Czas/ miary
Mówimy potocznie, że czas jest pojęciem względnym, mimo, że jego upływ odliczają
zegary, kalendarze. Mieszkańcy wsi odliczali czas w specyficzny sposób, kojarząc go
z terminami świąt i ważnych dla wsi wydarzeń. Nawet jeśli zegar był w domu (bardzo
rzadko), to i tak zazwyczaj godziny określano na podstawie położenia słońca. Tak też było
i w Żabnie, w okresie, który szczegółowo scharakteryzowała Stanisława Dąbrowska
w artykułach publikowanych w Wiśle.
Autorka podkreśla fakt, że mieszkańcy wsi Żabno i mieszkańcy wsi w ogóle „podług
swego rozumu układają rachunek czasu i długości”. Mimo, że znają nazwy miesięcy
(z książeczek do nabożeństwa) nie używają ich, a miesiące określają/ nazywają po swojemu.
Określenie godzin dziennych wiążą przede wszystkim z położeniem Słońca: „Słonko
zyszło” – „Podyszło se kilkoro pacierzy” – „Podyszło se już kawałek” – „Półdopołud” –
„Dopołud” – „Południe” – „Z południa” – „Półodwieczyrz” – „Słonko będzie na dobrego
chłopa” – „Słonko spoczywa”.
Natomiast nazwy miesięcy wiążą ze świętami kościelnymi a także z pracami
rolniczymi typowymi dla danego miesiąca. „Październik: „Wtędy, kiedy konopie międlo”. –
Od 1 – go do 25 – go listopada: „Wszystświeta, kele wszystkich świot”. – Od 25 listopada do
Bożego Narodzenia: „W jandwencie”. – Od Bożego Narodzenia do połowy stycznia: „Godne
święta”. – Od połowy stycznia do Popielca: „Zapust”. – Od Popielca do Wielkanocy:
„W poście”. – Od Wielkanocy do Zielonych Świątek: „Wielganocne Święta”, „po Wielgiej
Niedzieli”, „Siwy” (siew jęczmienia, owsa, itd.). Od Zielonych Świątek do żniw: „Po
Świotkach”, „przednówek”. – Cały sierpień: „We żniwa”, „na Zielne” (- Wniebowstąpienie
Matki Boskiej). – Cały wrzesień: „Na Siewne” (= Narodzenie M. B.), „podczas siwów”.
Podobnie, według własnych określeń nazywają tygodnie, kwartały, lata. Zwrot „na
bezrok” znaczy: za rok, „tak roku” - w przyszłym roku. Okres do pół roku dzielą na tygodnie,
np. „dziesięć, dwadzieścia niedziel”, natomiast od pół roku liczą, jako „trzy dwa, kwartały”.
Również w zakresie terminologii miar zauważamy stosowanie własnego nazewnictwa:
odległość: ½ wiorsty – „ze dwa grunty”, 1 lub 2 wiorsty – „kilkoro stai”, kilka wiorst, mówią
ogólnikowo: „daleko”, kilkanaście wiorst: „daleczeńko”1.
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Święta
Mieszkańcy wsi zawsze dużą wagę przywiązywali zarówno do świąt kościelnych
i związanych z nimi obrzędów jak i do uroczystości zwyczajowych. Żabnianie od
najdawniejszych czasów, w każdą niedziele udawali się do kościoła w Turobinie, pieszo albo
na wozie zaprzężonym w konie. Poniższe zdjęcia przedstawiają mieszkańców Żabna (lata 70
– te XX w.) udających się do kościoła.
Fot. 55. Droga do kościoła ( ze zbiorów M. Kolano – Pecyny)

O tradycji świąt i świętowania w Żabnie dowiadujemy się z publikacji S. Dąbrowskiej
lub z ustnego przekazu starszego pokolenia mieszkańców wsi. Autorka opisuje między
innymi Święto Matki Boskiej Zielnej, przypadające na 15 sierpnia, które według niej jest na
początku XX wieku ulubionym świętem Żabnian.

Zazwyczaj żniwa już były ukończone – „to już jakby chto połowa roboty z plic zwali”,
więc rolnicy mogli chwilę odpocząć i przygotować się do jesiennych prac polowych. Ten
dzień przynosił im wytchnienie, zachęcał do radosnej zabawy ale przede wszystkim
nakazywał udanie się do kościoła i poświęcenia ziół, mających uzdrawiającą moc
i zapewniających dobre plony i dostatek w przyszłym roku. Wczesnym rankiem kobiety
udawały się do lasu i na okoliczne pola i łąki, by zebrać zioła, które powinny zostać
poświęcone „do dnia, raniusieńko, ido se do lassa i na między (= miedzę) po „ziele”; składa
się na nie: lebiódka, osetek, kolki, kalina, piżmo, piołunek, obtrzas(?), „a chto ma kole domu
orginie i tureckie proso, to też dobre”. Zioła te związują razem, a w środek wtykają: „kilkoro
kłosów” żyta i pszenicy, główkę kapusty i jabłka, zasadzone na drewniane patyczki.
Każde z wymienionych przez S. Dąbrowską ziół miało konkretne przeznaczenie.
„Lebiódka”, czyli komosa biała jest rośliną leczniczą, stosowaną do leczenia kaszlu
i przewlekłego zapalenia oskrzeli. Zewnętrznie była stosowana do leczenia ran. Kalina jest
rośliną leczniczą, która na początku XX wieku była stosowana głównie w leczeniu chorób
kobiecych. Ponadto była wykorzystywana także w leczeniu chorób górnych dróg
oddechowych i gardła. Owoce stosowano jako środek przeczyszczający oraz w leczeniu
robaczycy, natomiast wywarowi z kory przypisywano wartości wspomagające porost włosów.
Wywar z kaliny stosowany był także jako lek przeciwgorączkowy2. Piołun stosowano jako
środek pobudzający apetyt ale też jako środek odkażający i w leczeniu robaczycy. Ponadto
stosowany był w leczeniu niektórych chorób przewodu pokarmowego poza stanami ostrymi,
np. zapaleniem wyrostka robaczkowego czy sprzyjającymi krwawieniu. Piołunu nie
podawano kobietom w ciąży3.
Po powrocie z kościoła zaraz stawiają tę wiązkę ziół na zagonie kapusty, wyjąwszy
kłosy, które wkruszają później do ziarna, przeznaczonego na siew. Ziele stoi w kapuście do
trzeciego dnia: „niewiadomo, do czego to idzie, ale już tak stawiajo z dawna”. Jabłka też
wyjmują z ziela i albo dają dzieciom do zjedzenia, albo suszą, jako „pomocne od bólu
zębów”. Zwyczaje związane z tym świętem zachowały się do dnia dzisiejszego. Ponadto w
wielu domach, nie nie tylko w Żabnie ale na terenie całej Turobińszczyzny, na ten dzień
przygotowuje się potrawy ugotowane/upieczone z darów ogrodów warzywnych, pól i sadów
owocowych. Obowiązkowo piecze się „zawijańca” z jabłkami albo z makiem, gotuje się
kapustę.
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Uroczyście obchodzone było i jest do dnia dzisiejszego Święto Bożego Ciała.
Stanisława Dąbrowska tak opisuje święto: „Na Boże Ciało wiją wianki w liczbie 15, 25 lub 35
– nigdy do pary. Zioła do tego niezbędne są: „kopytnik, krzyżownik, rocznik, toja, podróżnik,
jabłonnik, zajęczy groch, tuzia (?) trawa, ścięgacz, żółtak, przestęp”. Z pokrzyw wije się
oddzielny wianek i przywiązuje się do tamtych. „Kole kościoła łamio lipe na oświecenie
i kupujo od światowych bab rosiczke, takie ziele, co nie wiednie; te rosiczke trza kupić, bo
u nas nie chce być”. Wianki te, po powrocie z kościoła, wieszają na poddaszu przy kominie.
Są one pomocne krowom, przy trudnym ocieleniu, jak również kładą je (trzy sztuki)
zmarłemu do trumny. „A jak je burza, to z tego wianka, co z pokrzyw, ukruszyc trza co
niebodź i pozypać na węgle, żeby sie kurzyło, to wtedy wiater odgoni”. Jeszcze dziś starsi
ludzie stosują się do tych wskazówek, a święcone wianuszki wiszą w każdym domu.
Wsród ludu obchodzone były nie tylko święta kościelne ale też spotykano się z innych
okazji, by móc chwilę pobawić się i odpocząć. Jednak, co potwierdzi przedstawiony poniżej
tekst wierzono, że pewne dni w roku kryją w sobie tajemną moc i pozwalają przewidzieć
przyszłość. Należy do nich między innymi wigilia Św. Andrzeja.
„Na Św. Jedrzeja – to dziewczyny pieką poczki i kłado na deszczce: chtórej poczek
pies predzyj zje, ta wyjdzie popiw za moż”. Kładą też pod cztery jednakowe miski następujące
przedmioty: rutę, czepiec, feteć (wstążkę z warkocza) i różaniec. Dziewczyny, będące przez
ten czas w sieni, wchodzą i wybierają sobie miski: „czepiec oznacza prędkie zamążpójście,
ruta – wyjście za mąż „na bezrok”, feteć – staropanieństwo, a różaniec – śmierć”.
Współcześnie również organizuje się tzw. andrzejki, przy czym „wróżby” traktuje się
z przymrużeniem oka. Są, tak jak przed wiekiem okazją do dobrej zabawy, ale
w przeciwieństwie do minionego czasu nikt w nie nie wierzy.
Bardzo uroczyście obchodzone były święta Bożego Narodzenia. „Na tydzień przed
Godnie Święta bilo chałupy. Na dwa dni przed wilijo pieko placki i pierogi”, pierwsze na
wodzie, drugie na mleku z serem. W wilię przez cały dzień nie gotują strawy, nawet dla
dziecka; dopiero pod wieczór gotują „pośnik” (wieczerza wigilijna), do którego nakrywają
stół białym, „drelichowym” obrusem, obszytym „szlarką” (koroneczką). „Lapki wtedy nie
można zapalać, bo gaz (= nafta) nie pasuje przy pośniku, ino musi być świca”. Przed
rozpoczęciem wieczerzy gospodarz łamie się opłatkiem ze wszystkimi domownikami, a ci
między sobą, mówiąc: „Żebyśwa doczekali!” Przy tych życzeniach nie całują się. Potrawy
podają w porządku następującym: kapusta, groch biały (fasola), barszcz zasypany krupami,
kasza jęczmienna, kasza jaglana, kasza hreczana, małe rybki smażone i „poczki” na oleju. Na
ostatek każdy wypije po szklance poliwki z „suszu”. Kutja, to jest kasza z pszenicy

(obtłuczonej w stępie z wierzchniej błonki), zmieszana z makiem i miodem, stoi podczas
„pośniku” na stole, ale zwykle jedzą ją na drugi dzień, „bo taka pszenna kasza to nie skiśnie”.
W czasie wilji gospodyni odkłada w osobną miskę po trochu każdej potrawy. Po wilji
gospodarz bierze opłatki, a gospodyni miskę „z temi właśnie odłożonemi potrawami, i idą do
obory obdzielić „chudobę”, „bo i nieme stworzenie czuje, że Pan Jezus się narodził”. Po wilji
śpiewają kolędy, po tym, „dzie niechtóre się prześpi” i idą do kościoła na pasterkę, a nazajutrz
rano znowu idą do kościoła.
W „Wiśle” zwyczaje rodzinne związane z wigilią Świąt Bożego Narodzenia opisano
następująco: „We wsi Żabnie, w pow. Krasnostawskim, do wieczerzy wigilijnej zaścielają izbę
słomą, stół przykrywają obrusem, pod który sypią owies i hreczkę, na tym rozścielają siano i
słomę(ziarna dają potym kurom, aby się niosły, a siano i słomę na Św. Szczepana dają
bydłu.[…]. Potrawy jedzą następujące: kapustę z grochem okraszona olejem, groch sam,
kaszę jaglaną z olejem, kaszę hryczaną z polewką z suszonych gruszek, pączki („poczki”) z
olejem, kutię […], kluski z makiem, susz (śliwki, jabłka) gotowany.Przy pośniku śpiewają
kolędy. Zaczynając jeść każdy rzuca pierwszą łyżkę warzy w szaflik, potym to wszystko trzeba
rozbełatać (wymieszać z wodą) i dać wypić bydlęciu. W paczce opłatków jeden zwykle jest z
gałązką ruty pośrodku i ten zostawiają i po pośniku łamią go na kawałki, przylepiają do
chleba i dają bydlęciu. Przy zmianie misy nie należy łyżki, którą się je ciskać na stół, lecz
„zaścibić” (założyć za pas, a tak krzyż boleć nie będzie). Podrzucają łyżkę grochu do pułapu,
jeśli choć jedno ziarenko przywrze do niego, to będzie urodzaj. Jeśli gwiazdy świecą na
niebie, to będzie rok „nośny” (kury będą się niosły dobrze). […] Trzy razy uderzają [?] w
głaz aby „obity” (nagniotki) się nie robiły. Zaraz też po pośniku biegną do studni po wino,
wierząc, że bywa wtedy chwila, że woda zamienia się w wino. Dziewczęta idą po drzewo, a
która przyniesie kawałków do pary, to wyjdzie tego roku za mąż”4.
Współcześnie jeszcze kultywuje się wiele tradycji i obrzędów, zwłaszcza tych
dotyczących np. świątecznych potraw.
„W pierwszy dzień świąteczny nie odwiedzają się wzajemnie; na drugi dzień młodzież
zbiera się i śpiewa pod oknami kolędy z kantyczek, starsi zabawiają się rozmową w
chałupach, jedząc pierogi, placki i popijając „arbate” albo piwo”.
Dwa tygodnie po „Godnich Świętach”, gdy już zaczynają się wesela, zaczyna się też i
prawdziwy zapust. „Każdemu je wtędy uciecha, bo podje se i poula”. Najgłówniejszy jednak
czas zabaw zapustnych zaczyna się od tłustego czwartku, kiedy następują dni tzw. „kusaki”,
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trwające do Popielca. Pieką wtedy pierogi z mielonych jagieł, omaszczone masłem
z dodatkiem śmietany i tartego sera, kupują kiełbasę i „świskie mięso”.
W tłusty czwartek, następnie w niedzielę i w poniedziałek schodzą się po chałupach na
zabawę przy muzyce, i „bez te dni nicht nie je (=jest) pragnący jadła”.
Współcześnie też organizuje się „ostatki”, zarówno na wsi jak i w miastach i smaży się
pączki.
We wtorek zapustny, zaraz po obiedzie, zbierają się tzw. „draby”, t.j. gromada
młodzieży męskiej w liczbie około dwudziestu osób, poprzebieranych za „Niedźwiedzia”,
„Druciarza”, „Cygana”, „Kominiarza”, „Wójta”, „Strażnika”, „Dziada”. Do przebrania się
służą brody z konopi, podarte prześcieradła, „ohyczaina” (rama..........[?]) od przetaka itd.
Zatem „Niedźwiedź” występuje w kożuchu na wywrót, poobwieszany grochowiną,
umocowana powrósłami; na głowie czapka, przewrócona podszewką na wierzch, na twarzy
maska z czarnego sukna, z „naszytemi” przy otworze ustnym zębami z czerwonych piórek.
Maska może też być z grubego papieru, ale zawsze musi być czarna. „Druciarze” mają „jakie
niebądź roztarchane (-podarte) odziwadło i stare ohyczainy nakłado se na siebie”.
Kominiarze są umazani czarno i na wysokich kijach niosą pomiotła ze słomy. „Wójt” ma
jakikolwiek łańcuch na szyi, a „Strażnik” ozdoby z czerwonego papieru nad ramionami i na
czapce. „Babą” jest chłopak ubrany w „baję”, zapaskę, w „czepidło na łbie i kaftan kobiecki”.
„Dziad” ma wąsy i brodę z konopi i torbę na plecach. Tak chodzą te „draby” z muzyką po wsi
„od koca do koca” (=końca), a z pośród nich na czele kroczą kominiarze. „Wszyscy se leco,
kycajo, tańcuja, a Dziad z Babą stukajo do okna każdej chałupy, żeby im dali kawałeczek
okrasy, albo jajko.” Często też wpadają do chałupy i porywają z szafy parę jaj, ale „nic im na
to nie zrobi, bo już taki na nich czas”. Wieczorem, gdy już obejdą całą wieś, idą do jednej z
chałup, gdzie gospodarz jest „przyjemny”, a gospodyni „rozgrzana (?)” (=wesoła), i tam już
„ulajo” (=hulają). Smażą jaja, które dostali po chałupach, chłopcy częstują dziewczęta wódką,
a która dostanie najwięcej wódki, ta musi później dać najwięcej pisanek („pisek” [?])”.
Gospodyni daje pierogów dowoli, a chłopcy dostarczają wódki, i zabawa idzie „jaż, jaż!”
„Każdego wyciągajo w tan, a jaki bardzeńko stary chłop, abo i baba, to przyleci do komina,
uczepi się podpory, i kycajo se same, pośpiewując to na len, to na konopie, żeby wielgie
urosły, jest tu bowiem mniemanie, że ktoby nie tańczył w „kusaki”, temu len i konopie nie
obrodzą”.
O północy najstarszy chłop wygania wszystkich z chałupy, wołając: „Wstępna środa,
wstępna środa.” Wszyscy więc wychodzą śpiewając:
Dzieżeś mi się podział,

Mój miły zapuście?
Było śtyry szpyry w barszczu
I troche w kapuście.
Na kusaku byłam,
Kusakam wyżyła;
Kusak już ucieka,
Cóż będę robiła!
Kusaki, kusaki, już to po kusaku,
Powieś sobie Wojtuś, buciki na krzaku.
Nazajutrz po nabożeństwie zbierają się po chałupach, „siedzo se i popijajo wódke”,
czyli, jak mówią: brody golą. A młodzież dogaduje sobie:
-Będziemy widzieć, jak to będzie na pisczane Niedziele (N. przewodnia) z piskami... –
powiadają chłopcy.
- Nie dostanieta, nie, i tyla! – odpowiadają dziewuchy”.
Pomimo jednak tej groźby, dziewczęta już od pierwszych dni postu przysposabiały
jaja na pisanki. Każda z nich dostawała od swej chrzestnej matki kilkanaście jaj. Czasem
chodziły też do innej wsi, aby dostać jaj od ciotek i babek. W „Pisczaną Niedzielę, czyli
w Wielką Niedzielę „Kawaliry sprowadzajo muzyke do jakiej chałupy se uładzo, dziewczyny
się schodzo, każda za pazucho niesie piski, tak, że je dokoła opchana tymi piskami. Chłopaki
posiadajo se w rzod na stołku, a dziwki ido po jednemu i każdemu kawalirowi kładno na
podołek po dwie, abo po śtyry piski: to nazbiera niejeden chłop i ze trzydzieści pisek
w podołek”. Potym tańczą, piją wódkę, ciskają „piski” do góry, biją się niemi. Bawią się
piskami do Zielonych Świątek, ale największa niemi zabawa bywa w „Pisczaną Niedzielę”.
Ten zwyczaj w Żabnie i w okolicy zaginął zupełnie.
Przed „Wielgo Niedzielo”, we wtorek bielą chałupę, w czwartek i w piątek pieką
placki, pierogi z serem, kaszą jaglaną lub hreczaną. W sobotę gotują „święconkę,” to jest
mięso wieprzowe, kiełbasę i jaja. Gdy już wszystko gotowe, układają to starannie w koszyk
lub w kobiałkę, dodając serek, osełkę masła i placek. Gospodyni ubiera się świątecznie, bierze
z sobą jedno ze starszych dzieci i idzie ze „świeconko” do dworu na „oświecenie”. Na
trawniku przed dworem ustawiają koszyki, sami zaś stoją w gromadzie i oczekują proboszcza;
dzieci na zmianę stoją na czatach (pilnują). Podczas święcenia klęczą w półkole, trzymając
przed sobą koszyki ze „świeconko”, przy czym żegnają się i odmawiają Ojcze nasz. Po

oświęceniu powstaje ruch i gwar, dzieci z uciechy podskakują i, wyprzedzając matki, biegną
gromadą do domu. „Święconkę” stawiają w komorze na stole, przykrytym obruskiem
drelichowym.
Wieczorem w Wielką Sobotę myją sobie głowę, ręce i twarz, (szyi i uszu nie myją
nigdy). Chłopów myją i czeszą kobiety. „W Wielgo Niedziele rano oblikajo sie w ładne
gałgany i zabirajo sie do kościoła. Jedna ostaje i gotuje na obiad rosół, a także kawe
i arbate” w garnuszku. Po powrocie z kościoła dzielą się jajkiem święconym, po czym piją
herbatę lub kawę, jedzą placek z masłem i kiełbasę z pierogiem, a po tym rosół. Zaraz po
jedzeniu idą w pole do swoich granic „na mełus” , po drodze śpiewają pieśni nabożne, „a jak
się w sercu kożdy uraduje, wracajo do domu, popojo krowy, podajo swiniom i spoczno se, abo
i prześpio co niebodź. Potym znów się weselo, jak chto może, bo to uciecha wtędy
człowiekowi”. Wódki, że droga. wypijają tylko po kieliszku.
Na pierwszy dzień świąt nie odwiedzają się, na drugi zaś dzień chodzą jedni do
drugich, częstują się herbatą, kawą z mlekiem, jajkami.
Ze zwyczajów Wielkanocnych jeszcze w niektórych domach maluje się pisanki.
Przygotowuje się trdycyjne potrawy – barszcz z wędzonką i jajkiem.
Na „Zielone Świotki” pieką znów pierogi i placki. „Jak przyńdzie Zielona Sobota, to
przywiozo brzeziny z lassa i postawio przed sienio, potem nałamio golenie/c (?) (= gałęzi)
z lipy i z brzeziny i majo (- stroją zielenią) obrazy, i sadzajo za pułap. Teter (ajer, tatarak) tyż
krajo i potrząsajo po ziemi”.
Obecnie jeszcze niektórzy dekorują domy na Zielone Świątki, ustawiając brzózki przy
wejściu.
Na św. Jan „majo chałupy łopianem, pokrzywo i osetem.” Ten zwyczaj zanikł już
zupełnie.
Ważną uroczystością dla mieszkańców wsi są dożynki. Z wywiadu M. Grybel –
Meksuły z Karoliną Kalamon i ze Stanisławem Kalamonem wynika, że dożynki odbywały
się w folwarku ale uczestniczyli w nich wyłącznie pracownicy dworscy. Mieszkańcy wsi nie
brali w nich udziału i do wyzwolenia nie organizowali własnych dożynek.

Fot. 56. Dożynki – I poł. XX w.

Fot. 57. Dożynki – lata powojenne

Fot. 58. Dożynki

Stanisława Dąbrowska stwierdza z żalem, że „Dożynki w Żabnie […] straciły swój
dawny charakter od czasu, gdy wprowadzono żniwiarki; na sierpy nie rzną, więc
„przodownic” nie ma. Jednak po skończonych żniwach dziewki przynoszą wianki, żytni i
pszenny, kładą na głowę pana i pani, za co otrzymują datek pieniężny”. Przed złożeniem
wianków śpiewają:
Jest przy dworze kałuża, kałuża,
Nasza pani jak róża, jak róża.
Przed dworem jest błoto,
Nasz panieńko jak złoto.
Chodzi panieńko po sieni,
Nosi talary w kieszeni.
Chodzi panieńko po progach,
Nosi buciki na nogach.

Zarznij nam panie jendyka,
Spraw nam, panie muzyka.
Zarznij nam, panie duże gęsi,
Bośmy się tu po polu wytrzęśli.

Zarznij nam panie barana,
Bośmy se przygnietli kolana.
Nasz panieńko dobry był,
Bez całe żniwo nas nie bił.
Nasz panieńko jak osa, jak osa
Zebrał pszeniczke do kłosa, do kłosa.
Wierzchoski pan leniwy, leniwy,
Stoi pszeniczki dwie niwy, dwie niwy.
Wyjdź panieńko, wyjdź do nas,
Weź wianejki, weź od nas.
Nasz wianejko nie drogi, nie drogi
I sto talary nie stogi (?), nie stogi. [Wisła T. 16. s. 371]
Fot. 59. Dożynki – lata 90 - te XX wieku

Do niektórych świąt przywiązane są pewne zabobony, najwięcej zaś do święta
Wniebowzięcia5.

5

Dąbrowska S., Wieś Żabno, [w:] Wisła 1904 t. 18, z. 2 -3 s.96 - 100

Mieszkańcy wsi Żabno żywo uczestniczyli w życiu parafii Turobińskiej. Poniższe
zdjęcie przedstawia banderię stanowiącą asystę obrazu Najświętszej Marii Panny podczas
Nawiedzenia Maryjnego w parafii p.w. św. Dominika na początku lat 70 – tych.
Fot. 60. Banderia – eskorta podczas Nawiedzenia Maryjnego

Wśród osób na zdjęciu znajdują się Jan Kołtun, Edward Podkościelny i Stanisław Łoś.

