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"Czy jest gdzieś na świecie
Taka piękna wioska
I ziemia piękniejsza
Jak nasza grębowska?
I pola, i lasy, i pszczół dzikichroje?
To wszystko jest moje i Twoje!”

Są to słowa znanej grębowskiej poetki, Stanisławy Mrozowej, która od małego
dziecka kocha i sławi swoją małą Ojczyznę – Grębów.

My uczniowie Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Grębowie mamy to szczęście,
że los sprawił, że Grębów stal się naszym drugim domem na kilka lat. Tu bowiem
uczymy się, wychowujemy, odpoczywamy, spędzamy czas w towarzystwie miłych
opiekunów, w otoczeniu zabytkowego parku, w którym od wieków drzemie nasz dom
– pałac dawnej, bogatej rodziny.

Kim byli właściciele miejsca w którym przebywamy, jakie były dzieje ich i obiektów
do nich należących, posłuchajmy!
Są to rzeczy bardzo ciekawe, a nawet tajemnicze.

Ponad 200 lat temu, w roku 1805 przybył do Grębowa młody, obcy mężczyzna
z młodą żoną. Nazywał się Jan Roch Dolański. Zamieszkał w starej leśniczówce
i zapewne myślał o tym, co zrobić z majątkiem, który otrzymał od ojca na ziemi

porośniętej starymi lasami, pełnej bagien i obcych ludzi. Taki prezent ślubny dał
synowi Jan Konrad Dolański, zamieszkały w Rakowie koło Samborca, a więc na
terenach dzisiejszej Ukrainy.



Jan Konrad Dolański był szlachcicem herbu
Korab, posiadał znaczny majątek, pełnił funkcję
notariusza, więc synów swoich osadzał na
gospodarstwach rolnych. Herb Korab Świadczył
o tym, że jego właściciele to ludzie odważni,
pracowici, walczący z przeciwnościami losu.
Jak łódź i wieżyczka na niej dzielnie płynęli
przez życie, trwali i się nie poddawali.
Stąd też syn Jana, Roch Dolański nie przeraził
się dzikimi bagnami, starymi lasami, słabą glebą.
Wziął się do pracy, jako obcy na tym terenie,
walczył z przyrodą, ludzką nieufnością.
W krótkim czasie został zaakceptowany przez
miejscowych, których ujął pracowitością,
uczciwością, dobrocią.

Przy pomocy ojca wybudował pałac, w którym dziś mieszkamy, osuszył bagna,
wydzierał puszczy każdy kawałek ziemi i w krótkim czasie posiadał około 800
hektarów łąk i pól, i tyle samo lasów.W Grębowie urodziło mu się 4 dzieci: Ludwik,
Stefan, Balbina, Feliks.
Dorobek swojego życia i dobra grębowskie przekazał synowi Feliksowi, który
kształcił się w szkołach rolniczych za granicą.
Feliks Dolański był człowiekiem niezwykle pracowitym i oszczędnym. Majątek
w Grębowie prowadził na wysokim poziomie. Bogacił się na lasach, produkcji rolnej,
wybudował młyn i gorzelnię, kupował ziemię.
Był lubianym ziemianinem, gdyż był człowiekiem pracowitym, uczciwym,
zatrudniał wielu mieszkańców okolicznych wiosek. Znał co to znaczy cierpienie,
zmarło mu siedmioro dzieci, przeżyło tylko troje.



Synowi Stanisławowi zakupił i przekazał zamek w Baranowie Sandomierskim,
a synowi Henrykowi zapisał swoje dobra w Grębowie. A córka Balbina została
babką kardynała Kozłowieckiego. Henryk podobnie jak ojciec pomnażał

majątek, szczególnie dbał o lasy
i o meliorację łąk i pól. Wykształcony
w Wiedniu znał się na rolnictwie,
założył park, wybudował oranżerię
(dziś szklarnię), w której uprawiano
owoce cytrusowe (pomarańcze,,
cytryny, banany) , powiększył hodowlę
bydła, uprawiał ponad 1 tysiąc
hektarów ziemi, kontynuował dzieło
ojca.

Często wyjeżdżał do Radłowa –
drugiego majątku, który posiadał.
Tu zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.
Wcześnie cały grębowski majątek
przekazał synowi Sewerynowi, zaś
córce Wandzie majątek w Radłowie.Majątek w Grębowie był bardzo wielki,

gospodarstwo i budynki na wysokim poziomie,
a syn Seweryn gruntownie wykształcony
i przygotowany do objęcia dóbr.

Seweryn miał dopiero 22 lata, a stał się
właścicielem ogromnego majątku, został
panem setek zatrudnionych tu ludzi.

Był niezwykle pracowitym i dobrym
gospodarzem. W krótkim czasie
przeprowadził meliorację podmokłych
terenów, a na bagnach w Borku 100
hektarów stawów rybnych.
W wieku 30 lat ożenił się Teresą Ponińską,
koleżanką z lat młodości. Była to kobieta
dobra i mądra, zawsze towarzyszyła mężowi,
doradzała i zajmowała się ogrodem
i pałacem. Oboje prowadzili działalność
charytatywną, pomagali biednym, chorym,



założyli ochronkę dla sierot w Grębowie w 1932 roku, czytelnię dla młodzieży
w budynku na rynku w Grębowie. Ich dobroć i wrażliwość na biedę uwidoczniły się
podczas II wojny światowej. Pałac był pełen różnych ludzi, którzy tu znaleźli
schronienie. Byli to ranni żołnierze, uciekinierzy, wysiedleńcy z Wielkopolski, rodzina
oraz dzieci – sieroty z Warszawy z nauczycielką. Przechowały się tu też dzieci
żydowskie z matką, co wówczas groziło Dolańskiemu ogromną karą.
Do rangi legendy dziś urosły dzieje dwóch dziewczynek żydowskich ukrytych w pniu
starego dębu.
Utrzymanie tak dużej liczby ludzi kosztowało wiele, ale była wojna, trzeba było
pomagać.
Jak dziś mieszkańcy Grębowa wspominają Dolańskich Teresą i Seweryna?
Oto Fragment wywiadu z panią Romaną Trychta, która pracowała u Dolańskich:
„To byli dobrzy ludzie, bardzo bogaci, ale skromni, dbali o pracowników, wybudowali
dla nich domy, tak zwane czworaki. Mieszkało tu po cztery rodziny. Dolański
wymagał pracy uczciwej, płacił też uczciwie, ale lenistwo bardzo tępił, zwalniał z
pracy. Pani Dolańska dawała biednym rodzinom mąkę, groch, zboże, kasze, odzież,
które trzeba było odpracować.”
A oto jak przedstawiał swego pracodawcę stangret (woźnica) Jan Kozioł
z Zapolednika:
„To był dobry, życzliwy człowiek. Nigdy nie nadużywał alkoholu, pracował do późnych
godzin nocnych, wszystko sam sprawdzał, żył skromnie mimo, że był tu panem. Mówił
mało, ale spojrzał a już wiadomo było, co trzeba było robić.”
Jednego brakowało Dolańskim – nie mieli potomka. Przez wiele lat na dworze

Dolańskich przebywało wiele dzieci. Seweryn szczególnie upodobał sobie siostrzeńca
żony Stefana Ronikiera. Był on wykształcony, ambitny, interesował się pracą w lesie
i na stawach rybnych, pilnował robotników, a przy tym umiał rozmawiać z wujem
Sewerynem. Stąd też dnia 5 stycznia 1941 roku stał się adoptowanym synem
Dolańskich, oraz zarządcą majątku.
Młody, energiczny, zamiłowany w polowaniach poznawał tajniki prowadzenia tak
wielkiego gospodarstwa. Była wojna, czasy trudne, potrzebujących pomocy wiele,
niebezpieczeństwa z każdej strony. W tym czasie przychodziły na świat dzieci młodego
Ronikiera: Edward, Irena, Teresa, Stefan.
Wydawało się, że szczęścia i radości nawet wojna nie zakłóci. Tymczasem w dniu
24 października 1944 roku Dolańscy wraz z osobami przebywającymi w pałacu pod
eskortą policji musieli opuścić pałac.



Tworząca się po wojnie nowa władza robiła porządki, wyrzucono ziemian z ich
majątków. Dolański został aresztowany, opuścił pałac i ogromny majątek z tobołkiem
w ręku. Żona Teresa zamieszkała u Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu, a Seweryn
został aresztowany. Po kilku dniach zamieszkał razem z żoną.
W pałacu działy się dziwne rzeczy. Ludzie rozkradali co się dało. Zniknęły dzieła
sztuki, księgozbiór, meble, zwierzęta i wszystko co można było unieść.
Tak zakończyła się historia rodu Dolańskich w Grębowie.
Dolańscy po wojnie zamieszkali w Warszawie, pracowali na różnych posadach, aby
żyć. Do Grębowa kilka razy przyjeżdżali, ale w pałacu nie byli nigdy.

Seweryn zmarł w 1979 roku, a jego żona rok później. Oboje spoczywają
w rodzinnej kaplicy w Grębowie.



KKttoo cczzyymm zzaajjmmoowwaałł ssiięę uu DDoollaańńsskkiicchh??
Dolańscy byli ziemianinami. Majątek ostatniego z rodu Seweryna składał się z dwóch
folwarków – Grębów i Wydrza. Zajmował powierzchnię 2630 hektarów, przy czym
1700 hektarów stanowiły lasy i 80 hektarów stawy rybne, reszta to łąki i pola orne. Do
zarządzania taką ilością ziemi Dolańscy zatrudniali czterdziestu stałych pracowników
a w sezonie prac polowych dodatkowo 60 osób miejscowych.

Osobno zatrudniono 12 osób na stałe do pracy w pałacu, do obsługi rodziny. Byli to:
lokaj, kamerdyner, kucharz, pomoce kuchenne, księgowy, rządca, pokojówki kierowca
i posługujący.

Najważniejszą osobą był
oczywiście właściciel i jego
żona Teresa. Byli ludźmi
wykształconymi,
aktywnymi, udzielali się
społecznie, pomagali
ubogim, założyli ochronkę ,
koła gospodyń, straż
pożarną, wznosili obiekty
skarlane – kościół w
Grębowie i w Stalach oraz
liczne kapliczki i figurki
świętych.

Mimo że byli bogaci, ludzie dobrze się o nich wyrażali, obserwując ich życie.
A tak o swoim pracodawcy w okresie żniw i wykopków opowiada dziś pani Maria
Kulik: „Byłam jeszcze prawie dzieckiem, pracowałam we dworze, było ciężko,
a praca trwała od rana do zachodu słońca. Często brakowało mi sił , nie mogłam nosić
pełnych koszy z ziemniakami. Zarządca często krzyczał. Raz gdy Dolański był na polu,
przyszedł do młodych i widząc, że im ciężko, pozwolił nosić po pół koszyka i kazał
sobie odpocząć. Myślałam, że za to otrzymam mniejszą zapłatę. Zapłacił pełną
dniówkę. To był dobry człowiek. Nigdy nie mówił podniesionym głosem. Bardzo karał
tych, którzy go okradli. Na koniec roboty sam kazał zarządcy wydawać robotnikom
dodatkowe ilości zboża, ziemniaków i kaszy.



Drugą osobą najważniejszą po
Dolańskim był jego rządca Zenon
Cybulski. Był to człowiek
wykształcony, znający się
na gospodarstwie, pracowity,
ale niedobry dla ludzi. Był bardzo
zarozumiały i nerwowy. Ludzie go źle
wspominają. Często się z niego
naśmiewali, bo miał różne przygody.
Krąży o nim legenda, że kupił od
diabła fajkę, a to było kopyto z końską
nogą.

Cybulskiego w 1941 roku zastąpił
Stefan Ranikier, siostrzeniec
Dolańskich. Był młody,
wykształcony, znał się na hodowli
ryb i na gospodarce leśnej. 5 stycznia
1941 roku Dolańscy go adoptowali
i powierzyli gospodarstwo.
Wojna sprawiła, że młody Stefan
został ranny w nogę, długo się leczył.
Mieszkał w pałacu z żoną i czwórką
dzieci.

Służba niezbyt go lubiła, bo był bardzo
porywczy, nerwowy, robił co mu się podobało.
Najchętniej przebywał wśród leśniczych
i gajowych.



Dolański zatrudniał 3
leśniczych i 8 gajowych
do opieki nad lasami.
Jednym z leśniczych był
Jan Wyczesany,
człowiek starszy,
doświadczony i bardzo
pracowity

Miał on młodą i ładną żonę
Wandę, która była guwernantką
we dworze Dolańskich
i nauczycielką w szkole w
Zapoledniku. Żona często
sprawiała kłopoty mężowi
i Sewerynowi Dolańskiemu.



Dolański posiadał własny tartak,
tu głównym szefem był Stefan
Saja. Oboje z żoną mieszkali
w Grębowie. Saja miał w tartaku
wypadek – obcięła mu maszyna
obie ręce. Dolański wybudował
dla niego dom, wspierał żonę
i dzieci przez wiele lat.

Ważną postacią w dobrach Dolańskich
był gorzelnik. Jan Kogut, młody, zdolny,
wykształcony człowiek, który znał wiele
tajemnic swego pracodawcy między
innymi to, że przez 3 miesiące na gorzelni
ukrywał się i leczył znany gen. Tadeusz
BorKomorowski.
Z gorzelnikiem w bliskim kontakcie
i w przyjaznych stosunkach żył księgowy
Dolańskich Lubrzycki, obaj bowiem mieli
za żony siostry. Obaj wiernie służyli
Dolańskim w trudnym okresie wojny.

Adam Flamer miał do pomocy gosposię
Franciszkę Gancarz, która 26 lat
pracowała w kuchni oraz dwie młode
dziewczyny o nazwisku Drozd.



Nakrywanie do stołu należało do lokaja Władysława Stępnia. Zdjęcie
przedstawia wygląd kuchni i pracowników z roku 1938.

W latach 19101939 w majątku Dolańskiego pracowało wielu szczególnie
mężczyzn z okolicznych wiosek. Wśród pracowników folwarcznych pracowały
całe rodziny Burdzych i Sajów. Wśród gajowych i pracowników leśnych
powtarzały się nazwiska: Surmów, Cibów, Raków, Górajów.

Folwark w Chybie – Klonowe prowadziła rodzina Drzewieckich, a po nim
Stanisław Blok objął gospodarstwo.
W czasie wojny dołączył do niego wygnaniec z Wielkopolski Ganowicz.
Jak z powyższego wynika przez dwór Dolańskiego przewijały się duże ilości
ludzi posiadających różne wykształcenie, pełniących różne funkcje.
Ogólnie ostatni z rodu Seweryn – pan na Grębowie był z nich zadowolony,
chociaż od czasu do czasu zdarzało się, że ktoś go zawiódł. Za wierną służbę
oddał im po likwidacji majątku w 1945 roku swoją część. To była zapłata
za współpracę.



CCoo nnaamm ppoozzoossttaałłoo ppoo DDoollaańńsskkiicchh ??
Każdy, kto chce dostać się na teren zespołu pałacowo – parkowego w Grębowie
musi przejść przez bramę, budowlę nie typową na wsi.

Brama wita każdego zdążającego w kierunku Zapolednika i Krawców oraz
okolicznych mieszkańców swą nietypową architekturą. Budowla ta powstała
w drugiej połowie XIX wieku i składa się z potężnej arkady zaprojektowanej na
wzór egipski oraz z jednoprzęsłowego mostu zaopatrzonego od strony parku w dwa
dekoracyjne słupy. Jest bardzo okazałą budowlą świadczącą o zamożności
gospodarzy.

Mijając bramę i drewniane
wrota wchodzimy na teren
równie zabytkowego co
pięknego parku. Brukowa
aleja prowadzi w stronę
pałacu, którego jasne
ściany wyłaniają się
z gęstwiny starych dębów,
buków i wiązów.



Pałac to obecnie dom – internat dla blisko osiemdziesięciu dzieci, a przed laty
dom – gniazdo rodzinne Dolańskich herbu Korab.

Pałac wzniósł dla swojej rodziny Jan
Roch Dolański przy pomocy ojca Jana
Konrada. Początkowo była to
budowla piętrowa na podstawie
prostokąta zwieńczona czterema
wieżyczkami. Po roku 1853 Feliks
Dolański dobudował od frontu piękny
taras (od strony północnej)
i eliptyczną klatkę schodową od
strony południowej. Ozdobą całości
budynku są gzymsy i nadokienniki
o półkolistych załamaniach.

Nad głównym wejściem do pałacu, pod tarasem znajduje się herb rodowy Korab oraz
masywne drzwi, noszące ślady kul z czasów wojen.

Pałac został wzniesiony
do celów mieszkalnych,
i jest dwukondygnacyjny.
Parter z piętrem łączą
stylowe, bogato zdobione
marmurowe schody
z balustradą w formie
egipskich amfor.

Wewnątrz znajdowały się pokoje,
kancelaria, biblioteka, poczekalnia,
jadalnia, sala teatralna, pomieszczenia
kuchenne i magazynowe. Pod salą
teatralną znajduje się sala kominkowa
z pięknymi końskimi łbami.



Wewnątrz znajdowały się pokoje, kancelaria, biblioteka, poczekalnia, jadalnia,
sala teatralna, pomieszczenia kuchenne i magazynowe. Pod salą teatralną znajduje
się sala kominkowa z pięknymi końskimi łbami.
Obecnie z wszystkich tych pomieszczeń korzystają młodzi lokatorzy –
wychowankowie Ośrodka.
Pałac był pięknym i okazałym budynkiem, rozbudowywanym przez kolejnych
właścicieli. Zawsze było w nim pełno ludzi, gości, wygnańców, dzieci, żołnierzy,
artystów, służby, rodziny.
I tak jest do dziś. Pałac i jego pomieszczenia tętnią życiem, radością, a drzwi
główne są zawsze otwarte dla licznych gości i przyjaciół Ośrodka.
To, że pałac pełni rolę drugiego domu dla jego lokatorów jest zasługą drugiego
budynku, którego jasne ściany wyglądają z poza parkowych drzew. To szkoła,
do której każdego dnia wąską alejką podążają dzieci i młodzież.

Budynek obecnej szkoły w czasach Dolańskich pełnił rolę stajni dla koni i wozowni.
Było tu około 30 koni, które służyły do celów rozrywkowych, do zaprzęgu
i reprezentacji. Konie do prac polowych stały w innej stajni. Budynek ten wzniesiony
przed 1850 rokiem przetrwał wojny i w 1970 roku został rzebudowany
i przeznaczony na szkołę.



Przez mury tej szkoły przewinęło się już
blisko trzy tysiące dzieci, które tu
uczyły się, zdobywały zawód,
przystosowywały się do samodzielnego
życia. Dziś uczy się tu 90 uczniów
i wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
że przebywają w jednym z
najpiękniejszych miejsc w okolicy.
Obecni lokatorzy pałacu z dumą
pokazują osobom tu przybywającym
miejsca, które pozostały po Dolańskich.

Idąc alejką do szkoły, po
lewej stronie widać spichlerz
i budynki gospodarcze, obory
i stodoły. Spichlerz do
przechowywania ogromnej
ilości zboża, którym karmiono
zwierzęta, których Dolańscy
hodowali bardzo dużo, około
300 krów, 120 koni, setki
drobiu.

Obecnie budynek ten jest
w świetnym stanie i pracuje
pełną parą na konto nowego
właściciela, pana Lipy. Na terenie gospodarstwa znajdują się obecnie cztery

obory wybudowane na początku XX wieku przez
Seweryna oraz jedna stodoła (pozostały 3 spłonęły
w czasie wojny).



Wędrując alejkami parku od strony
stawu natkniemy się na duży
drewniany budynek mieszkalny
wzniesiony około 1900 roku.
Mieszkali tu młynarz i gorzelnik –
pracownicy Dolańskiego. Dziś
mieszkają tu cztery rodziny
związane z Ośrodkiem.

Podziwiając staw i pływając po nim setki kaczek i innego ptactwa ujrzymy ruiny
wielkiej murowanej budowli. To dawna gorzelnia i młyn, wzniesione przez Feliksa
Dolańskiego w drugiej połowie XIX wieku. Nad gorzelnią wznosił się 40metrowej
wysokości komin.

W czasie wojny przechowywał Dolański rodzinę żydowską oraz gen. Bora
Komorowskiego. Młyn czynny był jeszcze po wojnie. Cały budynek popadł w ruinę
po pożarze 1986 roku. W najbliższym czasie zostanie rozebrany.
Warto wziąć sobie na pamiątkę cegłę z gorzelni, gdyż nigdzie takiej nie znajdziemy.
Różni się od współczesnej cegły wielkością i posiada napis HD,
to znaczy, że została wyprodukowana w cegielni Dolańskiego.



Wędrując wzdłuż muru wzniesionego w celach obronnych i pełniącego
równocześnie funkcję ogrodzenia mijamy dwie szklarnie, warzywnik i zatrzymujemy
się pod dziwną, betonową wieżą. Jest to dawna lodownia i równocześnie wieża
ciśnień. Tu Dolańscy gromadzili tafle lodu celem schłodzenia mięsa i tłuszczów
w okresie letnim. Lodownia pełniła też funkcję wieży ciśnień, dla przesyłania wody
do podlewania roślin w oranżerii.

W miejscu dzisiejszych szklarni od 1890 roku stała oranżeria, w której
uprawiano systemem szklarniowym owoce cytrusowe, palmy oraz warzywa.
Pomidory, ogórki, rzodkiewki, sałata cały rok gościły na stole Dolańskich.



Mijając lodownie przechodzimy przez neogotycki mostek z typowymi gazonami
na kwiaty. Z mostku można podziwiać uroki parku, stawu, słuchać odgłosów
przyrody, podglądać wiewiórki i inne zwierzęta.

Na tym kończy się wędrówka po dawnych miejscach, bowiem na naszej drodze
znowu pojawia się pałac.



Pałac był domem
Dolańskich, ale wokół
pałacu wzdłuż drogi
za czasów Feliksa
i Henryka wyrosło sporo
jednakowych ceglanych
domów.

Mimo, że liczą one sobie ponad
100 lat są zamieszkane.
To są czworaki, domy dla
pracowników i służby.
W każdym z tych budynków
mieszkały cztery rodziny, stąd
nazwa czworaki.

Wędrując po latach, alejami starego parku i obserwując budowle w nim wzniesione przez
pokolenia rodu, możemy stwierdzić, że Dolańscy mieli nie tylko pieniądze, mieli też gust,
przejawiali dużo troski o wygodne, zdrowe życie dla siebie i swoich pracowników.



WWaalloorryy pprrzzyyrrooddnniicczzee zzeessppoołłuu ppaałłaaccoowwoo ppaarrkkoowweeggoo
Pałac i przylegające do niego rozmaite budynki wznoszone były od połowy XIX

wieku i znajdowały się na terenie zalesionym różnorodnym drzewostanem. Feliks
Dolański sprowadzał różne okazy drzew, między innymi platan, sosna kalifornijska,
tulipanowce, ozdobne krzewy, nasadzał dęby, klony, kasztany i miejsce to zamienił
w uroczy park.

Dla podniesienia walorów parku
i estetyki pałacu wykopano dwa stawy
w których wykopano dwa stawy,
w których hodowano ryby na cele
dworu
W obrębie parku znalazła się oranżeria
wzniesiona przez Seweryna
Dolańskiego. Uprawiano tam rośliny
egzotyczne jak na tamte czasy – palmy,
cytryny, banany oraz nowalijki.



Oranżerią zawiadował stary,
doświadczony ogrodnik Gerlak do 1944
roku. Po wojnie oranżeria została w
znacznym stopniu rozkradziona
i spalona. W jej miejscu wybudowano
w 1970 roku szklarnie, które
funkcjonują do dziś.

Miejscem przyciągającym wycieczki szkolne,
pary nowożeńców, młodzież i osoby obce jest
park. O ile budynki pozostałe po Dolańskich
noszą na sobie ślady przeszłości, niszczeją,
o tyle park jest na bieżąco pielęgnowany.

Rosną tam wspaniałe dęby
pamiętające wielowiekową historię
tych ziem, noszące ślady wojen. Jest
tam wiele innych drzew – pomników
przyrody. Noszą one imiona tych,
którzy tu żyli i pracowali: Feliks,
Seweryn, Henryk, Teresa, Emma,
Władek, Hubert i inne.



Historia trwa tu w szumie starych drzew, tylko wiewiórki i setki dzikich kaczek
pływających po stawie nic sobie nie robią z historii. Mimo, że nie ma dawnych
właścicieli wszystko tu żyje dawnym rytmempałac tętni gwarem dzieci, alejkami
biegają uczniowie odpoczywając w parku, zdążając do szkoły, ogród funkcjonuje jak
za dawnych lat, a pola obrabia nowy właściciel z troską i pasją taką jak to czynił
przed laty Dolański.

Właściwie to wszystko jest tak jak przed
wiekami. Cisza, spokój, gwar ludzi, praca i coś
co przyciąga tu po latach.
Wspomnienie………,
bo do miejsc które się kocha zawsze się powraca.
To jest właśnie nasza Mała Ojczyzna.




