
Życie codzienne 
 
 

Mieszkańcy ziemi ksiąskiej wspominają, że w okresie międzywojennym żyło się 
ciężko. Najczęściej pracowano na własnym małym gospodarstwie  lub na majątku.  
Większość prac w polu wykonywano ręcznie. Używano dziabki, motyki, grabie, cepy.  
                        

                       
                Cep               Praca w polu (Chrząstowo) 
 
Konie ciągnęły kultywator do spulchniania ziemi, pług, brony, siewnik czy radło. 

Zboże, jeszcze wiele lat po wojnie, kosiło się kosami, a niekiedy i sierpami. Ścięte wiązało 
się skręconą słomą – tak powstawały snopki, które ustawiano w mendle. Później zwożono 
 z pola do stodoły lub układano stogi.     

 
     

                   
     Żniwa (Zaborowo)      Żniwa (Chwałkowo Kośc.) 
 
 
 

                              
          Żniwa w folwarku Zakrzewo (1938 r.) 
 

 
 
 
Na przednówku do kieratu ( narzędzie napędzające maszynę do młócenia) doczepiano 

konia – zwierzę chodziło wkoło, poprzez kierat napędzało młockarnię, do której wrzucano 
snopek zboża. W ten sposób otrzymywano ziarno z plewami oraz słomę. Pozyskane w ten 



sposób zboże wrzucano do wialni, która oddzielała ziarno od plew. Kieratu (inaczej maneż) 
używano także do napędu sieczkarni, która służyła do rozdrabniania traw i słomy. 

Natomiast zarządcy czy właściciele majątków wykorzystywali lokomobile do napędu 
młocarni.  
 

 
                                                                         

                                                                         
   Lokomobila (folwark Książ)           Folwark w Książu 
      
                                                                  
Ludność zamieszkująca naszą gminę zajmowała się również rzemiosłem i handlem. 

Jak wspominają najstarsi mieszkańcy w Książu były restauracje (Nowak, Ratajski, 
Ziembowski, Buliński), piekarnie (Patryas, Kuczyński, Buchwald, Ciachowski, Ignaszczak, 
Życzowicz), zakłady kowalskie (Maj, Szukowski, Sobolewski, Janiszewski, Rószczka), 
zakłady kołodziejskie (Kowalski, Marciniak), stolarnie (Tomczak, Marczak, Kaźmierczak, 
Mikołajczak, Nowak), zakłady rymarskie (Piasecki, Jurga), zakłady szewskie (Szulc, Ryter, 
Dorszyk, Wawrzyniak), zakłady fryzjerskie (Jaksoniak, Gostyński, Majchrowicz, 
Sobkowiak), zakłady rzeźnickie (Ginter, Matuszewski, Tyszer, Rybak, Krajewski, Wasik), 
apteki (Wroński, Wilczyński), wiatraki na górce przy cmentarzu; znajdował się także zakład 
fotograficzny (Ludowicz), zakład krawiecki (Drimel), sklep z konfekcja męską 
(Szwankowski), skup zboża i handel opałem (Żychowicz, Ratajski, Ulanowski, Wajnert), 
młyn (Niedzielski); była również mleczarnia (Łagocki) i drogeria (Weinert). 

 

              
 Zakład szewski p. Dorszyka w Książu                Drogeria p. Weinerta w Książu 



 W Chwałkowie Kościelnym właścicielem piekarni był Wajnert, a w Mchach – Pajsert. 
W Kiełczynku krawiectwem zajmował się Idkowiak, a w Zaborowie Drop. 
 W domach na co dzień używano kierzynkę do wyrobu masła, centrafugę oddzielającą 
śmietanę od mleka, dzieżkę do zarabiania ciasta na chleb, żarna do mielenia zboża,  
kołowrotek do przędzenia wełny, magiel, ramy do prostowania bawełnianych firan. 
Prasowało się żelazkiem z duszą (dusza to był metal, po rozgrzaniu wkładało się go  
do żelazka) albo żelazkiem na węgiel (żarzący węgiel wkładało się do żelazka).  
Prało się na tarce. 

 

                                 
   Kierzynka             Centryfuga   Dzieżka     Foremka do masła 
 
 

               
       Wyciskarka do sera          Szatkownica do kapusty              Kołowrotek  
 

                            
      Do wyrabiania                    Tłuczek do ziarna   Sito                       Beczułka do spirytusu 
     ciasta chlebowego 
 

                          
    Tarka do prania            Magiel    Żelazko na duszę 



                  
            Kosz do bielizny     Maszyna do szycia 
 
 

                       
           Stół i krzesła   Komoda         Sypialnia 
 
 
 
           W kuchni były piece murowane. Blat służył do gotowania, a w dolnej części było 
miejsce do pieczenia chlebów i ciast. Chleby były pieczone raz w tygodniu po kilka 
bochenków. 
 

                 
  Pozostałość pieca chlebowego                 Przedwojenne domy ( Chwałkowo Kośc.) 
 
 
 Najczęściej jadano ziemniaki (pyrki), kluski, naworkę, gzikę, naleśniki (plendze), 
zupy z dyni (korbola), zupy mleczne, kuluny, polewkę z mleka lub z maślanki, żur  
na zakwasie. Piekło się placek drożdżowy, placek z marchwi na melasie (syrop z buraków 
cukrowych), babki oraz placek ziemniaczany tzw. pyrok. Przysmakiem dzieci były lantroty – 
placki z mąki ziemniaczanej pieczone na blasze pieca. 
 
 Przepisy kulinarne podane przez najstarszych mieszkańców ziemi ksiąskiej: 
 
 Placek ziemniaczany 
Natrzeć ziemniaków, następnie dodać 2-3 szklanki mąki  w zależności od ilości robionych 
placków, szczyptę soli, jajko. Rozmieszać tak, aby ciasto było gęste. Rozprowadzić na blasze 
na wysokość 1 centymetra, na wierzch posypać cukrem, dodać małe kawałki masła  
lub margaryny; można dodać również plastry cebuli lub mak. Później włożyć do piekarnika 
na około 30 minut. Placek powinien nabrać złocistego koloru. 
 
Lantroty 
Natrzeć ziemniaków, następnie dodać mąki, urabiać ciasto na bardzo gęste, wyrobić dowolny 
kształt, np. naleśnika i włożyć na rozgrzany piec. Można dodać pieprzu, soli do smaku. 
 



Brukiew 
 Do wywaru z żeberek dodać jedną dużą brukiew pokrojoną w kostkę, wkroić ziemniaki.  
Sól, pieprz, cukier dodać do smaku. Ugotowaną zupę podusić durszlakiem i gotowe. 
 
Parzybrody 
Do wywaru z mięsa wkroić główkę kapusty oraz kilka ziemniaków. Gdy wszystko się ugotuje, 
zalać mlekiem - około 0,5 litra. Ugotowaną zupę podusić durszlakiem. 
 
Kuluny 
Natrzeć ziemniaków, natarte ziemniaki włożyć do worka z tkaniny i  wycisnąć nich sok. 
Wyciśnięte ziemniaki włożyć na miskę, następnie ukulać małe kluski i wrzucać do gotującej 
się wody. Ugotowane kluski włożyć na talerz i polać skwarkami. Jedzenie to było przystawką 
do zupy z marchwi lub z dyni.  
 
 
Ślepe ryby 
Do wywaru z mięsa dodać pokrojoną cebulę w paski, majeranek, ziele angielskie, ziemniaki  
w kostkę. Można dodać octu, soli, pieprzu do smaku.  
 

                 
               Pojemniki kuchenne    Mlostek        Talerz 
 
 

Na święta Bożego Narodzenia najczęściej przygotowywano śledzie, zupę grzybową 
(betki), kapustę z grochem, kluski z makiem i placek drożdżowy. 

Choinki stroiło się ozdobami z bibuły i słomki, śpiewało się kolędy; chodziły 
Gwiazdory. Po kolacji wigilijnej szło się na Pasterkę. Po świętach chodzili kolędnicy: Herod, 
Śmierć i Baba. 

 

                             
              Jasełka (Książ 1945 r.) 
 
 
Na Wielkanoc piekło się placek drożdżowy i babkę. W koszu przygotowywano 

święcone: chleb, placek drożdżowy, jajka, kawałek kiełbasy, sól, pieprz i bukszpan 
(gryczpan). Na wsiach często potrawy były święcone przy krzyżu. 

W Święta Wielkanocne chodzili przebierańcy - Niedźwiedzie. Śpiewali oni i tańczyli. 
Dawało im się jajka lub pieniądze. 



 

                                                 
 Niedźwiedzie (Charłub ok.1952 r.)    Niedźwiedzie (Książ) 
 
 
Przed wojną i po wojnie odbywały się majówki na łąkach lub polanach leśnych. 

Najczęściej grano na akordeonie, skrzypcach – była to wspaniała zabawa. 
 
 

                  
     Majówka (Charłub)                      Majówka (Zaborowo) 
 
 
Po żniwach odbywały się dożynki. Najpierw odprawiano mszę świętą, a później była 

zabawa. 
 

             
Dożynki (Charłub ok. 1952 r.)       Dożynki (Książ 1938 r.) 
 
 
 
 
 



Wieczorami sąsiedzi spotykali się, grali na ustnych harmonikach, grzebieniach, 
śpiewali. Grali też w karty.  

 
 

                                      
     Spotkanie sąsiedzkie (Zakrzewice) 
 
 
Poruszano się furmankami, helami, wozami drabiastymi, powózkami, bryczkami, 

wolantami, rowerami, a najczęściej pieszo. 
 

                 
      Gogolewo                        Włościejewice 
 
 
Przed wojną na wsiach kobiety ubierały się w tzw. bojdy, czyli fartuchy, chusty          

z frędzlami, kaboty (prosty w kroju żakiet zapinany na guziki) i długie spódnice,  
na nogach nosiły drewniaki, które pod spodkiem były obite skórką, żeby nie pukały. Zimą 
nosiły grube kaboty i chusty. Odświętnie kobiety ubierały się w strojne czepki z jedwabnicą 
lub chusty z frędzlami, w kabot i strojną spódnicę; zakładały sznurowane buty oraz czerwone 
korale, które nazywały się prawe. Mężczyźni na co dzień chodzili w odzieży roboczej,     
czyli cwajgowej, spodniach sztruksowych, a do kościoła zakładali garnitur i kapelusz. 
 
 

            
 
    Ubiory przedwojenne 
 
 



                       
 

Ubiory przedwojenne 
 
 
 Najczęściej wesela były skromne, odbywały się w domach. Przeważnie spotykała się 
najbliższa rodzina, około 20 - 30 osób. 
 
 

                    
          Książ     Gogolewo 
 
 

                  
         Książ             Książ 
 
 
 
 Ponieważ ludzie umierali w domu, do czasu pogrzebu ciało zmarłego leżało  
na pryzmie z piasku. Kiedy ciało zmarłego przełożono do trumny, stawiano przy nim wiadra  
z wodą, aby schłodzić temperaturę w pomieszczeniu. Przez trzy dni sąsiedzi schodzili się  
do domu zmarłego, odmawiali różaniec, śpiewali pieśni żałobne. Potem wynoszono trumnę, 
wkładano ją na powózkę i zawożono na cmentarz. W czasie tej drogi ludzie śpiewali pieśni  
i przy każdej napotkanej figurze przyklękali. Później była msza święta za zmarłego  
w kościele. 
 
 



                                      
     Cmentarz w Mchach   Chrystus Frasobliwy na kościele w Mchach 
 
 
 
 Dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej przychodziły do kościoła  
z rodzicami i chrzestnymi. Po uroczystości do domu zapraszano tylko rodziców chrzestnych, 
których częstowano ciastem z kruszanką i kawą zbożową. 
 
 
 
 

                         
         Książ     Mchy 
 
 

                                     
      Gogolewo            Mchy         Książ 
 
 
 Przed wojną (w czasie okupacji kościoły były zamknięte) i po wojnie – do Soboru 
Watykańskiego II msze święte odprawiane były po łacinie, a ksiądz sprawował liturgię stojąc 
twarzą do ołtarza, a tyłem do wiernych. 
 Odbywały się piesze pielgrzymki na odpust do Borku do obrazu Matki Boskiej 
Pocieszenia i na odpust do Włościejewek do obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej. 
 Każdego roku w maju śpiewano pieśni przy figurze Matki Boskiej. 
  



                              
        Figura Matki Boskiej (Wło ściejewki)                Figura Matki Boskiej (Chrząstowo) 
 
           Przed wojną w naszym regionie rozpowszechniony był kult św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. W większości domostw na wyeksponowanym miejscu ustawiano obrazek tej Świętej. 
 
 

                            
         Obraz Matki Boskiej i obrazek św. Teresy               Ołtarzyk Matki Boskiej 
                            od Dzieciątka Jezus 
 
 
 8 września 1939 roku od strony Nowego Miasta wkroczyły do Książa pierwsze 
oddziały niemieckie. Władze okupacyjne wprowadziły godzinę policyjną. Nakazały 
mieszkańcom gminy oddać broń, aparaty radiowe i fotograficzne, zasłonić okna ciemnymi 
zasłonami lub papierem, aby nie było widać światła świec czy lamp naftowych. Nie można 
było posługiwać się językiem polskim w miejscach publicznych; kościoły pozamykano, 
niektóre zamieniono na magazyny. 
 Władzę objął przedwojenny administrator majątków Jouanne w Książu – Niemiec 
Paul Diefenbacher, po nim Alfons Michaelis mieszkający w Gogolewie.  
 Książ nazwano Tiefenbach (l. 1940 - 43), później Schonz (l.1943 -45), Chrząstowo – 
Grosslinde, Chwałkowo – Neudorf,  Gogolewo – Luisenhorst, Kołacin – Altdorf, Mchy –
Emchen, Świączyń – Friedrichseck, Zaborowo – Herrmansdorf, Zakrzewice – Langenfelde, 
Zawory – Riegelhof. 
 Prawdopodobnie w folwarku w Książu znajdował się punkt naprowadzania lotnictwa 
niemieckiego (wieża z antenami radarów i radiostacji), magazyny wojskowe,  
które także były u pani  Ziembowskiej w Rynku. 
 17 i 18 października 1939 roku Niemcy aresztowali niektórych mieszkańców ziemi 
ksiąskiej. 20 października o godzinie 17.30 na Rynku rozstrzelano siedmiu mieszkańców 
gminy Książ (Antoni Borowicz, Jan Cyplik, Stefan Doerffer, Czesław Lis, Henryk Łagodzki, 
Józef Szczepański, Franciszek Zwierzychlewski) i dziesięciu mieszkańców gminy Dolsk. 
Świadkami egzekucji obowiązkowo byli mężczyźni z naszego regionu. 
 Tę chwilę tak wspomina w książce Wspomnienia Antoni Doerffer:  
 (…)zdecydowałem się wbrew wcześniejszym ustaleniom pojechać jednak jednokonką 
do Książa. Wysiadłem przy poczcie na skraju miasta i dalej pieszo zaszedłem boczną ulica  
do remizy strażackiej. 



 Wrota były otwarte, a wnętrze puste. Poszedłem więc na rynek i tam zobaczyłem 
ścianę worków z piaskiem. Od ludzi, których było już pełno na ulicy, dowiedziałem się, 
że zatrzymanych zaprowadzono do magistratu, gdzie odbywa się rozprawa sadowa. (…)  
 Idąc w kierunku magistratu zobaczyłem, że właśnie wychodzą z niego najpierw liczni 
uzbrojeni żandarmi, a za nimi czwórkami aresztanci. Przystanąłem na chwilę, a gdy do mnie 
zaczęli się zbliżać, skoczyłem do drzwi najbliższego domu. Po przejściu tego smutnego 
pochodu wyszedłem na chodnik. W tej chwili Tatuś odwrócił się, spojrzał na mnie, potem  
na niebo, wyciągnął w górę rękę i mnie pobłogosławił. Po pewnej chwili, gdy odzyskałem  
na powrót kontakt z rzeczywistością poszedłem w kierunku rynku. Widząc tłum spędzonych 
ludzi cofnąłem się i wszedłem do kościoła. Zastałem tam Mamusię i siostry. Razem modliliśmy 
się gorąco o uratowanie życia Ojca. Punktualnie o godz. 16.30 rozległa się salwa karabinów. 
Była to dla nas, a zwłaszcza dla Mamusi, straszna chwila. 
 

       
                          Uczczenie pamięci rozstrzelanych w 1939 roku na Rynku w Książu  
 
 W latach 1939 – 1941 zaczęto przesiedlać mieszkańców gminy - najczęściej  
w Lubelskie, na ich miejsce osiedlano Niemców; niektóre osoby zostały wywiezione  
na przymusowe roboty do Rzeszy. 
 23 stycznia 1945 roku od strony Nowego Miasta wjechały do Książa czołgi radzieckie 
i bez walki wyzwoliły miasto i okolice. 
 

               
                                    Ulice Książa                  Rynek w Książu  
 

                   
         Rynek w Książu   Magistrat  Pomnik na Mogiłach 
 



  Przed wojną na terenie gminy Książ funkcjonowało kilka szkół. W 1924 roku 
wybudowano szkołę w Zakrzewicach, a we wrześniu 1936 roku dzieci rozpoczęły naukę  
w nowej szkole w Książu. 
 
 

                      
         Szkoła w Gogolewie        Szkoła w Chrząstowie 
 
 

                     
    Szkoła w Chwałkowie Kośc.             Szkoła w Książu  
 
 W czasie okupacji szkoły pozamykano, a polskie dzieci mogły się uczyć w Kołacinie  
i w Książu – w starym budynku szkolnym przy ulicy Wichury (w nowej szkole uczyły się 
dzieci niemieckie). 
 Po wojnie bardzo szybko zaczęły funkcjonować szkoły. Władze polskie chciały jak 
najszybciej nadrobić stracony przez dzieci i młodzież czas związany z nauką. 
 

                    
         Szkoła w Książu                     Szkoła w Książu 
 
 

                    
            Opłatek wigilijny Czerwonego Krzyża     Klasa na wycieczce (Książ) 
                            w szkole w Książu 


