak rybia łuska i se śpiwa:

 Świć miesiącku, świć
 Uprzędę ci długą nić.

Ale dziadek się nie bali, jeno blisko podyśli i jak nie ściągną topielca 
batem po brzuchu, a topielec myk do wody i mrucy:

 Jakbym świcił, tobym świcił
 i nikogo po brzuchu nie ćwicył.

Zośka
Wita co, zaśpiwajmy o ojcu co miał trzy córki. Pomóżta mi wszyćkie.
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Sławny gospodarz we wsi był (bis)
Z trzema córkami się rządził.
 Miał ojciec – ojciec trzy córy
 I nie wiedział co dać chtóry.
Jak tę najstarsą wydawał
Trzysta rubelki w wiano dał.
 Oj córuś – córuś daję ci
 Dotrzymajze mnie do śmierci.
Jak tę średnią wydawał
Dwieście rubelki w wiano dał.
  Oj córuś – córuś daję ci
  Dotrzymajze mnie do śmierci.
Jak tę najmłodszą wydawał
To sto rubelki w wiano dał.
 Oj córuś – córuś daję ci
 Dotrzymajze mnie do śmierci.
A jak się ojciec zestarzał
To se rubelki przypomniał.
 I wzion laseczkę szedł po wsi
 I wstąpił do tej najstarszej.
Oj córuś – córuś daj chleba
Bo mnie staremu żyć trzeba.
 A ona poszła i przyszła
  I ojcu powróz przyniosła.
Naści tatusiu powieś się
Po moich progach nie włócz się.
 A ojciec tylko zapłakał
 Com ja na starość docekał.
I wziąn laseczkę szedł po wsi
I wstąpił do tej średniejsej.
 Oj córuś – córuś daj chleba
 Bo mnie staremu żyć trzeba.
A ona poszła i przyszła
I ojcu kamień przyniesła.
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 Naści tatusiu utop się
 Po moich progach nie włócz się.
A ojciec tylko zapłakał
Com ja na starość docekał.
 I wzion laseczkę szedł po wsi
 I wstąpił do tej najmłodsej.
Oj córuś – córuś daj chleba
Bo mnie staremu żyć trzeba.
 A ona poszła i przyszła
 Kawałek chleba wyniosła.
Naści tatusiu pożyw się
Z moimi dziećmi pobaw się.

Rózia
A ja to woma powiem taką przypowiastkę, jak starzy gadali o Wojtku 
Scęsnem, jak to pijał w karcmie. Siedział tam całymi dniami i nocami 
i wszystko przepijał. Baba sucha łaziła koło domu, ze barchancyna 
prawie z ni zlatała. Dzieci groma siedziało na piecu prawie bosiutej-
ko, a Wojtek pił. Raz późną jesienią wyseł juz z karcmy pijany po 
północku. Strasnie było ciemno i saruzył dysc. Wojtek seł i tacał się 
po całej drodze, ale obacył, że coś carne idzie za nim. Zacon skręcać 
po sadach, a to za nim. Rusył prędzy, a to za nim. I tak coś dusło pod 
wojtkową chałupę. Jak już był blisko i trochę przetrzeźbiał, to wtencos 
rusył co mógł wypaść. Dolecioł do chałupy i wpadł do sieni i zatrza-
snoł za sobo drzwi. Jak coś trzasneno we drzwi, to Wojtek myśloł, 
że się chałupa rozleciała na kawałki. Tak się zmordował, że pare dni 
lezoł chory, ale późni już do śmierci wódki nie powąchał.

Michał
A może ty Jaguś byś zaśpiewała jaką starodawną pastorałkę.

Jagusia
No dobrze. Może „Pasterze, pasterze”.

Pasterze, pasterze proszę was dlaboga
Pożyczcie mi kozich dudek i koziego roga
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Kawalerowie z Motycza, 
lata trzydzieste (?) XX wieku. 
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej

Stanisław Zawiślak z mamą 
i siostrą w 1932 r. 

Ze zbiorów Heleny i Stanisława 
Zawiślaków



109

Józef Maj (brat stryjeczny Czesława 
– autora książki). Zdjęcie z 1939 r.,
 służył w wojsku w Kowlu. 
Z archiwum autora książki

Jan Ciężar, 1932 r. 
Ze zbiorów Wandy Koziarskiej
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Bom ja jest dudeczka
Jezusowa pastereczka.
 Będę Mu, będę Mu
 Dzisiaj pięknie grała
 Będę śpiewać, rozweselać
 Będę kołysała.
Lulajże, lulajże Dziecino niebieska
Lulaj Jezu ukochany, pociecho Anielska
Lulaj wieczny Boże
 Któryś stworzył ziemię, morze
 A teraz, a teraz dla zbawienia mego
 Spoczywasz w tej stajence
 Pan świata wszystkiego.

Józefka
A ja woma powiem, że przypomniałam se taką śpiwkę o kądzieli. 

 
    Zeby nie przęślicka, 

Brzozowe wrzeciono
Ni miałabym Janka, 
Ani jego zoną
 Z przęślicką chodziłam
 Kędziołecką przędłam
 Jak mnie odprowadzał
 Moi buzi ządał.
Spodobałam mu się
Un mi się spodoboł
Kupił pierścionecek
Przed pocirzem mi doł.
 Choć mi go ganili
 Ze ode mnie starsy
 Ja go pokochała
 On mój najmilejsy.
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Tak mę bontowały
Dziewuchy, chłopaki
Zebym go rzuciła
W zimie na kusaki.
 Ja głupia nie była
 Posłuchu nie dała
 Za niego zem posła
 Bom ja go kochała.
Wybroł mę Jasieńko
Poprzysięgłam sobie
Ze ta nasa miłość
Kwitnąć będzie w grobie.

Ciotka
Jesce i ja zaśpiwam o prządkach. 

Śniezek sobie prósy 
Za oknem na dworze
My tu se przędziemy
Nitecki mój ty Boże.
 Chtóra se ukręci
 Na wrzeciono zwija
 Spoziro na chłopca
 Bo mu cegoś sprzyja.
Ja kochanka lubię
I un tys mi sprzyjo
Zawsze do mnie przyjdzie
Domecku nie mija.

Frania
Swaku Szymonie, opowiedzcie coś jak to dawniej było.

Szymon 
No dobrze, spróbuję.
(Michał i Nastka wychodzą)
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Szymon
Wita, dawno to tu były okrutne lasy. W tych lasach były takie wy-
karcowane polany i było tam po kilka chałup i to już była wieś.  
W lecie to wita, jak ludzie dawali dzieciom jeść, to do kurnych cha-
łup lazły pod przyciesie węze i wsadzały dzieciom do miski swoje 
łby. Takiego węza nie wolno było palnąć, bo mógł ugryźć. Czasem 
jak małe dziecko co jesce nie rozumiało i palneno węza drewnianą 
łyzką, to jeno zasycał i jadł dalej. A wita, nie było gdzie trzymać 
kartofli, tylko były kopane takie doły, które były nakrywane liściami  
i dachami ze strzeszaków. Czasem jak się poszło rano po kartofle, to
było pełno węży, które nalazły do ciepła. Człowiek się bał. Trza było 
zawołać Wawrzkowego Macieja, a un przyseł, wzion każdego za łeb 
i wyrzucił na dwór wszystkie. A wita, jak kogo ugryzł wściekły pies, 
to ludzie jechali z całej okolicy do Macieja, który zamawiał wściekli-
znę. Trza było być na kwadrans przed wschodem słońca, a jak ni, to 
przed zachodem. Do zamawiania musiał być najstarszy z rodu. Maciej 
umar i nikomu nic nie rzykł jak to się robi.
Na tyla narodu co się przewinęło u Macieja, to nie było zadnego wy-
padku, żeby ktoś na wściekliznę zachorzał.
(Wchodzi Michał z żoną Nastką. Nastka niesie taką wielką butlę, zwaną 
„matką”, a Michał trzyma w przetaku przekąskę, jakieś kawałki placka)

Nastka 
(podchodzi do swaka Szymona)
No to ludzie kochane, kiedy ześta nie pogardzili mojem domem, to ja 
robię pocęsną. Pijta i niech wąma będzie na zdrowie. Michał przyniós 
dziś z karczmy haraku (arak), to wszystkie go pokosztujemy.

Nastka 
(nalewa Szymonowi)
No pijcie Szymonie na zdrowie.

Wszyscy 
(piją z jednego kieliszka, pełno dogadywania, śmiechu i żartów)
– O raju jakaż wielga butla.
– Nie spodziwaliśmy się, że tak Nastka z Michałem się postawią.
– O ludzie, jakież to mocne.
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– Ale to pewnie dużo kosztowało.
– No nie popadło na złemków.
(Michał i Nastka rozczęstowali całą butlę, wszyscy podziękują za po-
częstunek, siadają i zaczynają prząść)

Ciotka
(zaczyna śpiewać, reszta kobiet jej pomaga)

Oj, miałam gorzałecko
Miałam cię nie pijać
Ale se pomyślałam
Na cóż będę zbijać.
 Oj dana, moja dana
 Oj da da daj dana.
Oj siwe ocęnecka
Niby tatarecka
Oj jakiż uny będą
Mego kochanecka.
 Oj dana, moja dana
 Oj da da daj dana.
Oj leć głosie po rosie
Leć głosie po lesie
Oj do mego Jasiecka
Co wołenki pasie.
 Oj dana, moja dana
 Oj da da daj dana.
Oj idę ja se idę
Na roskos i na bidę
Oj jak mi bida będzie
Do matuli przydę.
 Oj dana, moja dana
 Oj da da daj dana.

Agatka
Michale powiedzcie jak to dawni było jeszcze za Szweda.
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Michał 
(po namyśle)
Wita, ja pamiętam jak starzy jesce opowiadali, że wkiej do nasy wsi 
wlazły Śwedy, to się straśnie mściły na ludziach. Musiały ludzie 
oddać całą żywność. Szło wojsko i biło kobity, bo chłopy siedziały 
wszyćkie po lasach. Pare kobit było w Motyczu zabite. Potem już kto 
żyw, to każdy uciekał w lasy. Ludzie z głodu gotowali gałązki z lipy 
i to pili, a jedli różne ziela. Najwięcej rwali łobodę i tem żyli. Przy-
chodziły wtedy Śwedy na brzyg lasu i krzyczały: Kaśka, Marynka 
wyłaźta z lasu, bo już Śwedy poszły. Ale późni jak zaczęny Śwedy 
uciekać spod Częstochowy, to jak nase baby wypadły z motykami  
i poczęły prać, to którego Śweda dopadły, to już nie uszedł żywy. Tak 
się pomściły za swoją krzywdę.

Antośka
No, tak ładnie Michale mówicie jak to dawno bywało, że aż dziwo-
ta bierze. Ale ja woma gadam, że na świecie by było dożo lepi, żeby 
nie czarownice. Uny jak się ucypią kogo, to już niczym nie będzie. 
Kole moich krów to jeden jedyny raz przeszła stara Krąpielicha. Jeno 
oczami ozionęna wymiona i już się wszyćko psnęno. Tero, to jeno  
w oborze jeden bek. Krowy napuszczają żółwiem z krwią. Wy-
cirałam i żółwiowym zielem i kadziłam święconymi wiankami  
i jałmuznę rzuciłam na rozstaju i wszyćko na nic. Zamiast mlika to  
w wymionach jest jakieś syrzenie z krwią. Jak una się Boga nie boi tak  
z diabłem trzymać.

Ciotka
Oj, pono woma Krąpielicha to o dwunastej w nocy robi masło i coś 
do kogoś gada, choć nikogo w chałupie ni ma. Ale obacyta, że jej 
diabeł niedługo łeb urwie, za ludzką krzywdę.

Zośka
A cy to prawda ciociu, że w Wiliję po pośniku bydło się rozmawia. 
Co uny mówią?

Ciotka 
Pono gadają, jeno nie kazdy słysy. Starzy gadali, że do tego trza było 
mieć sęk z trumny. Trza było pójść na smętorz i uważać jak dziad 
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będzie kopał dół na starych grobach. Czasem sęk się trafił, bo sęk 
długo nie próchnieje.

Nastka
Kobity, zaśpiwajta jeszcze.

O jakiż piękny ten młodzian był (bis)
Co dla swej lubej tylko żył.
 Kochał ją roczek więcej nie (bis)
 I tęsknił za nią noce i dnie.
Pojechał młodzian w daleki świat (bis)
A luba więdnie jak róży kwiat.
 Młodzian się o tym dowiedział (bis)
 Z całą rodziną przyjechał.
Pobieżał prosto do jej drzwi (bis)
Ach moja luba otwórz mi.
 Wtem wyszła matka strapiona (bis)
 Twoja najmilsza już kona.
I począł młodzian wić wieńce z róż (bis)
A dziewczę życie kończy już.

Zuzia
A wita, zaśpiewajmy jeszcze piosenkę „Kiedym ja seł od swoi dziewcyny”

Kiedym ja seł od swoi dziewcyny
Miesiąc świcioł wysocko
Una na mnie okieneckiem wyglądała
Cym ja useł dalecko.
 Ja zem useł o staje, o dwoje
 Una na mnie wołała
 A wróć ze się ty kochanie moje
 Cemem cię rozgniwała?
Ja się wrócę, albo i nie
Ty wis dobrze dlacego
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Jak ja byłem pod twojęm okieneckiem
Toś ty miała insego.
 A wróć ze się mój najmilsy
 Jam nikogo ni miała
 Kotek łaził po mojęm łóżecku
 Ja do niego gadała.
Pod twęm oknęm moja miła
Stoi jawor zielony.
Z insem stałaś, z insem rozmawiałaś
A ja już był zganiony.

Ciotka
Już bedziewa się zbirać ku domowi, ale jesce wama zaśpiwam.

Umarli mi rodzice
Oboje umarli
Tylko się mnie dobrzy ludzie
Wychować naparli.

Wydali mię za starego
Nie po moi woli
Co ja spojrzę na młodego
To głowa mię boli.
 Głowa boli od niewoli
 A serce omdlewa
 Cóż ja pocznę i poradzę
 Ach ja nieszczęśliwa.
Starego dziada mam
Szanować go muszę
Zlituj się dobry Boże
Wyrwij z niego duszę.
 Dobry Bóg się zlitował 
 Duszę wyszorował
 Nie będziesz mnie dziadu bił
 Boś mnie nie wychował.



117

Bo ze starym nie życie
Ni żadnej uciechy
Jak przytulisz gębuleńkę
to jak do starej strzechy.
 Oj trzewiczki z byliczki
 A pończoszki z maku
 Oj nie idź za starego
 Nie użyjesz smaku.

Ciotka
Ano to wita ludzie kochane, ze ześmy się zasiedzieli późno w noc. 
Musiemy się zabirać. Róbmy rząd idźmy stąd. A wy swaku może 
byście naju z trochę odprowadzili.
Bóg zapłać wom za pocęsną.

Wszyscy 
(zbierają się do odejścia)
Bądźta zdrowe. Ostańta z Bogiem

Michał i Nastka 
Idźta z Bogiem. Niech Pan Bóg prowadzi.

Scena powoli pustoszeje, pozostają tylko Michał i Nastka.

Do scenariusza „Prządkowy wieczór” wiele tekstów uzyskałem 
od mojej matki Zofii Maj (1899-1991), która jeszcze przed pierwszą 
wojną światową chodziła ze swoją matką, czyli moją babcią Marianną 
Żarnowską (1870-1932) na prządkowe wieczory. Izbę oświetlał wtedy 
knotek zanurzony w oleju.

25 grudnia 1978 r.
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MOJA POEZJA

Poezję moją czerpię z pól,
Skąd słychać świerszczy granie.
Będę ją śpiewał, pókim żyw
I dokąd sił mi stanie.

Choć los mnie rzuca tu i tam,
Nie straszna jego siła,
Jam w ziemię polską twardo wrósł, 
To moja macierz miła.

Mój skromny wiersz jest z moich stron, 
Gdzie przemian świt różowy,
To piękno słów, co wygrał lud
Na harfie polskiej mowy.

Wyszedłem jako dziecko wsi,
Lecz wszystko z siebie dałem,
By trwały pozostawić ślad,
Że Ciebie Polsko, kochałem!

10 października 1976 r.
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MOJA TĘSKNOTA

Pieśni moje, pieśni
Skąd mi się bierzecie
Jakoś bez was smutno
Na tym bożym świecie.

Kiedy się wyśpiewam
Wami się uraczę
Czasem się uśmiechnę
To znowu zapłaczę.

Nieraz pieśń tęsknoty
Z mej piersi ulata
Kiedy wspomnę dawne
Moje młode lata.

Bo te moje lata
Przeszły dawno, szkoda
Tylko pieśń została
Wiecznie żywa, młoda.

16 października 1977 r. 
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Ślub Aleksandra Maja (brata autora) z Marią Mącik 6 stycznia 1938 roku. 
Pierwszy z lewej Czesław Maj.  Z archiwum autora książki

Okupacyjny dowód osobisty Aleksandra Maja.
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Karta rozpoznawcza Czesława Maja z lat okupacji hitlerowskiej. 
Z archiwum autora książki
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NAD MOTYCZEM

Nad Motyczem zmrok zapada
Jesień szare mgły rozściela
Barwne liście wiatr rozwiewa
I gra w drzewach jak kapela.

Gdzieś znad jezior Lubelszczyzny
Dzikie gęsi nadleciały
Zagęgały nad Motyczem
Może wioskę pożegnały.

To się wznosi to się zniża
Biały strzęp babiego lata
Szaro-czarny dym z ogniska
Gęstą smugą w niebo wzlata.

Słonko gdzieś za horyzontem
Zabłysnęło jasną zorzą
Aby rzucić blask ostatni
Na kapliczkę z Matką Bożą.

A ja patrząc na to wszystko
Zadumałem się głęboko
Ileż piękna jest tu wkoło
Którym można cieszyć oko.
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POZDROWIENIE ZIEMI

Ślę pozdrowienia mojej ziemi,
Co przesiąknięta krwią i potem,
Gdy wiosną patrzę na kaczeńce
W swej krasie jaśniejące złotem.

Idę przez życie utrudzony,
Lecz piękno ziemi, nocy tchnienie
Pozwala przetrwać burze, gromy,
Przynosi ulgę, zapomnienie.

Patrzę na pola pełne kłosów,
Dalej kwiecistych łąk kobierce
Już nie opuszczę ciebie, ziemio,
Bo tu przylgnęło moje serce.

Ale, gdy odejść będzie trzeba,
Niech to życzenie mi się stanie,
By moja dusza tu spoczęła,
Gdzie fujarkowe słychać granie.

25 grudnia 1976 r.
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UKOCHAŁEM

Ukochałem swoją wioskę
Bo piękniejszej nie ma w świecie
Pokochałem całą duszą
Jeszcze jako małe dziecię.

Ukochałem nasze lasy
I chór ptasząt, który śpiewa
Lecz najwięcej naszą ziemię
Że nas żywi i odziewa.

Ukochałem wiejskich skrzypków
Gdy grywali młodym w tany
W takt bębenka i basetli
Siadywałem zasłuchany.

Ukochałem wsiowy naród
Co do pracy, śpiewki skory
Prawi gadki i legendy
W długie zimowe wieczory.

Ukochałem starą matkę
Choć wiek przygiął ją ku ziemi
I drewniane te kapliczki
Ze świątkami przydrożnymi.

Ukochałem naszą rzeczkę
Co od lat swe toczy wody
Tu grywałem na fujarce
Kiedy byłem jeszcze młody.
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Ukochałem polską ziemię
Że pszenicą darzy, chlebem
I skowronka szare ptaszę
Co trzepocze się pod niebem.

Choćbym odszedł stąd daleko
To inaczej się nie stanie
Ja powrócę tu, zostanę
Bo tu moje jest kochanie.
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CZY PAMIĘTASZ?

Czy pamiętasz swą wioskę rodzinną
Gdzie twa matka i ojciec, twój świat
Starą chatę gdzieś w cieniu olszyny
Co zostało w pamięci z tych lat?

Wspomnij z matką chodziłeś do żniwa
Ledwie świt wstawał w blasku zórz
Zasypiałeś spokojnie na miedzy
Kędy szumiał złocisty łan zbóż.

Potem matka karmiła cię chlebem
Chciała prawie przychylić ci nieba
Ona wszystko oddała dla ciebie
Wciąż uczyła szacunku dla chleba.

Chociaż ze wsi odszedłeś już dawno
Aby dłońmi i trzeźwą swą głową
Lepszą przyszłość budować wytrwale
Wciąż piękniejszą Ojczyznę, wciąż nową.

Gdy chleb bierzesz w swe ręce na co dzień
To w tym chlebie jest uśmiech matczyny
Co w twym sercu pozostał na zawsze
Taki czuły, serdeczny, jedyny.

Dzisiaj nie ma już ojca i matki
Po twej chacie nie stało nic już
Gdy wspominasz pochylaj swe czoło
Hołd serdecznej podzięki im złóż.

8 sierpnia 1977 r.
Wiersz opublikowany w tomie „Gruszo polna graj na wietrze”, Lublin-Kraków 1980 r.
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WSPOMNIENIE

Gdzież wy pieśni starodawne
Gdzie jesteście, nie ma was
Dzisiaj wszystko się zmieniło
Inni ludzie, inny czas.

Dawniej śpiewał stary, młody
I kto tylko we wsi żył
Nikt nikogo się nie wstydził
Każdy wesół był.

Kiedy młodzi się zebrali
Smutek pierzchał w dal
Kiedy wspomnę tamte chwile
To mi czegoś żal.

Naród śpiewał wieczorami
Tak jak długa wieś
Żabie chóry wtórowały
Na mokradłach gdzieś.

Jak wieś długa echo niosło
Tęskne śpiewki w świat
Poprzez pola i opłotki
Kędy rzędy chat.

Ej, rozeszła się po świecie
Moja wiara śpiewna
Pozostała w mojej duszy
Jakaś nuta rzewna.
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Wiele wody upłynęło
Włosy pobielały
Ale nasze piękne pieśni
Jeszcze pozostały.

Chociaż troski mnie obejdą
Wskroś tęsknota dręczy
To w mym sercu tak jak dawniej
Chłopska piosnka dźwięczy.

Ale przyjdą takie czasy
Wierzcie memu słowu
Śpiewki wrócą i jak dawniej
Dźwięczeć będą znowu.

Niechaj ludzi rozwesela
Ludowe śpiewanie
Bo w nim piękno, sama radość
Jak matki kochanie.

12 marca 2003 r.
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OJCZYZNA
   
Ojczyzna twoja – chleba kęs
Gdy z pracy wracasz głodny
Błękitne niebo nad głową twą
I lipy zapach miodny.

Ojczyzna twoja – krople ros
Strącane wiatru powiewem
Pieszczota drogiej matki twej 
Gdy kołysała cię śpiewem.

Ojczyzna twoja – rodzinny dom
Życzliwy uścisk bratni
Kiedyś za młodu wyszedł w świat
Może po raz ostatni.

Ojczyzna Twoja – gmachy szkół
Które czekają na ciebie
Abyś z nauką pełen sił
Mógł służyć ludziom w potrzebie.

Ojczyzna twoja – twardy lud
Zdolny do pracy w pokoju
Lecz kiedy ona w potrzebie jest
Umie stanąć do boju.

Ojczyzna twoja – godna czci
Kochaj ją najgoręcej
Aby jej nigdy nie napadł wróg
I nie bezcześcił więcej.
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Ojczyzna twoja z mogił, klęsk
Czerpie swe siły by żyć
By mogła wrogom rzucać w twarz
Że ona wolną ma być.

19 stycznia 1974 r.

         

Stary, drewniany kościół w Motyczu, który spłonął 
w 1994 roku podpalony przez wandali. 
Zdjęcie z 1958 r. z archiwum autora książki
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SKOWRONEK

Poszybował gdzieś pod niebo
Szary śpiewak, ptaszę
Uniósł się hen pod błękity
Ponad pola nasze.

Śpiewał odkąd go pamiętam
W złą i dobra dolę
Kocham go jak przyjaciela
Tak jak kocham rolę.

Podczas pracy w skwarny dzionek
Człek gdzieś w cieniu siądzie
To przy śpiewie skowronkowym
Lżej na sercu będzie.

Po cóż szukać mi rozrywki
Nie dążę do tego
Mam wysoko pod chmurkami
Śpiewaka swojego.

7 kwietnia 1976 r.
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Część chóru kościelnego z Motycza, m.in. Helena Zawiślak, Wanda Rejmak, 
Maria i Wacław Matras. Wyjazd na śpiewy do Wojciechowa. Lata pięćdziesiąte 
XX wieku. 
Ze zbiorów Heleny 
i Stanisława Zawiślaków

Wyjazd do ślubu Heleny i Stanisława 
Zawiślaków, 1950 r. 

Ze zbiorów Heleny i Stanisława Zawiślaków
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Jan Maj – ojciec Czesława Maja, 
15 kwietnia 1953 r. 
Z archiwum autora książki

Czesław Maj 
przed domem rodzinnym 

15 kwietnia 1953 r.
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JESIEŃ

Idzie, idzie złota jesień
Piękna na niej szata
Pełno już na kartofliskach
Jest babiego lata

Rolnik sieje ziarno w rolę
Dziś już na to pora
Więc pracuje od świtania
Do późna z wieczora

Ej, pomóżmy rolnikowi 
Co w trudzie, udręce
Uszanujmy jego dzisiaj
Spracowane ręce

Trzeba wszystkim to pokazać
Kraj wciąż czeka chleba
Nie gadaniem, lecz przykładem
Bo tak czynić trzeba

Wiersz opublikowany w tomie „Gruszo polna graj na wietrze”, Lublin-Kraków 1980 r.
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KAPLICZKA PRZYDROŻNA

Na rozstaju, tam pod lipą
Usiadł Chrystus frasobliwy
Taki cichy, umęczony
W skroni utkwił cierń straszliwy.

Słońce praży, w letniej porze
Śniegiem osypuje zima
Nikt tu Jemu nie współczuje
Nawet nikt się nie zatrzyma.

Wspiera lud, co w burzach dziejów
Hardo trzymał się tej ziemi
Błogosławi w jego doli
Swymi dłońmi przebitymi.

Wokół ciągną się tu pola
Ptaki czasem piosnkę nucą
Lecz On czeka wciąż na ludzi
Może jeszcze kiedyś wrócą.

Więc pozostań Chryste z nami
Bo się ma ku wieczorowi
Wspieraj siłą, użycz łaski
Dziś polskiemu narodowi.

W swą opiekę weź dziś naród
Chociaż ludzie są okrutni
Tak nam ciężko żyć bez ciebie
Bośmy biedni, tacy smutni.
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LEŚNA CISZA

Stajemy z naręczami kwiatów
Tak zasłuchani w leśną ciszę
I tylko górą deszcz zacina
Sosnami wokół wiatr kołysze.
  
Dziś wspominamy tamte lata
Z uczuciem bólu, z okiem łzawym
Gdy terror wroga szalał wszędzie
A jego przemoc była prawem.

Oddali życie za Ojczyznę
Wspomnienia o nich nie zaginą
Jak o obrońcach z Westerplatte
O bohaterach spod Lenino.
  
O groby leśne, wy kurhany
Wyście przykładem serc niezłomnych
Z was bije siła i zwycięstwo
Bądźcie przestrogą dla potomnych.

Młodzieży polska, tyś przyszłością
Co dziś przeżywasz czas spokojny
Wspieraj Ojczyznę wiedzą, pracą
By nigdy już nie doszło do wojny.
  
Nad Polską znów wolności słońce
Biały się orzeł w górę wzbija
Niech trwały pokój, niechaj szczęście
Po wiek Ojczyźnie naszej sprzyja.

Wiersz napisany 17 czerwca 1973 r.; upamiętnia uroczystość odsłonięcia pomnika na zbiorowej mogile 
w lesie pod Radawcem, gdzie spoczywa ponad stu mężczyzn z Radawca i okolicy rozstrzelanych 16 
czerwca 1940 r. przez Niemców, w odwecie za śmierć niemieckiego kolonisty Bufala z Konopnicy.
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BITWA POD JASTKOWEM
     
Rok piętnasty pod Jastkowem
W historii zasłynął
Tam kwiat wiary legionowej
Za ojczyznę zginął.

Poszli pomścić krzywdy ojców
Za Sybir, kajdany
Sam Piłsudski ich prowadził
Wódz umiłowany.

Dla czwartaków biały orzeł
Był wtedy ostoją
Parli naprzód na Moskala
Z pułkownikiem Roją.

Wróg ział ogniem na nich z góry
W twarde lasze plemię
Ponad stu ich wtedy padło
Krwią żyźnili ziemię.

Młody żołnierz mężnie walczył
Po ostatnie tchnienie
A zwycięstwo dla nich przyszło
W Pańskie Przemienienie.

Prowadziło ich tam męstwo
Przodków dawna chwała
A krwi darmo nie przelali
Bo Polska powstała.
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Duchy ich świetlane staną
W pozłocistym raju
I u Boga będą błagać
O łaski dla kraju.

 By nasz naród jaśniał w chwale
 Pośród klęsk narodów
 By pozostał poprzez wieki
 Chrystusem narodów.

6 stycznia 1990 r.

Wiersz upamiętnia 75. rocznicę bitwy pod Jastkowem, która miała miejsce 6 sierpnia 1915 r.
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NASZYM ZMARŁYM

Tam wciąż kieruję swoje kroki
Czasem rozmyślam godzinami
Gdzie cmentarz wiejski, miasto zmarłych
Cichy zakątek pod lipami.

Wspominam tych, co tu spoczęli
Dla nich już teraz życie wieczne
To tylko po nich pozostało
Trochę zadumy, łzy serdeczne...

Nisko pochylam swoją głowę
W gąszczu się płomyk świecy pali
Tu tylko krzyże są świadkami
Tych, co cierpieli i kochali.

Przez całun kiru, przez żałobę
Człowieczą mękę w dniu konania
Jak balsam krzepi moją duszę
Przyszła nadzieja zmartwychwstania.

1 listopada 1974 
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ZADUSZKI NA WSI

Wstaje mglisty dzień ponury,
Dzwon od rana huczy z wieży 
Dziś Zaduszki, Święto Zmarłych,
Każdy na mogiły bieży.

Widać z dala biel chryzantem,
Gorejących świateł krocie,
Cmentarz tonie dziś w zieleni
Na jesiennej, zimnej słocie.

Ludzie stoją zadumani, 
To co przeszło już nie wróci.
Wiatr w gałęziach tylko górą
Jakieś dziwne pieśni nuci.

Słychać szepty modlitewne,
Czasem znowu jakieś łkanie,
To za tymi, co odeszli
Wieczny pokój, daj im Panie!

Wiersz zamieszczony w tomie „Gruszo polna graj na wietrze”, Lublin-Kraków 1980 r.
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ADWENT

Przyszedł na Świat Adwent święty
Serce ludzkie dziś się korzy
Oczekując na zbawienie
Na szczęśliwy pokój Boży.

Już ligawa rzewnym głosem
O świtaniu echem woła
Chociaż mrok ziemię otula
Spieszą ludzie do kościoła.

Słychać pieśni adwentowe
Kościół w fiolet się odziewa
Przypomina człowiekowi
Jak to szybko czas upływa.

Żywot człeka szybko minie
Pośród smutków i frasunku
Czas przypomnieć dziś w Adwencie 
O ostatnim rozrachunku.

Trąby Archanielskie zagrzmią
Na dzień sądu w ostre głosy
Prośmy więc dzisiaj w pokorze
Spuśćcie rosę nam niebiosy!

17 grudnia 1972 r.
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BLASK ZE ŻŁÓBKA

Spocząłeś w żłóbku pośród nas
Nikły Baranku ofiarny
Lecz my Ci gloria śpiewamy dziś
Bo Tyś jest Pan mocarny.

Niech miłość Twa w milionach serc 
Przedziwne blaski sieje
Poniesie zew ku nowym dniom
I nowe rodzi nadzieje.

Pragniemy tu przy Tobie stać
Jak ojce to czynili
Iść z Ewangelią poprzez świat
Aż do ostatniej chwili.

Dziś kiedy serce ból przenika
Spojrzyj na nasze niedole, rany
I podnieś rękę Boże Dziecię
Ratuj, ach ratuj kraj kochany.

25 grudnia 1981 r.
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ADORACJA PRZY ŻŁÓBKU

Leży Jezus mały
Na sianie zielonym
Chociaż ta Dziecina
Jest Bogiem wcielonym.

Szopa zimna, nędzna
I biednie pokryta
Jednak chór aniołów
Dzisiaj Zbawcę wita.

Poprzez wioski, miasta
Góry i doliny
Idzie cała Polska
Do małej Dzieciny.

Dziękujemy dzisiaj
Za wszystko co mamy
Że cię mały Jezu
Serdecznie kochamy.

Wzorem ubogich pastuszków, którzy przybyli pokłonić się Panu, idziemy i my do żłóbka 
kolędować Małemu. Zamiast podarunków zaśpiewamy mu staropolskie pastorałki, z kan-
tyczek pokrytych pyłem zapomnienia. Niech ludowa pastorałka roztacza dalej swój urok
i czar na naszej polskiej ziemi. 

Tekst napisany dla chóru kościelnego na adorację przy żłóbku.
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Czesław Maj z siostrą Janiną, 1953 r.

Czesław Maj (stoi) jako lekarz w przedstawieniu „Ostry dyżur” 
J. Lutosławskiego, 15 kwietnia 1956 r.
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Zespół teatralny w Stacji Hodowli Roślin w Motyczu, 10 lipca 1956 r. Czesław Maj 
stoi trzeci z prawej. W środku, w garniturze kierownik zespołu Henryk Siedleczko.

Kopanie ziemniaków, 1963 r.
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NASZA HANIA

Wyszła Hania z rana
Wyszła na podwórko
Ażeby się spotkać 
Z ulubioną kurką.

Hania wyszła na dwór
I ziarenka sypie
A mróz ją po buzi
Coraz mocniej szczypie.

Mamusia zmartwiona
Woła – Wróć już Haniu!
Hania mówi – Zaraz,
Niech popatrzę na nią!

A potem już weszła 
Na sanki jej kurka
I Hania z nią biega
Dokoła podwórka.

Przyszedł kotek Bielik
I patrzy na Hanię
A ona mu każe 
Znów siadać na sanie.

Wszystko jeździ, skacze
Z radości, z uciechy
Tylko z dala słychać
Hani głośne śmiechy.
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Czas już będzie skończyć
Tę miłą zabawę
Brać się za zeszyty
I książki ciekawe.

Hania pisze, liczy
Coś powtarza w kółko
Tylko czasem oknem
Zerknie na podwórko.

Styczeń, 1966 r.

Kurka miała na imię Bożenka i jeździła razem z kotem Bielikiem na sankach, które cią-
gnęła Hania.
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50. ROCZNICA ŚLUBU

Przed wielu laty staliście dwoje
Złączeni wspólną miłością
Byliście młodzi, pełni zapału
Patrzący w życie z ufnością.

Gdy kapłan wiązał Wam stułą ręce
I błagał Ducha Mądrości
Wam serca drżały, takie niepewne
O losy swojej przyszłości.

Stojąc w rozterce, niepewni jutra
Prosiliście wtedy ze łzami
Ażeby Chrystus jasny, promienny
Poszedł przez życie z Wami.

By Matka Boża cudna, anielska,
Dobra, najlepsza z matek
Strzegła od złego, łaską wspierała
W wychowywaniu dziatek.

Dziś gdy siwizna srebrzy Wam skronie
Niech miłość świeci jak promień słońca
Byście szli dalej, złączeni w jedno
Aż do samego końca...

Aby Was Pan Bóg w swojej dobroci
Za Wasze trudy, cierpienia
Przyjął jak Ojciec przyjmuje dzieci
Użyczył łaski zbawienia.
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NA NOWY ROK 

Z Nowym Rokiem w Imię Boże
Oby tak już było
By nam jaśniej i weselej
Słonko zaświeciło.

Chociaż troski i kłopoty
Czoła chmurzyć będą
Niech nadziei złote nici
Dusze nam oprzędą.

Dzisiaj ludzkość pragnie szczęścia
Czoła okryć chwałą
Ale próżne to zabiegi
Wciąż miłości mało.

Wszędzie ognie nienawiści
Gorzeją na świecie
Nasza wiara, nasza ufność
w Tobie Jezu – dziecię.

Choć niepokój drąży serce
Niepewność w nas rodzi
Idźmy śmiało z Nowym Rokiem
Gdy nam Bóg przewodzi.

1978 r.
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POD TWĄ OBRONĘ

Gdy ciernie bólu ranią mą duszę
Sam nie wiem w którą udać się stronę
Jeden cel jasny widzę przed sobą
Z pokorą wzywam „Pod Twą obronę”.
 
Kiedy niewiara dręczy me serce
Oddal ode mnie grzechów zasłonę
Myśl moja biegnie wtedy ku górze
Natenczas błagam „Pod Twą obronę”.

W godzinę śmierci dozwól mi proszę
Bym wzwyż kierował oczy stęsknione
Zabierz mnie Matko z sobą na zawsze
Będę Ci śpiewał „Pod Twą obronę”!

26 grudnia 1974 r.
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MATKO ANIELSKA

Matko Anielska wśród Cherubinów
Opiekuj się wciąż nami
Abyśmy mogli z Twoją pomocą 
Do niebios dojść przystani.

Wspieraj nas, wspieraj twymi łaskami
Najświętszą dłonią twoją
I choć królujesz ponad gwiazdami
Nie gardź modlitwą moją.

Kiedy przed laty wznoszono kościół
Ty za patronkę byłaś wybrana
Odtąd już jesteś z nami zawsze
Królowo Aniołów – Matko kochana.

I wciąż ocierasz łzy płynące
Chłodzisz rolnicze uznojone skronie
I czuwasz by nie zbrakło chleba
Który mu dajesz w spracowane dłonie.

Czy w czas pokoju, czy w pożodze wojny
Wciąż doznajemy Twojej opieki
Błagaj Maryjo u Twego Syna
By raczył przyjąć nas na wieki.

Kiedy w południe na Anioł Pański
Donośnie dzwony dzwonią
Wtedy przy pługu żegna się rolnik
Swą spracowaną dłonią.
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A kiedy mroki okryją ziemię
Wszystko się do snu ułoży
Szept modlitewny płynie do Ciebie
Hen, do niebieskich przestworzy.

Jeśli mnie zbudzi ranna jutrzenka
To rześko ze snu wstanę 
Godzinki ku czci Twojej Maryjo
Na usta cisną się same.

Więc dziś przemożna niebios Włodarko
Prowadź, wciąż prowadź przez życie nas
Byśmy po śmierci razem z Jezusem
Mogli Cię wielbić po wszystek czas.

O Pośredniczko! Ratuj dziś Polskę
Ulecz naród z pijaństwa nałogu
By mógł zachować wiarę ojców
A nade wszystko wierność Bogu.
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NA WNIEBOWZIĘCIE

Raz do roku w wielkie święto
Schodzi cała uśmiechnięta
Niby zjawa, cudna Pani
Matka Boża Wniebowzięta.

Zioła kłonią przed Nią główki
Kwiaty hołd oddają niemy
Ona idzie, patrzy, słucha
Po tej naszej polskiej ziemi.

Zapatrzona w nasze łany
Oczy pełne ma piękności
Bo w Jej sercu jak w świątyni 
Płonie wieczny znicz miłości.

Wzięła szarą grudkę ziemi
Sama dobroć, rozmodlona
Chociaż cała w glorii nieba
Rzewnie tuli ją do łona.

Weźmie Maria w nieba ziemię
Nasze kwiaty, nasze zioła
Przed tron Syna wszystko stawi
Gdzie Cheruby chylą czoła.

O dniu, w którym triumfujesz
Cały naród Ciebie prosi
I Te Deum uroczyste
Hen po polskiej ziemi głosi. 

Wiersz zamieszczony w tomie „Nad ołtarzem pól”, Lublin 1986 r.
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MATKA BOŻA WNIEBOWZIĘTA

Przez polską ziemię idzie świetlana
O twarzy lilii, wciąż uśmiechnięta
To Matka nasza Niepokalana
Z duszą i ciałem do nieba wzięta.

Postać jej zdobią kwiaty i zioła
Z różańcem świętym dla nas zachęta
Spieszy przez pola, wioski i zioła
To Matka nasza dziś Wniebowzięta.

Dzisiaj w świątyniach modlą się wierni
W krąg radość wielka z Maryi święta
Niechaj Cię wszystkie serca uwielbią
O Matko nasza dziś Wniebowzięta.

Pozostań z nami Pani na zawsze
O Tobie cały naród pamięta
Wspieraj nas w trudzie i poniewierce
Twą świętą łaską, o Wniebowzięta.

15 sierpnia 1974 r.
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KU CZCI MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ KĘBELSKIEJ

Pośród źródeł i strumieni
Gdzie Kębelskie wzgórza drzemią 
Przyszło Boże zmiłowanie
Na znękaną, biedną ziemię.

Hordy dzikich Tatarzynów
Polskę pustoszyły całą
Lecz Maryja się zjawiła
I tu zajaśniała chwałą.

Była Opiekunką ludu
Ocierała łzy niedoli
Bo gdy dzieci w poniewierce
To matczyne serce boli.

Szli tu chromi, ociemniali
Ludzka nędza pogardzona
Ona wszystkich przygarnęła
Czule tuliła do łona.

A z jej dłoni przecudownych
Łask obfitych szły strumienie
Ci, co grzechem się zmazali
Mieli u Niej pocieszenie.

Dziś gdy jady bezbożnictwa
Niby ciernie duszę ranią
My wytrwamy w ojców wierze
Wszak Kębelską mamy Panią.
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Czesław Maj (w środku) podczas zjazdu Stowarzyszenia Twórców Ludowych 
w Lublinie w grudniu 1979 r. 

Fot. Stanisław Wdowiński, z archiwum autora książki

Czesław Maj (z prawej) w skansenie z poetami ludowymi Marią Gleń 
i Józefem Małkiem, 18 grudnia 1983 r.
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Na ligawie gra Władysław Maj 
a Czesław Maj 

podtrzymuje instrument 
w Muzeum Wsi Lubelskiej,

grudzień 1988 r.

Czesław Maj w skansenie. 
Fot. Stefan Aleksandrowicz
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Królowej zyskała miano
Skroń koroną uwieńczona
Tyle wieków już panuje
Jakoby matka rodzona.

1 listopada 1980 r.

Wiersz zamieszczony w zbiorach wierszy: „Wołanie z ziemi” Antologia jednego wiersza 
ludowej poezji religijnej, opr. Donat Niewiadomski, Lublin 1991r.; „Ziarna wiecznej na-
dziei”, Lublin 1994 r.
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PODZIĘKOWANIE

Staję przed Tobą Panienko Święta
I chwile co szybko płyną
Chciałbym zatrzymać, by tu pozostać
I patrzeć w twą twarz Matczyną.

Jesienne wichry szumią nad światem
Drży serce ludzkie, co dalej będzie
Myśmy o przyszłość swoją spokojni
Bo chwałę Twoją głosimy wszędzie.

Dziś śpieszy rolnik na Jasną Górę
By zanieść plony swej ciężkiej pracy
Swoją Hetmankę Madonnę Czarną
Swymi darami uraczy.

Matką mu była krzywda dziejowa
Takie mu miejsce w narodzie dano
Za to, że żywił, bronił tej ziemi
To wrogiem ludu go nawet zwano.

Chłop, niestrudzony siewca i żniwiarz
Pracując nieraz we dnie i w nocy 
By mu i braciom nie brakło chleba
Do Ciebie Matko zwraca swe oczy.

Czcigodne ręce Ojca Świętego
Pobłogosławią pól naszych dary
W tej chlebnej Hostii, w Eucharystii
Ludzkość odnajdzie szczęście bez miary.
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Tylko z Maryją lud pójdzie w dzieje
Naród co nieraz doznał Jej łaski
Niech wejdzie w dalsze tysiąclecia
Niechaj rozsiewa cnót swoich blaski.

Jasna Góra, 5-6 września 1987 r.

        

Zespół ludowy „Rola” podczas Dni Miejscowości, 
Motycz, 12 czerwca 1982 roku.
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JASNA GÓRA

Spieszymy dzisiaj na Jasną Górę
Śmiało publicznie wyznać swą wiarę
Wspólnie uwielbić Matkę Jezusa
Aby zachować zwyczaje stare.

Wielbimy Ciebie za Twoją miłość
Tu na tej ziemi w każdym momencie
Jesteś najmilsza i najpiękniejsza 
Na niebios firmamencie.

Dzisiaj Cię błaga wszystek lud Polski
Na klęczkach prosi, rzewnie ze łzami
Uproś nam zgodę i trwały pokój
Maryjo, módl się za nami.

Cześć dla Królowej niech nie ustanie
Na polskiej ziemi, w każdej godzinie
I w tysiąclecia niech idzie nowe
Chwała dla Matki niech nie zaginie.

14 października 1973 r.
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BRAT ALBERT
     
Nad Polską, znów zabłysła zorza
I łaska Pana zajaśniała
Brat Albert w niebo wywyższony
Niech Bogu będzie wieczna chwała.

Sam Ojciec Święty to ogłosił
I radość wielka z tej przyczyny 
Że w poczet świętych Polak wstąpił
Za swoje zbożne, wielkie czyny.

Za nic Mu była ziemska sława
Ludzkie pochwały i zaszczyty
W każdym biedaku widział brata
We Franciszkański duch spowity.

Więc prosił Boga najgoręcej
By ludziom serce swe otwierać
A tym co żyją w poniewierce
Na co dzień gorzkie łzy ocierać.

Poszedł jak inni w ciężkie boje
Nie dbał o rany, krew i blizny
Bo naród w mrokach żył niewoli
On stanął w obronie Ojczyzny.

Kiedy w powstaniu stracił nogę
Błysnął w nim talent wymarzony
Duch święty rządził tu inaczej
Dla wyższych rzeczy był stworzony.
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Wreszcie gdy habit wdział ubogi
Ludzką niedolę miał na względzie
Chleb dawał, koił i pocieszał
W bliźnich Chrystusa widział wszędzie.

Hymny śpiewają dziś niebiosa
Uwielbia stwórcę cały świat
Że z ziemi został wyniesiony
W rajskie ogrody cudny kwiat.

12 listopada 1989 roku w Rzymie
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KU CZCI ŚW. AMBROŻEGO
 
Niby lilii niebiańskiego raju
Bóg przymioty swej świętości dał
A po śmierci przyjął Ambrożego
Prosto w niebo do niebieskich chwał.

Cieszą się mieszkańcy niebios dworu
A na ziemi wszystek wierny lud
Bo Ambroży w święte policzony 
Jako Boskiej łaskawości cud.

Ratowałeś dusze dla Chrystusa
Naród grzeszny wzywa Cię w potrzebie
Wyśpiewałeś Panu wzniosłe hymny
Pszczelim rojom patronujesz w niebie.

Cieszą się mieszkańcy...

Niestrudzony kaznodziejo Boży
Jego sprawie tu oddany cały
Bo Ci była wielka mądrość dana
Złotousty krzewicielu wiary.

Cieszą się mieszkańcy...
 
A więc w Tobie niebieski Patronie
Pośrednika i obrońcę mamy
Byśmy wspólnie śpiewali po zgonie
Ciebie Boże wiecznie wysławiamy.

Cieszą się mieszkańcy...

W naszej parafii istnieje kult Św. Ambrożego, wielkiego Biskupa, złotoustego kaznodziei 
i patrona pszczelarzy. Choć żył w IV wieku, jednak pamięć Jego zasług wobec Boga i lu-
dzi przetrwała do dziś. Dlatego niech ta skromna pieśń przyczyni się do większej chwały 
naszego świętego orędownika u Boga. Pieśń jest śpiewana na melodię „O Maryjo, czemu 
biegniesz w niebo”.
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Z IMIENIEM JEZUS

Chrystus przychodzi dzisiaj na ziemię
Taką skłóconą, pełną wrogości –
A On, jak dawniej – jak przed wiekami
Z czułym uśmiechem pełnym miłości.

Nie zważa na to, że dzisiaj człowiek
Jad nienawiści w swym sercu chowa,
Że wmawia równość i sprawiedliwość,
To takie puste i czcze są słowa.

Z czym dzisiaj pójdą ludzie do żłobka,
Z wysokich tronów wielcy, bogaci:
Z bronią, atomem, czy rojem rakiet,
Pragnący dręczyć wolność swych braci.

Faryzeusze naszego wieku
Co to trzymacie rządy nad światem
I wciąż wznawiacie swe puste hasła,
Że człowiek dzisiaj każdemu bratem.

O, wy Judasze, Kaina syny,
Krew na was ciąży ciężkim brzemieniem,
A łzy niewinnych matek i dzieci
Na wasze głowy legną kamieniem.

Cóż wasza wielkość znaczy przed Panem,
Swe niecne plany wmawiacie w masy,
Wyście nędzarze i kliki zdrajców,
Bo Bogiem waszym pancerne kasy.
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Pytam was wszystkich – dokąd zdążacie?
Wszak wami rządzą same złe moce
I chęć grabieży, mordu i gwałtu,
Sumienia wasze czarne jak noce.

Kto uratuje ludzkość od klęski,
Mocną prawicą ludy wspomoże?
Jan Paweł II, co ciszy burze
I na świat zwraca On lico Boże.

1983 r.

Wiersz zamieszczony w antologii „Polska nam Papieża dała”, Kraków 1993 r.
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PIELGRZYM

Ledwie przestały dymić krematoria,
Ludzkość nienawiść znów wznieca ku sobie,
W swych arsenałach kuje broń zagłady,
By kwiat nadziei marnie grzebać w grobie.

A wielki wyzysk i ucisk narodów
Jak ciężkim głazem dusze dziś przygniata
I zda się nie ma już dzisiaj ratunku
Dla znękanego zawiścią świata.

Lecz oto Pielgrzym wszedł na drogi życia
Z uśmiechem jasnym, jako lilia wonna,
Biel Jego szaty widnieje z daleka,
A pierś mu zdobi Czarna Madonna.

Krzyż Chrystusowy niesie na swym barku,
Po gruzach, cierniach idzie bez wytchnienia
Jak Jego naród co poprzez historię
Znaczył swą drogę pasmem cierpienia.

Nie znamy Ciebie, wrzasnęły głosy,
Lepiej Lucyfer niechaj tu stanie
I urągliwym zaszli się śmiechem
Aż echo poszło w piekieł otchłanie.

Wzniosły się mściwe pięści ku górze,
W swej nienawiści ludzkość zajadła,
On szedł jak siewca o wczesnym świcie
W ludzkie sumienie siać prawdy ziarna.
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Nie znamy Ciebie, zawyła zgraja
I barbarzyńców zdziczała horda,
A On podnosi prawicę w górę
Świat błogosławiąc swym „Sursum Corda”.

Buchnęły strzały straszne jak żądła,
Krwi rubinowej trysły strumienie.
O, zbrodnio świata, rzeszo plugawa,
Czemuż ją bierzesz na swe sumienie?

I Pielgrzym runął ciężko na ziemię,
Świat w beznadziejnym zamarł bezruchu
Upadł, jak ongiś Chrystus zemdlony,
Krzyż spadający zadźwięczał głucho.

Jakaż to hańba po wszystkie czasy
Tym co srebrniki nędzne dostali,
Wszak sam Antychryst podpisał wyrok,
A oni skrzętnie go wykonali.

Ale o dziwo, Pielgrzym wstał do życia!
Krzyż wielki dźwignął znowu na ramię,
By zanieść światu pokój i szczęście,
Bo przecież Boże jest na nim znamię.

Jakaż to radość po wielkim piątku,
Z twarzy mu biją świetliste smugi,
Następca Piotra, łowca dusz ludzkich,
Potomek Lecha – Jan Paweł II.

25 lutego 1983 r.

Wiersz zamieszczony w antologii „Polska nam Papieża dała”, Kraków 1993 r.
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SYMBOL LUDZKIEGO ZBAWIENIA

W rozgwarze życia idę opuszczony,
Jak pielgrzym wybrałem się w drogę,
Lecz moje kroki są takie niepewne,
Do celu trafić nie mogę.

Pełno zakrętów jest ciągle przede mną,
Stromych przepaści pośród udręk doby,
Jestem jak ślepiec gnany ciągłym strachem,
Kiedy zawodzą już ludzkie sposoby.

I zda się, nie ma znikąd wspomożenia,
Wśród nocy ciemnej zgasły jasne zorze,
Ja wołam wtedy jakby wpół umarły:
Zlituj się! Wspomóż mnie Boże!

Lecz jakieś światło tryska w mroku nocy,
Coś mówi do mnie z cicha do sumienia:
Patrz, krzyż Chrystusa nadzieją zwątpionych
Symbolem ludzkiego zbawienia.

Radość ogromna dech zaparła w piersi,
Dusza pożądać nic więcej nie może,
Stoję i żebrzę, nie wiem, co mam począć,
Ścielę swe serce przed Tobą w pokorze.

Wstaję do życia, jak cuchnący Łazarz,
Już nie ma we mnie wątpliwości cienia,
Z ufnością idę za Bożym Barankiem,
Za krzyżem, nadzieją zbawienia.

1984 r.

Wiersz publikowany w zbiorze „Ziarna wiecznej nadziei”, Lublin 1994 r.
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KIERMASZOWY SYGNAŁ

A w niedzielę raniusieńko
Ledwie słonko wstaje 
Nasz kogucik śpiewnym głosem
O sobie znać daje.

Już nastroszył swoje piórka 
I rozgłasza wszędzie
Wstańcie ludzie, posłuchajcie
O czym mowa będzie.

Że was budzę, spać nie daję
Nie ma co się gniewać
Będziem grali na ludowo
Będziemy też śpiewać.

Wszak 30 lat już mija
Jak ja do was pieję
Pragnę wszystkich rozweselać
Taką mam nadzieję.

Więc słuchajcie mnie kochani
Bo mam spraw bez liku
Gdy zaśpiewam wam w niedzielę
Swoje kukuryku!

1 lutego 1998 r.
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ZAMKOWA GÓRA

Zamkowa góra cała w zieleni
Przypomina o przeszłości tej naszej ziemi.

Zamkową górę kwiecie okryło
Sławi z dawna ją legenda jak tu kiedyś było.

Mieszkał tu lud dzielny, jeszcze przed wiekami
Co zdrowo gromił Szweda nawet motykami.

Nasz motycki naród, któż o nim nie słyszał
Co to wielkim bohaterstwem historię swą pisał.

Zagrajcie mi dzisiaj radośnie w organy
Po wsze czasy niechaj słynie nasz Motycz kochany.

30 maja 1976 r.

Tekst napisany dla zespołu „ROLA”
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GRAJ MI FUJARECZKO

Graj mi fujareczko
Po lesie, po gaju
A ja se zaśpiewam 
Siądę na rozstaju.
 A,a,a,a... siądę na rozstaju.

Będę se śpiewała
Krasne wianki wiła
Tak mnie nauczyła
Moja matuś miła.
 A,a,a,a… moja matuś miła.

Graj mi fujareczko
Graj mi o świtaniu
Będę se śpiewała 
O moim kochaniu.
 A,a,a,a… o moim kochaniu.

Zagraj mi, ach zagraj
O wieczornym chłodzie
To ja se zaśpiewam
O swojej urodzie
 A,a,a,a… o swojej urodzie.

8 września 1979 r.

Tekst napisany dla zespołu „ROLA”.
Piosenkę śpiewała Zofia Tomasik, a Czesław Maj grał na fujarce, kupionej w 1932 r.
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NOSIŁ WILK

Był taki człek, co wiecznie pił
Gorzałę, piwo, wina
Miał siny nos, chrapliwy głos
Pijaństwa to przyczyna.

Jak czasem szedł, to wrzeszczał tak
Niby tatarska horda, 
A ludzie w krąg mówili, że
Idzie ta moczymorda.

Bo tata pił, a dzieciom wstyd
Przynosił zawsze wielki
A kiedy jeść nie miały co
Sprzedawały butelki.

Smykałkę miał, jak mało kto
Wszystkich dokoła nabrał
A żona wciąż modliła się
Żeby cię Pan Bóg zabrał.

Do pracy szedł, jak czasem chciał
Bo grosza by się zdało
Kradło się tu, kradło się tam
Wszystkiego było mało.

Aż przyszedł kres, gdy pijak szedł
A nocka już zapadła
Zatoczył się i w rowie legł
Kostucha go dopadła.
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Dziś nie wie nikt, że taki żył
My mamy wspomnień kilka
Że nosił wilk każdego dnia
Ponieśli i wilka.

4 lutego 1979 r.

Czesław Maj z zespołem „Rola”, który prowadził i pisał dla niego teksty. Zdję-
cie z 3 czerwca 1984 roku, wykonane po koncercie w Muzeum Wsi Lubelskiej.
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NASZE CHŁOPY

Nasze chłopy moi mili
Nie posiedzą ani chwili
Każdy łazi, tylko wzdycha
Żeby trafić do kielicha.

Nasze baby sami wiecie
Nie znajdziecie takich w świecie
Tu zagaszą, tam zapalą
Same sobą się pochwalą.

Chłopy, gdy samotność zbrzydła
Idą pod niewieście skrzydła
I w niewolę się oddają
Za to opierunek mają.

Gdy się zejdzie kuma z kumą
Bardzo dobrze to pojmują
Tego zrobią, tego spławią
Suchej nitki nie zostawią.

Wprowadzajmy taką modę
Podajmy ręce na zgodę
Bo miłości zawsze mało
Zróbmy z tego jedno ciało.

Tekst napisany dla zespołu „ROLA”
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CHÓR

Cóż to słychać z dala?
Czy to grzmi gdzieś w chmurze?
To motyckie chłopy 
Śpiewają dziś w chórze.

Zeszli się z parafii
Huczą z całej siły
Samo serce rośnie
Aż posłuchać miło.

Każdy tęgi, krępy
Jako sosny w lesie
Gdy śpiewają społem
Aż się echo niesie.

Chociaż który czasem
Zakropi robaka
Nikt mu się nie dziwi
Dzisiaj moda taka.

Trochę się pozłoszczą
Kielichem pocieszą
Lecz dla chwały Bożej
Wszyscy razem spieszą.

Spójrzcie na chórzystki
Same pierwszej wody
Łuna od nich bije
Istny pokaz mody.
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Nasz kościelny człowiek
Zawsze skromny, cichy
Kiedy śpiewa basem
Też ma głos nielichy.

Skądże ta odmiana
Ktoś zapyta śmiele
Że tak piękne pieśni
Słyszymy w kościele.

Wszyscy twierdzą zgodnie
Stojąc z tęgą miną
To zasługa Księdza
I to jest przyczyną.

Niech więc nasze pienie
O strop nieba bije
A nasz drogi Proboszcz
Niechaj Sto lat żyje!

2 lutego 1975 r.

Tekst napisany dla zespołu „ROLA”
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STRAŻACKIE WSPOMNIENIA

Pamiętasz kumie jak to dawniej było
Jak to się w straży motyckiej służyło.
Dziś wspominamy rzewnie dawne dzieje
Człek się uśmieje. 

W czasie alarmu dęło się w trąbeczkę
Aż puchło gardło, chrypiało troszeczkę.
Dzisiaj na dachu gdzieś syrena buczy
Aż w głowie huczy.

Nieraz do ognia było kawał drogi
A nasze szkapy wyciągały nogi.
Czasem wierzgały, gdzie największe błoto
Szliśmy piechotą.

Gdy już do ognia żeśmy przyjechali
I do sikawki zdrowo podymali.
Trochę psiukało sobie pomalutku
Prawie bez skutku.

A na drabinie, gdy człek w górze wisiał
To z ognia, dymu prawie ledwie dyszał.
Dzisiaj na starość astma za to dusi
Tak to być musi.

Jak człek szedł przez wieś, to panny zerkały
A same ładne, co się żenić chciały.
Bo do strażaka każda miętę czuje
Taki pasuje.
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Nieraz na zabawach rozróby bywały
W ruch szły butelki, a potem i pały.
Każdy uciekał, że aż się kurzyło
Oj strachu było.

Wznieśmy dziś toast w pięćdziesięciolecie
Co było dobre, wiemy, widać przecie.
Na dalsze lata niech się wszystko darzy
W motyckiej straży.

Tekst napisany dla zespołu „ROLA” z okazji jubileuszu 50-lecia OSP w Motyczu,  
21 września 1975 r. 
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DZIEŃ KOBIET

Nie wicie kumie jak to dalej będzie
Bo gdzie nie spojrzeć, to kobita wszędzie.
W Kółku Rolniczym, w fabryce i w biurze
I w każdej dziurze.

Moja Maryśka, jak się raz zawzięła
Sam nie wiem kiedy swojego dopięła.
Kupiła traktor, o mój Boże słodki
Orze na grządki.

A moja znowu sołtysem być chciała
I się do tego urzędu dostała.
Teraz gdzieś we wsi, nie wiem może w gminie
Głosi o czynie.

My se tu kumie, ot tak gadu gadu
A krowy beczą i ni ma obiadu.
Jak przyjdą baby, z urzędu, czy pola
To marna dola.

Czasem byś sobie żoneczkę przytulił
Troszkę popieścił, może się rozczulił.
Czasem już człeku nie możesz wytrzymać
Jej nigdy ni ma.

Wypijmy sobie za te ich sukcesy
Bo je osiągają, nie ma co tu grzeszyć!
I wznieśmy toast z twarzą uśmiechniętą
Za babskie święto!

Tekst napisany dla zespołu „ROLA”
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ŻYCIE CODZIENNE 

Pamiętasz kumie, jak to dawniej było
Jak się za młodu gorzałeczkę piło.
Dzisiaj na starość już nic nie wypijesz
Bo ledwie żyjesz.

Kiedy się dawniej młode latka miało
Za dziewczynkami po wsi się latało.
Dziś na nic mrugać z wieczora i z rana
Zimne kolana.

Kiedyś się żyło bez kłopotu chłopie
Nikt nie oszczędzał w PKO i SOP-ie.
Dziś człowiek lata, co może kupuje
Forsę lokuje.

Czasem pożyczyć pragniesz grosza kupę
By zafundować na starość chałupę.
Pieniążki poszły, nic się nie zrobiło
Oddać trza było.

Dawniej się kumie wypiło ćwiarteczkę
Człek se po drodze pośpiewał troszeczkę.
Teraz na szosie milicyja stoi
I skórę łoi.

Czasem cię znowu wsadzić chcą do kozy
Za nie wybrane w terminie nawozy.
Siejesz z wiaderka już o wczesnej wiośnie
A garb ci rośnie.
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Teraz po GS-ach paszy mało mają
Jak odwieziesz świnię, worek ci sprzedają.
Gdy wrócisz do domu z żoną zasmucony
Co będą jadły bekony?

W handlu obuwiem, o tym teraz gadka
But duży numer, to prawie rzecz rzadka.
Gatunków mody dziś nikt nie policzy
Kołków i szpicy.

Ej żeby latek ubyło nam cosik
Człek by się znowu do zespołu zgłosił.
Tymczasem chodźmy zanim w gardle zaschnie
Na małe jasne.

Tekst napisany dla zespołu „ROLA”
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Czesław Maj z kosą przy mendlu, ręcznie wiązanych snopów żyta, 
23 lipca 1996 r.

Autor na spotkaniu opłatkowym w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych 
w Lublinie, 12 grudnia 1997 r. 
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Czesław Maj z harmonią, w ogrodzie przed domem, 
6 września 1998 r.
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Autor z Teresą Łozińską, redaktorem audycji radiowej „Kiermasz 
pod kogutkiem”, realizowanym przez I Program PR Warszawa, 

Kazimierz Dolny nad Wisłą, 22 czerwca 2001 r.

Władysław Maj gra a Czesław Maj podtrzymuje ligawę 
w Muzeum Wsi Lubelskiej, 20 grudnia 1998 r.
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Czesław Maj przed odbudowanym po tragicznym pożarze
kościołem w Motyczu, 9 czerwca 2000 r.
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Czesław Maj z koleżankami ze Śląska podczas Ogólnopolskiego Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 

29 czerwca 2002 r.



188

Autor w ogrodzie przed domem, 22 września 2002 r.
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Autor ze Stefanem Aleksandrowiczem w Muzeum Wsi Lubelskiej 
podczas obchodów 140 rocznicy bitwy pod Żyrzynem, 

8 sierpnia 2003 r.

Czesław Maj podczas uroczystości w Szkole Podstawowej w Motyczu, 
zorganizowanej z okazji obchodów jego 80. urodzin, 

luty 2003 r.
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Czesław Maj z Czesławem Tarkowskim w ogrodzie, 
Motycz, 27 sierpnia 2003 r.

Autor z sąsiadką Krystyną Maj podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 24 czerwca 2005 r.
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