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                                         DAWNE CZASY PANI JANINY OLEJARZ

Pani Janina Olejarz (90 lat) jest jedną z osób, które przyjechały do Sianowa 

po II wojnie światowej i zadomowiła się tu od tego czasu.
Fot. nr 3. Pani Janina Olejarz. 

-  Przyjechałam  do  Sianowa  w  1946  roku,  miałam  29  lat.  Znajomi  mojego  męża  

opowiadali mu, że w Sianowie jest idealnie, dobrze się mieszka. Wtedy właśnie z samego 

Lublina,  spakowałam siebie,  moje dzieci  i  pojechaliśmy do Sianowa.  Moich pociech 

było pięcioro, najmłodsze miało prawie półtora roku, a najstarsze jedenaście lat. Nie  

chciałam opuszczać Lublina, rodziców i rodzeństwa, ale wreszcie to zrobiłam. W dniu  

przyjazdu było mi bardzo ciężko, ponieważ na Lutykowie mieszkało tylko sześć rodzin,  

stało wiele pustych domów i ruin, wszędzie leżało mnóstwo gruzów, a to nie wyglądało  

przyjemnie. Ludzie  z  własnej  woli  odbudowali  fabrykę  zapałek,  żeby  znaleźć  sobie  

miejsce pracy bez wynagrodzenia. Na dodatek, gdy weszłam do jednego z domów, żeby 

zaobserwować,  który  będzie  się  nadawał  na  miejsce  zamieszkania,  znalazłam 

niedojedzony przez Niemców obiad. Miałam ze sobą małe dzieci. One też obojętnie tego  

nie przyjęły. Sianów nie wyglądał ciekawie. Znajdował się tu tylko jeden sklepik i jedna  

piekarnia. Martwiłam się też o dzieci, bo bardzo chciałam, aby się uczyły, lecz nie było  

to  możliwe.  Szkoła  stała  nieczynna,  ponieważ  chętnych  do  nauki  dzieci  było  razem 

szesnaścioro,  czyli  bardzo  mało.  Niemożliwe  było  jej  otwarcie  we  wrześniu,  jednak  

następnego roku moje dzieci poszły do szkoły. Jeżeli dobrze pamiętam burmistrzem w 

Sianowie był wtedy pan Paweł Łuczaj. Nie byłam zadowolona z pobytu w Sianowie, ale  

mąż mnie namówił, więc zostałam. Jak już wspomniałam, miałam pięcioro dzieci. Nie  

było  nam  łatwo  pod  względem  finansowym.  Z  urządzeniem  mieszkania  nie  było 

problemów,  ponieważ  znosiłam  z  pustych  domów  meble  i  przedmioty  codziennego 

użycia np. naczynia. Gorzej było z pracą. To były dla mnie najgorsze lata w życiu, to był  

koszmar… 
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Mąż miał swój warsztat tapicerski w Lublinie, musiałam jeździć tam często, aby  

wystarczyło nam na chleb. W pierwszych latach mąż nie miał pracy w Sianowie, jednak  

potem otworzył tu także warsztat tapicerski. Po dwóch latach zaczęto budować więcej  

sklepów, powstały nowe masarnie - sklepy mięsne, żyło się o wiele lepiej, ale oczywiście  

nie  tak,  jak  w  Lublinie.  Zaczęłam  dorabiać  sobie  jako  krawcowa.  Ponieważ  po  

Niemcach zostało w szafach dużo szat, ludzie przerabiali sobie u mnie ubrania i był to  

dobry interes. Z tego właśnie się utrzymywałam. Nie było mi tu już tak ciężko, jak na  

początku. Ludzie byli też dla mnie mili. Na znajomych akurat nie narzekałam, wszyscy  

mieszkający  obok  byli  uprzejmi,  pomagali  sobie  nawzajem.  Ludzie  w  Sianowie  byli  

naprawdę cudowni. Kiedy zaczęło robić się normalnie, najbardziej ulżyło mi w portfelu.  

Uważam, że nasz Sianów jest teraz na pokaz. Wszystko w nim jest. Może nie tak, jak w  

dużych miastach, ale też mamy wiele sklepów. Sianów nie wygląda tak, jak od razu po  

wojnie. Wszystko jest odbudowane i naprawione. Cieszy mnie to, ponieważ mieszkałam 

tu długo i miło widzieć jak miasto, które było ruiną, zmienia się na lepsze. Jest mi teraz  

wygodnie w moim domku na Lutykowie. Mieszkam z synem, a inne moje dzieci z moimi  

wnukami chętnie mnie odwiedzają. Pamiętają o mnie i jestem z tego powodu bardzo 

zadowolona.

W  Sianowie  zaszły  wielkie  zmiany  od  czasów  wojny.  Pani  Janina  bardzo 

ciekawie  opowiadała  nam  o  tym,  jak  zmieniał  się  Sianów  i  jakie  przeżycia  temu 

towarzyszyły.
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