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Miejsce i czas wydarzeń

Zemborzyce Podleśne, PRL

Słowa kluczowe

Zemborzyce, Zemborzyce Podleśne, PRL, dzieciństwo,
rzeka Bystrzyca, projekt Lublin. W kręgu żywiołów - woda

Zemborzyce
Zemborzyce to stara wieś królewska, rok założenia – 1364, dokument lokacyjny
wydany przez króla Kazimierza Wielkiego. Była położona nad rzeką Bystrzycą, od
granicy z Krężnicą aż do miejscowości Rawszyce – już nieistniejącej wsi, gdzie w tej
chwili jest ośrodek „Marina”. Wieś przez kilkaset lat systematycznie się rozwijała na
tyle, że w XX wieku dom był przy domu. Działki były szerokości do 30 metrów, na 4
kilometry długie. I co rusz pożary. Właśnie pożar w 1922 roku spowodował decyzję
władz powiatowych i wojewódzkich o tak zwanej komasacji gruntów, czyli podziale
wsi Zemborzyce, która miała tak pięć na pięć kilometrów – o tych działkach bardzo
długich, na takie dzielnice. W związku z tym powstały Zemborzyce Kościelne, czyli ta
stara wieś, ale także Górne, Dolne, Podleśne, Wojciechowskie, Tereszyńskie. Z kolei
te dzielnice podzielone były na wsie: pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta,
siódma, ósma.
Ja urodziłem się w Zemborzycach Podleśnych pod Starym Lasem. W tej chwili mówi
się: „Stary Gaj”. Mieszkańcy Zemborzyc, Stasina, Konopnicy mówili: „Stary Las”. I
[mieszkałem] w tej wsi szóstej, w odległości około 3,5 km od rzeki Bystrzycy. Moi
pradziadkowie tuż pod granicą ze Stasinem otrzymali tą nową lokalizację, przenieśli
budynki gospodarcze i tam już mieszkali. Więc daleko do kościoła, daleko do stacji
kolejowej, daleko do szkoły, wszędzie daleko. Ale teren jest pięknie położony. Takie
suche doliny – bo o suchych dolinach mówimy na Wyżynie Lubelskiej. Ja też
mieszkałem nad suchą doliną, gdzie woda pokazywała się na wiosnę. Kiedyś było
dużo śniegu, zimy były śnieżne, więc powstawały roztopy wiosenne. I ta woda, do
której zawsze tęskniliśmy, pojawiała się właśnie obok mojego domu i tam spływała.
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