MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM
DZIAŁ HISTORII I KULTURY REGIONU

SIĘGAJĄC PAMIĘCIĄ.
TRADYCJA, HISTORIA, KULTURA
NA PUŁAWSKIM POWIŚLU

Wystawa zorganizowana w ramach projektu Kulturowa
animacja- o kulturze i tradycji Puławskiego Powiśla

PROJEKT

CEL PROJEKTU: Projekt skupiał się na przeprowadzeniu
działań
edukacyjno-animacyjnych
w
trzech
miejscowościach na terenie gminy Kazimierz Dolny –
Bochotnica, Parchatka i Zbędowice.

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów
o następującej tematyce:
- warsztaty wikliniarskie,
- warsztaty filcowania,
- warsztaty dziennikarskie,
- warsztaty pszczelarskie,
- spotkania z opowieściami mieszkańców,
- warsztaty tańca regionu Powiśla Puławskiego,
- spotkanie dla nauczycieli w zakresie pogłębiania wiedzy
o gwarze Lubelszczyzny

REZULTATY PROJEKTU: Efektem projektu było
pobudzenie
lokalnego
życia
kulturalnego
oraz
zwiększenie świadomości młodych osób na temat
kultury, tradycji i historii regionu. Dzięki zaangażowaniu
mieszkańców w projekt i udziału w spotkaniach powstała
niniejsza wystawa planszowa oraz gazeta jednodniówka z
tekstami uczestników.

Warsztaty wikliniarskie w Zbędowicach, 6 lipca 2021 r.,
prowadziła Karolina Karpińska, fot. A. Borsewicz

Warsztaty filcowania w Parchatce, 6 lipca 2021 r., prowadziła
Karolina Karpińska, fot. A. Rybczyńska

Warsztaty dziennikarskie w Parchatce, 18 sierpnia 2021 r.,
prowadziła Agnieszka Gieroba, fot. A. Rybczyńska

Wspomnienia i gawędy mieszkańców Bochotnicy, 19 sierpnia
2021 r. opowiadała sołtys Jadwiga Kozak, fot. M. Lasota-Taracha

Warsztaty tańca regionalnego w Bochotnicy, 7 września 2021 r.,
prowadził Łukasz Czerwiński, fot. A. Borsewicz

Warsztaty dla nauczycieli o gwarze lubelszczyzny w Bochotnicy,
8 września 2021 r., prowadziła prof. dr hab. Halina Pelc,
fot. A. Borsewicz

Warsztaty pszczelarskie w Parchatce, 10 września 2021 r.,
prowadził Roman Wolny, fot. A. Rybczyńska

Warsztaty tańca regionalnego w Parchatce, 14 września 2021
r., prowadził Łukasz Czerwiński, fot. A. Rybczyńska

Wspomnienia i gawędy mieszkańców Zbędowic, 19 września
2021r., prowadziła Agnieszka Borsewicz, fot. A.Borsewicz

Głównym celem projektu było kultywowanie i ocalenie
od zapomnienia historii, kultury, gwary i dawnych tradycji
w regionie Powiśla Puławskiego.

PARTNERZY PROJEKTU: Biblioteka w Bochotnicy filia
Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym, Szkoła
Podstawowa w Bochotnicy, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Parchatki oraz Sołectwo Zbędowice.

BOCHOTNICA
Bochotnica zw. małą (łac. Minor) (w odróżnieniu od
Bochotnicy-Kolonii zw. dużą (łac. Major), która znajduje się
przy Nałęczowie), obecnie leży w powiecie puławskim
(daw. nowoaleksandryjskim), gm. Kazimierz Dolny (daw.
Celejów), parafii Kazimierz Dolny. Położona jest
w
prześlicznej dolinie rzeki Bystrej u jej ujścia do Wisły.
Stanowi jedną z najpiękniejszych okolic Powiśla. Cała
miejscowość leży na terenie Kazimierskiego Parku
Krajobrazowego.
Swoją
nazwę
wywodzi
od
nieprzewidywalnej, ale urokliwej rzeki dawniej zwanej
Bochotniczanką, a dziś Bystrą.
Na wzgórzu znajdują się ruiny zamku zbudowanego z
białego kamienia i czerwonej cegły wzniesionego w XIV w.
z polecenia Macieja Borkowica, wojewody poznańskiego
(odnotowanego w źródłach na tym urzędzie w latach
1346-1358 ). Z powstaniem zamku związana jest legenda
o królu Kazimierzu III Wielkim i Esterce, którzy spotykali
się na zamku bochotnickim w czasie pobytu króla w
Kazimierzu. Obronny zamek posiadał w ścianie
zachodniej bramę wjazdową i most nad szerokim
parowem.

Ruiny zamku w Bochotnicy,
żródł. Polona

B. Prus, Pierwsze
opowiadania,
Warszawa 1890.

Pokoleniowe życie rodzinne
Choć czasy i warunki życia się zmieniały, rodzina
pozostawała sprawą najważniejszą, gdzie każdy mógł
liczyć na drugiego. Wspomnieniami do przeszłości sięga
pani Jadwiga Nowak. "Babcia moja Katarzyna z domu
nazywała się Chojecka. Jej pierwszy mąż Konstanty Rodzik
zmarł mając 23 lata. Z tego małżeństwa pozostały dwie
córki Celina i Aleksandra. Babcia wyszła ponownie za mąż
i po mężu przyjęła nazwisko Łazińska. Urodziła jeszcze
troje dzieci: Antoninę, Juliannę i Tadeusza. Dzieci razem
dorastały tworząc wspaniałą rodzinę. W życiu jedno
drugiemu pomagało w każdej potrzebie czy to była
budowa, czy w pracach polowych.

Opodal zamku, idąc wąwozem prosto w stronę
zabudowań zwanych lokalnie na "na górach" lub "góry",
na prywatnym terenie, znajdują się ruiny mauzoleum Jana
Oleśnickiego herbu Dębno, zw. Janem Bochotnickim,
wojewody lubelskiego w XVI w. Oleśnicki po matce
Katarzynie ze Zbąskich z Kurowa odziedziczył majątek w
postaci 15 wsi w ziemi sandomierskiej i Kamionkę z
okolicznymi wsiami w pobliżu Lublina. Grobowiec
ufundowała wdowa Anna druga żona Oleśnickiego, córka
Piotra Herburta.
Bochotnica zachwyca turystów i mieszkańców widokami
na dolinę i wzgórze porośnięte lasem grabów, wiązów,
dębów, brzóz i olch. Występują tu rzadkie gatunki roślin
min. ożota i zawilec wielkokwiatowy. Za budynkiem szkoły
podstawowej znajduje się kamieniołom komorowy, jedyny
taki w regionie. W okolicy dominują kamieniołomy
odkrywkowe. Kamieniołom tworzy grotę, wewnątrz której
znajduje się jedno z największych zimowych siedlisk
nietoperzy na lubelszczyźnie. Na zewnątrz kamieniołomu
znajduje się geologiczne stanowisko dokumentacyjne
'Ścianka Krystyny i Władysława Pożaryskich", na którym
widać twarde dno w skałach osadowych z widocznymi
okresami geologicznymi.

Brzozowski Feliks, Bochotnica pod Kazimierzem nad
Wisłą, drzeworyt, XIX w.
żródł. Polona

W każdej wolnej chwili odwiedzaliśmy babcię. Takim
spotkaniem rodzinnym były święta czy to Bożego
Narodzenia, czy Wielkiej Nocy.
Babcia wraz z ciocią Julianną, z którą mieszkała, wspólnie
przygotowywały wieczerzę wigilijną. Najbardziej na ten
okres czekaliśmy my – wnuki. Stół był nakryty białym
obrusem. Na stole stały potrawy, a było ich 12. Do stołu
zasiadaliśmy po wzejściu pierwszej gwiazdki.
Po odmówieniu modlitwy, babcia biorąc z wielką czcią
opłatek, łamała się najpierw z dziadkiem, a następnie
z każdym. Zasiadaliśmy do stołu. W pierwszej kolejności
na stół podawany był barszcz czerwony z pierożkami
z grzybów (...)" - Jadwiga Nowak.

O Bochotnicy można znaleźć wzmianki w literaturze. Pisali
o niej Klementyna z Toskańskich Hoffmanowa, pięknym
opisem Bochotnicy rozpoczyna swoją nowelę Antek
Bolesław Prus, współcześnie pisał wiersze i wydawał swoje
książki popularno-naukowe Edward Piwowarek. Wg
danych Słownika geograficznego Królestwa Polskiego z
1880 r. Bochotnica liczyła w 1827 r. 62 domy i 413
mieszkańców. Obecnie zameldowanych w Bochotnicy jest
ponad 1000 mieszkańców.
Strażacy ochotnicy z Bochotnicy
Fragment wywiadu pani Lucyny z wieloletnim prezesem
OSP w Bochotnicy Andrzejem Plewickim.
"OSP w Bochotnicy powstało w 1926 r. Założycielami byli
Bolesław Kochanowski, Józef Król, Bolesław Saroń i Josek
Fryd. We wsi była wówczas remiza drewniana.
Przynależność do straży była zaszczytem. Przechodziło to
z pokolenia na pokolenie. W 1932 r. społeczeństwo
podarowało
jednostce
sztandar.
Podczas
bombardowania Bochotnicy w 1944 r. sztandar spłonął
wraz z innym sprzętem (...)" - Lucyna Plewicka.

Prezes OSP w Bochotnicy Andrzej
Plewicki witający przybyłych gości na
uroczystości 70. rocznicy Krwawej
Środy, .fot. wł. prywatna

Babcia Katarzyna (pierwszy rząd) z córkami
fot. wł. prywatna

Rocznica Krwawej Środy, przemawiał
były więzień obozów
koncentracyjnych Stanisław
Szymczak, fot. wł. prywatna

Spożywanie posiłku w przerwie
Jadwiga Kozak (pierwsza od lewej)
fot. wł. prywatna

wykopków,

PARCHATKA
Parchatka - wieś w powiecie puławskim
(daw. nowoaleksandryjskim), gm. Kazimierz Dolny
(daw. Celejów), parafii św. Józefa w Puławach (daw.
Włostowice). Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia
się w kronice Długosza - pisał o niej "Parowatka nad
Wisłą". Leży przy drodze między Puławami, a
Kazimierzem, dawniej historycznym trakcie na Warszawę
od przeprawy promowej w Kazimierzu. W 1827 r. wieś
liczyła 21 domów i 173 mieszkańców. Po wielkim pożarze

Dzieża pełna chleba
Dzień zapowiadał się słoneczny.
W kuchni od wczesnych godzin
rannych krzątała się mama. Przed
nią było wielkie wyzwanie.
Z uwagą śledziłam co się dzieje.
Na środku kuchni stała dzieża,
a w niej rozczyn, który rósł i rósł …
Potem woda, sól, mąka, cukier.
Gdy
ciasto
potroiło
swoją
objętość, wędrowało na blaszki.
Tymczasem w piecu dopalały się
drwa. Po wygarnięciu resztek
żaru, blaszki wędrowały do pieca.
Ostatni kawałek ciasta zwany
podpłomykiem dopiekał się na
końcu. Zapach pieczonego chleba
pamiętam
do
dziś.
Tak
smakowało moje dzieciństwo(...)
- Maria Kupczyk.

w 1880 r., gdy spłonęła prawie cała wieś, a domy i
gospodarstwa postawiono praktycznie od nowa, we wsi
zamieszkiwało 199 mieszkańców. W wieku XV dziedzicami
wsi byli Jan i Mikołaj Skowiescy h. Rawa. W XVI w.
Parchatka wchodziła w skład dóbr końskowolskich. Anna
z Końskiej Woli h. Rawa wniosła ziemie końskowolskie w
posagu dla Gabriela Tęczyńskiego. Długosz w swojej
kronice podaje, że chłopi płacili dziesięcinę z łanów
dawnych na klasztor świętokrzyski, a z łanów
wykarczowanych płacono dziesięcinę pieniężną po 6
groszy biskupowi krakowskiemu.

Johann Friedrich Franz Bruder,
Puławami, 1801-1900, źród. Polona

Pani Maria K. w domu przy kuchni
kaflowej, fot. wł. prywatna

Łanami plecione
W końcu przyszło lato. Nasze pola mienią się
różnobarwnymi wstęgami zbóż. Nadszedł czas abym i ja
ścięła swoje kwiaty, te które mam zasuszyć.
Ścięłam len i proso, powiesiłam nasionami do dołu, aby
się później układało tak jak będę chciała .Nadszedł czas
wytężonej, ciężkiej pracy, czyli żniwa. Rolnicy chętnie
podarowali mi snopy zbóż, o które prosiłam. Koniec żniw
to czas, aby podziękować Bogu za obfite plony, pogodę i
zakończoną pracę żniwną. Nastał czas dożynek. Jego
częścią jest wieniec dożynkowy. Mąż już przygotował
konstrukcję wieńca według mojego pomysłu. Ja i kobiety z
KGW przystąpiłyśmy do wyplatania konstrukcji wieńca
zbożem.

Parhatka

pod

Przyozdobiłyśmy go zasuszonym zatrwiałem, świeżymi
kwiatami astrów i cyni. Ozdobą wieńca były czerwone
korale jarzębiny i kaliny, a słonecznik dodawał uroku
całości.
W niedzielę zanieśliśmy ten nasz kolorowy i pachnący
wieniec do kościoła, w którym odbywała się dziękczynna
Msza św.
Dożynki to nie tylko wieniec, ale i wesoła muzyka
i poczęstunek na suto zastawionych przed kościołem
stołach. Wszyscy częstowali się różnego rodzaju ciastem,
upieczonym przez gospodynie z naszej wioski. Dużym
powodzeniem cieszył się pachnący świeżonką smalec za
swojskim chlebem i ogórkiem. Chwaliłyśmy się też swoimi
dorodnymi warzywami. Były ogromne zielone głowy
kapusty, dynie duże i małe, różnego kształtu i koloru (...)
A my, mieszkańcy Parchatki, organizatorzy dożynek,
byliśmy dumni z naszych plonów - Marianna Osiak.

Kobiety z Parchatki przy wieńcu dożynkowym,
fot. wł. prywatna

Wieniec dożynkowy,
fot. wł. prywatna

Szkoła jako serce
Ktoś niedawno powiedział o szkole w Parchatce, że to
takie „serce naszej wsi”. Trudno się z tym nie zgodzić.
Chociaż szkoła w rozumieniu procesu nauczania dawno
już przestała istnieć, to przecież pozostał budynek,
w którym mieszkańcy pracują, uczą i udoskonalają swoje
umiejętności, bawią się i wypoczywają. Ta szkoła od
początku swojego istnienia, do chwili obecnej łączyła
ludzi. To tutaj rozpoczynały edukację dzieci w klasach
I – IV, to stąd wędrowały do miasta po dalszą naukę.
Mając świadomość przemijania czasu przytaczamy
historię jej budowy, spisaną przez Panią Marię Antas,
urodzoną w Parchatce i związaną z nią całym swoim
życiem. Pani Maria swoimi wspomnieniami sięga czasów
powojennych, kiedy to sołtysem wsi był Michał Wolski. To
za jego kadencji powstała OSP, która wraz
z mieszkańcami wybudowała remizę strażacką z desek
i bali pokrytych papą. Jedno jej pomieszczenie
przeznaczone było na sprzęt strażacki, a drugie służyło
mieszkańcom. Tutaj odbywały się zebrania wiejskie,
a także zabawy i kino objazdowe (...). - Anna R.

Budynek dawnej szkoły w Parchatce,
fot. wł. prywatna

Domowa manufaktura
Jest jesień, zbliża się okres wykopków ziemniaków. Pora
przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia, a także kosze do
zbierania, które rolnicy sami umieją wyplatać.
Żeby powstał taki kosz potrzeba czasu dlatego prace przy
tym zaczynają się dużo wcześniej. Na początek trzeba
naciąć pręci wierzbowych. Powinny być giętkie i różnej
grubości. Odcinając pojedyncze patyki sekatorem warto od
razu je posortować według rozmiaru, a następnie złożyć na
kilka dni w chłodnym i wilgotnym pomieszczeniu (...) - Anna
Bartuzi.

Kosze wiklinowe Piotra
Bartuziego na polu
ziemniaków, fot. wł.
prywatna

ZBĘDOWICE

Zbędowice (daw. Sbadowicze) – wieś i daw. folwark
w powiecie puławskim (dw. nowoaleksandryjskim),
gm. Kazimierz Dolny (daw. Nowa Aleksandrya), parafii
Kazimierz. W XV w. Zbędowice były wsią królewską.
Dziesięcinę za łany w wysokości 8 grzywn przekazywano
klasztorowi Świętego Krzyża, natomiast folwark i inne
role przekazywały dziesięcinę parafii w Kazimierzu - Rex
confirmat ordinationem Iohannis Ludbranski, decretorum
doctoris, praepositi Posnaniensis, canonici Cracoviensis
et rectoris ecclesiae parrochialis in Kazimyrz, anno 1493
datam, qui tertium vicarium praedicatorem in ecclesia
Casimiriensi instituit, officia eius describit, certaque salaria
et decimas in Kazimirz, Carczmiska et Sbadowicze
ei assignat - Archiwum Państwowe.
W 1531 r. wg. rejestru poboru pow. lubelskiego wieś
liczyła 2 i pół łana, natomiast w 1676 r. płacono już od
44 mieszkańców. W roku 1827 we wsi stało 20 domów
i 101 mieszkańców.
W XVI w. Zbędowice wchodziły w skład dóbr
końskowolskich. W spisie miejscowości obwodu
nowoaleksandryjskiego z 1916 r. pojawia się używana do
dziś nazwa Zbędowice zamiast dawnej Sbadowicze.

Czas Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców
Zbędowic jest niezwykle ważny. Na pośnik (kolację
wigilijną) gospodynie przygotowywały racuchy, kapustę
z grzybami, kompot z suszu, kluski z makiem, groch
z wodą z suszu, potrawy z siemieniem lnianym. Dania
obowiązkowo smażono na oleju rzepakowym kupionym
na rynku w Kazimierzu. Pod obrusem leżało sianko.
Dzieci w czasie przygotowań wieczerzy bawiły się
snopami żyta. Zabawa polegała na wiązaniu rąk snopem
i rozwiązywaniu w jak najkrótszym czasie.
Najmłodsi wspólnie z dorosłymi wykonywali ozdoby
choinkowe z bibuły oraz z ziaren owsa. Każde ziarno
owijano pozłotkiem i wieszano na choinkę.
Jeden opłatek był czerwony – dla bydła. Gospodarz
podawał opłatek z chlebem bydłu. We wsi hodowano
głównie krowy.
Drzewa owocowe wiązano słomą mówiąc przy tym "Będziesz rodzić? Będę. To ci dam kolędę". Po pośniku
śpiewano kolędy. Na pasterkę szli wszyscy – młodzi
i dorośli na piechotę do Kazimierza. Drogi były zasypane
śniegiem, przez co nie było możliwości pojechać wozami.
Furmankami mieszkańcy jeździli na rezurekcje do
kazimierskiej fary.

Ogrywanie Nowego Roku – zwyczaj polegający na
chodzeniu od gospody do gospody akordeonisty lub
bębenisty przygrywającego melodie. Za odgrywanie
akordeonista lub bębenista dostawał pieniądze albo
spożywał posiłek z gospodarzem.

W czasie Wielkiego Postu gospodynie czyściły garnki
popiołem, żeby pozbyć się resztek tłuszczu zwierzęcego.
Do gotowania używały wyłącznie oleju roślinnego oraz
ceresu – tłuszczu podobnego do margaryny.

Zima była czasem na wszelkie prace w domach
i budynkach gospodarczych – darcie pierze, młócenie,
sortowanie tytoniu, darcie gałganków na chodniki,
przędzenie konopi, lnu i wełny, zbieranie opału. Jeden
z mieszkańców Zbędowic wykonywał sanie i narty.
Potrawy, które do dziś jedzą mieszkańcy Zbędowic to
naleśniki z farszem z gniecionych ziemniaków z cebulą,
solą i pieprzem. W okresie jesiennym obowiązkowo
podawane z gorącą herbatą. Strawa czyli gęsta zupa
z ziemniakami, kaszą jaglaną i okraszana cebulą.
Zaprawniak to zupa z kapusty zaprawiana śmietaną.

Wiosna była pracowita. Czas leciał przy sadzeniu
ziemniaków pod motykę, tytoniu i buraków cukrowych.
Oprócz pracy na roli we wsi mieszkał stolarz, dacharz,
rymarz, kowal, kilku murarzy oraz kucharka. Oprócz
pracy co roku obchodzono we wsi zwyczaj święcenia pól
dla urodzaju plonów. Odbywała się msza święta polowa
przy głównej kaplicy, a procesja szła od krzyża do krzyża
przez całą wieś. Majówki odbywały się w dwóch
miejscach. Dla dorosłych przy kaplicy oraz dla dzieci przy
krzyżu na drodze do Bochotnicy.
Jesień to czas wykopków. Gospodynie podawały na pole
w wielkim koszu białą kawę, drożdżowe ciasto, ziemniaki,
rosół, kotlety. Później rozpalano ogniska z bigosem czy
kiełbasą. Na wykopki mieszkańcy chodzili do siebie
nawzajem pomagając sobie w pracach. Tradycją było
przeciągnięcie gospodarza po polu. Dzieci zajmowały się
obszczykaniem – wyrywaniem korzonków z ziemniaków.
Szkoła stanowi ważne miejsce dla mieszkańców.
Budynek w czynie społecznym wybudowano w 1961 r.
Po II wojnie światowej, po domach uczyła p. Zofia
Maciejewska z domu Górecka. Pierwszym dyrektorem
szkoły był p. Tuczyński.
Przed II wojną światową dzieci chodziły do szkoły w
folwarku (dziś budynek nie istnieje). Folwark oprócz sali
dla uczniów posiadał alkierz i pokoje.
Osobą, o której pamiętają, i którą dobrze wspominają
mieszkańcy jest Stanisław Czarnecki. W pamięci
zachował się jako człowiek inteligentny o różnym fachu.
Posiadał pasieki, rysował obrazy techniką kredki na
papierze, był lutnikiem. Był bardzo uzdolniony muzycznie
i grał na skrzypcach. Ludzie przychodzili do niego po
pomoc przy chorobach. Wykonywał zastrzyki, stawiał
bańki ogniowe.

Kaplica w Zbędowicach, fot. A. Borsewicz

Kazimierz Dolny - Góra Trzech Krzyży
zimą,pocztówka, przed 1939 r.
źródł. Polona

Medycyna ludowa była bardzo skuteczna. W pamięci
mieszkańców Zbędowic zachowały się następujące
wspomnienia o wykorzystaniu roślin na dolegliwości:
koński szczaw na rozwolnienie, piołun bóle żołądka,
przepijanie dzieci rumiankiem przy złym samopoczuciu,
dziurawiec wszelkie dolegliwości żołądka, jaskółcze ziele
na skaleczenia i stłuczenia, liście kapusty przykładane na
rany od zardzewiałego gwoździa, żeby wyciągnęły rdzę
oraz słonina na skaleczenia.

