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O ludziach i miejscach  

w Łomżyńskich tekstach gwarowych1 

 

 

Władysław Szymkiewicz, ur. w 1897 roku, 

         wieś Jambrzyki, gm. Szczuczyn2 

 

Z historii wsi 

 Wieś pod Szczuczyn podlega. To Iłaski gospodarzem był, tam co teraz koło POM-u, tam 

dziedzic siedział. Babcia pamientała3 jak do roboty chodzili, tak. Dostawali działki od dworu  

i chodzili na... Był taki, okonom zdaje sie nazywali na dworze. Dzwonił i na te godzine trzeba 

było wychodzić do roboty i to przymusowo, bo jak nie, to działki by nie dostał. Jak jesce  

u dziedzica pracowali, to nie wyjezdzali, a skond. Tylko poźniej, jak juz o za cara jesce było, 

to sobie wychodzili do Niemiec na robote. To świento było Wielkanocne, trzecie świento 

nazywali, to wtenczas śli na roboty, a na Wszystkie Świenta wracali z powrotem. Tu niedaleko, 

ćtery kilometry do granicy Prus. 

 A przed wojno nie wychodzili, tylko wyjezdzali do Ameryki. Wie pan, duzo nie wyjechało, 

bo to kostowało. Kiedyś za caratu kostowało sto rubli jechać, a poźniej za, za polskiego rzondu, 

to nie wiem, jaki kost tam ponosili, ale jeździli. Cy wrócił? O, to moj ojciec był cztery razy 

jeździł do Ameryki i wrócił. Wracali, zarabiali pieniondze, poźniej przyjezdzali tutaj, to sobie 

kupowali, powienkszali gospodarstwo cy tam co innego. Dzisiaj tez jezdzo, przyjezdzajo, 

taksowki kupujo i jezdzo sobie. 

 

Sabina Kowalewska, ur. w 1923 roku, 

         wieś Skaje, gm. Szczuczyn 

 

O wsi Skaje 

                                                 
1 Fragmenty zostały zaczerpnięte z Łomżyńskich tekstów gwarowych, pod red. H. Sędziak, Łomża 1994.  
2 Podane dane wskazują na informatora, który był autorem danej wypowiedzi. 
3 Tekst zapisano alfabetem polskim, oddając cech mowy informatora, dla ułatwienia lektury. W oryginale jest on 

zapisany pismem fonetycznym. 
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 Skaje Zawodzie so i Skaje Balcer, to też należy do Skaj, ale to tak z kilometr, to też Skaje 

Balcer, to też należy tam o do nasz. Tam oni czegoś potrzebujo, to tutaj do Skaj. Kiedy wieś 

założona? Wie pani, to trzeba naprawde kogoś takiego straszego, bo to... Tutaj, co my 

mieszkamy, o tutaj na tej Zawodzie, to było tylko trzech gospodarzy Orłoskich. A poźniej 

synom, temu tam połowe dał, temu tam dwanaście hektary, trzeci znow dwanaście, to tylko 

trzech takich gospodarzy tutaj było. To nie dziedzic był, tylko taki no, wie pani, kiedyś takie 

duże gospodarstwo było, a poźniej jak mieli synow to dzielili. Ten sie żenił do domu, to 

dwanaście, ten do domu... No i teraz każdy sie odbudował. Myśmy tutaj sie odbudowali,  

a tutaj był sadek, drzewa, a mieszkaliśmy o co tamten dom, to był taki podwójny. To z jednej 

strony mieszkał Orłoski znaczy sie ten Antoni, a od frontu Orłoski Jan, to bracia byli, ojciec im 

tak zosatwił. No i ten dostał dwanaście, ten osiemnaście, bo rodzicow dochował. A jak tam to 

dawno, kiedy to było? Za dziadków, za pradziadków, bo to było duże gospodarstwo, to 

podzielili. 

 Czy tu szlachta? Janusz, a jak to powiedzieć, jak to ograniczyć? Nie, nie, chyba, szlachta 

to nie, bo dlatego, że... Wie pani, że nawet u nasz tutaj mój cioteczny brat to wzioł no skąś. 

Skond ona ta Józwa Orła, ta Pola? Ona to tutaj... Ten mój stryjeczny brat jo wzioł tam skąś ze 

szlachty, to ona tak zawsze sie stawiała. - O - mowi - ja to szlachcianka, ja to szlachcianka,  

a to to włościanie. Że my to włościanie, my włościanie. Ona zawsze, że ona szlachcianka, ona 

tam coś tak nie tak, bo ona szlachcianka. 

 Wie pani, tak u nas tutaj zaraz... Janusz, ile do Beńćkowa kilometrów? To tutaj pieńć 

kilometrów tutaj tak w te strone, to tutaj to był dziedzic Skarżyński. I później to wszystko 

rozparcelowali i dostali gospodarze, pobrali, kto chciał, to pobrał, to rozparcelowali. I później 

tam znow, dzie jeszcze? Dołengi. Tutaj dużo, dużo to było dziedzicow, ale tu u nas to nie. Tam 

oni mieli swoich parobków, takie mieszkania mieli swoje, mieli, co oni tam u nich pracowali. 

Bo nawet moja ciocia ro była za rzondco, to był wujek. To ja jeszcze taka do szkoły chodziłam, 

to myśmy tutaj... Bo mamy tam pola i bez pole, bez olszyne gdzie? Do Beńćkowa do cioci, do 

wujka, bo ciocia nieraz mówiła: Toć tam przyjdźcie do mnie. To ten dziedzic tak sobie 

linijeczko i jednym koniem, takim eleganckim i siada, i jedzie. A tego dziedzica dzieci, a tego 

dziedzica był Janusz i ta córka była Marysia, to takim powozem, z takimi lampami to do szkoły 

co dzień. Był specjalny taki wozak, ubrany tak no w takiej czapie wysokiej i takie granatowe 

ubranie i para koni i jech co dzień do szkoły wozili. A poźniej, jak to, to wszystko tak sie stało, 

no to rozebrali i oni gdzieś tu... Tam niektórych połapali, to tam wywozili, a oni to jakoś tam 

może gdzieś uciekli. Poźniej to tam ta Marysia to gdzieś była i ten Janusz, to tam mówili, że 
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tam gdzieś sie tamoj osiedlili i... Ona to musi w warszawie ta córka. O, to tam to był majontek 

i tutaj nawet Dołengi, poźniej tam Mazewo, to to byli majontki, a u nas to nie było majontków. 

 Moja mam też umarła, już miała siedemdziesiont sześć lat, no ale ja to nie słyszałam, żeby 

tak kiedy opowiadali albo ojciec, że tam, że to tam, że jakaś wieś do kogoś należała. Gospodarze 

tu bogaci, tak, wie pani, tak. No ja mowie, to nawet my, to juz mamy, ja, o tu brat bez droge i 

siostra jesce na Wólce... No to jak to było? Siostra wychodziła jeszcze przed wojno, w 

trzydziestym piontym roku, to ten szwagier nic nie chciał, tylko pola. To sześć morgi pola 

ojciec odpisał jem rejentalnie. To z tech osiemnastu hektarów to siostra ma sześć, no i teraz, 

poźniej o ten brat o wzioł trzy dwadzieścia hektary, no i my mamy tam no brakuje coś do 

dziesieńciu, prawda Janusz? Dziewieńć czterdzieści o z tej gospodarki. I tak, i tutaj  

o i te sąsiady majo dwanaście, i tamte dwanaście, bo to z tej samej gospodarki. A tam dalej 

znow tak samo majo po osiem, po dziesieńć, po dwanaście. Poźniej niektóre tam to pobrali  

z Beńćkowa, bo jem pasowało, bo te gospodarstwa jech to tak bliżej było tego Beńćkowa, to  

z Beńćkowa ponabierali. A po tamtej stronie to tam to dobre chadziaje, tam majo dobre ziemie 

i własne swoje majo. Tam od Szczuczyna, bo tutaj trzeba do nas było przejść to bez wioske 

cało, to tam mój jeden stryjeczny barat i drugi, i tzreci tamoj. Oni sie dobrze majo, majo 

wzorowe gospodarstwo, ten jeden ma, to nastawiony jest na bydło i drugi tak samo.  

I traktory majo, maszyny majo, damfy tam, te kopaczki, wszystko. Dobrze sie gospodarzyło, 

dobre majo ziemie, majo dobre dochody, a i pracujo, wie pani. 

 Jest, wie pani, jeden tutaj za nami, on ma troche ziemi i kowalstwo prowadzi. I po tamtej 

stronie, coście śli, to też jeden jest kowal. Tak to wiencej, prawda, tutaj nie ma, to tylko tych 

dwóch kowali. 

 So ludzie ze wsi w Ameryce. Ja i sama mam ciocie w Ameryce. I teraz ta ciocia umarła,  

a dwie córki tylko po niej jest, to pisali do nas jak moja mama żyła (w sześdziesiontym roku 

umarła), to przysyłała nam paczki, ubrania i pisała często. I tutaj dużo, wie pani, nawet i teraz 

to dużo jeździli do rodziny, dużo jeździło ze Skaj. Tam ten swojo zabiera, to ten swojo zabiera, 

dużo, dużo, dużo, wie pani. O tutaj taki Raszczyk tutaj, poźniej z żono przyjechał, tutaj kupił 

sobie. Oni tam byli dłuższy czas. On pojechał kawalerem i tam poźniej sobie znalaz to żone i 

tam dłuższy czas był, i forsy zarobili, i przyjechali, ale przed wojno jeszcze przyjechali. O tam 

taki czerwony budynek. A tera majo... no, znaczy sie też z przed wojny, jedna córka to rodaczka 

amerykańska i tam zabrali jo, to rodaczke. Z Bzur niekt nie wyjechał ze wsi do Ameryki? Z 

Bzur? To już kłamio, kłamio, toć i Wójciccak, prawda, Wójciccak był trzy razy. Ale, prosze 

panio, ten Wójciccak, co ja mówie, bo to tez mój kuzyn taki tam juz troche dalsy, to on trzy 

razy był, ale też go rodzina zabrała, bo tam też jest rodzina dawniejsza. Zapomnieli. Zaraz jak 
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sie ona nazywa? Owsian, Owsiankowa, to syn jest w Bzurach, też wybudowany elegancko i 

pojechała do Ameryki, i przyjechała. To tego, to ona, jak to powiedzieć? To jech matka. Jesca 

ja jej nawet... Wie pani, ona nawet ta Owsiankowa przyjechała tutaj z powrotem tak o sobie 

rozerwać, na te dawniejsze budowe, popatrzyć tutaj. Dłuższy czas tu była. I tego, i ja jeszcze 

byłam na przystanku, jechałam do Grajewa i ona mnie poznała. Ja jej nie poznała, ona taka była 

chuchraczek, a tera taka elegancka sobie. A ona mówi: To co ty mnie nie poznajesz? No bo to 

taka dalsza kuzynka. Ja mowie: Nie. - O, toc ja jestem Owisankowa, twego ojca tam no kuzynka 

taka i taka, ja jestem twoja ciotka. No to ja mówie: Gdzie tera ciocia jedzie? A ona mówi: No 

wiesz, przyśli mnie papiery, z powrotem chce jechać do Ameryki, tam jest inne życie - tam tak 

zaczeła mnie gadać. - Ale - mówi - przyśli mnie papiery po angielsku, a nikt tu rozcytać nie 

może. Ja jade do Łomży, tam do takiego kogoś tam, żeby mnie rozczytał i ja pojade o. I 

pojechała z powrotem. Toc ja jo znam, bo to moja krewna, nasza kuzynka. Bo ja pani powiem, 

bo mój dziadek... Janusz, jak to, mój dziadek, tak? Nasz już dziadek czy to ojca dziadek, mojego 

ojca? To miał trzy zony i to tak: i po pierszej byli dzieci, i po drugiej, i po trzeciej. I wie pani? 

I poźniej to tak: ta tam sie ożeniła, ta była jedna w Bzurach tam po pierszej matce, druga znow 

w Rakowie, trzecia znow tam i dlatego to takie kuzyństwo nasze. 

 We wsi nie ma szkoły, do Szczuczyna, tak do Szczuczyna chodzo. Kiedyś, kiedyś, to moja 

mama mówiła, że tu była szkoła w Skajach, u Grycow, u Gryczeskich, u mojej ciotki, to kiedyś, 

kiedyś. 

 Tak u nas mówio: Dzie tam pójdziesz? - Do Grycow - mowi. A jak już sie pisze to 

Gryczescy, no już trzeba napisać, jak ma być. Szlacheckie nazwiska? No ja nie wiem, pani, ja 

nie wiem dlatego, ale mnie sie zdaje, że o sie ożeniła do nas, to ona była szlachcianka, to ona 

była szlachcianka. Mnie sie zdaje, że my to nie, bo zawsze by była jakaś wiadomość, prawda? 

 Młode sie uczo i w Grajewie, i w Augustowie. Janusz, toć ty wiesz, dzie sie uczo? Na 

studja Sosnoski miał sie dostać. W Łomży sie uczo. Janka Sosnowiaka tez sie uczył. No teraz 

zabrali go do wojska. Jeden na weterynarza, to on w Łomży sie uczył. No i uczyło sie, wie pani, 

dużo, nawet już i za mąż powychodzili dziewczyny i każdy już poszed do pracy. 

 Jarmarki, targo to też so w Szczuczynie. tam jakście szli od Szczuczyna, to co takie...  

A dzisaj to piontek, prosze pani, u nas jarmark to we wtorek, o to jarmark! A w piontek to tam, 

o tam ktoś tam ma jagody. A kobiecy jarmark to jest tam w Krzywej ulicy,  

w Szczuczynie, to duży tam, tam wszystko jest, wszystko. A takie krowy, świnie, tam konie, to 

tu jakście szli, co takiemi grubemi rurami ogrodzony taki kawał, o to tutaj ten jarmark jest, już 

pod, tak niedaleko Skaj. U nas w piontek to tam na spend ktoś coś wiezie, tam cielaki, tam 

świniaki, jak ktoś ma świnie, to wiezie w piontek. A tam tak to nie, we wtorek, we wtorek. 
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 We wsi jest biblioteka, jest, była u nas, była u nas, bo córka chodziła do ogólniaka, to miała 

bez no ja wiem, ile, Janusz, miała lat? Ze trzy lata miała, poźniej druga wzieła. I teraz jest tam 

u Dawidoskich. A gdzie tera jest? U Mordasiewiczow? A to o widzisz, ja nawet nie wiedziałam. 

Dzieci szli z książkami, ja mowie: Gdzie wy idziecie? - A no idziem - mowi - książki mienić. 

Raszczykow te dziewczynki szli, Brzozoskich. Ja myślałam, że u Marysi Dawidoskich, było u 

Dawidoskich, a teraz tam dalej. 

 

Antoni Kalinowski, ur. w 1915 roku, 

         wieś Bzury, gm. Szczuczyn 

 

O wsi Bzury 

 Ni ma innej nazwy wieś. Jedna jest, nazywa sie, no tutaj to jest wioskowa sie liczy, ale to 

też po dworze rozebrana i tam część wioski, tam je siedmiu. Nie ma nazwy. Nazwe to tam druga 

wioska ma Zofijówka, to z Bzurow oni pochodzo, ale że tam był majontecek Zofijówka i tak 

jego tam rozparcelowali, i to swoje tam mieli, reśte rozebrali z majontku i sie pisze Zofijówka, 

Bzury Zofijówka, to część wsi, a to główna - Bzury. 

 Kiedy wieś założona? Tego to ja nie powiem, pani, ale że tu jeszcze majontek był przed 

Kozłoskiem, Bzura, nie? I za to Bzury nazywali, tak ten majontek był. A po tem Bzurze, potem 

Kozłoski znow był na majontku, dziedzic, a tam był jego siostrzanek, to znaczy  

w Zofijówce, to jego siostrzanek. A jak ona była założona? Z tech Bzurow była założona,  

z tego samego majontku. Ale Bzury wioska to bedzie dziedzica Bzury. Kiedy założona? Wuj 

to pamientał jeszcze, ale że wuj... Ja wiem, już miał musi z osiemdziesiont lat o, a jeszcze 

chłopakiem był, to już nie zyje, jeszcze przed wojno pomar, a już miał musi z osiemdziesiont 

lat o, a jeszcze chłopakiem był, to już te Bzury byli tam te dziedzice. Ale tego to ja nie powiem, 

to może Sienkieiczka, ale ona głucha. To pójdziem do drugiego starego. Ona  

z majontku wzienta ta wieś, ale ze o szlachectwie to nie było słychać, wieś chłopska tak, ta 

nowa szlachecka wieś sie liczy. Ale z majontku rozebrana, bo jeszcze kiedyś gadali, że 

koniecnie musieli do dziedzica chodzić do roboty. Ludzie zajmujo sie tylko rolnictwem,  

a młodzież, młodzież to po całym świecie i w Piszu, i w Olecku, i w Olsztynie. Pracujo też  

w Grajewie, dojezdzajo, tak najwienc w pilśniach, a jeden musi w starzakach praucje, a te to w 

pilśniach, to jech paru tam pracuje, a jeden w starzakach tam pracuje dzieś. W Szczyczynie nie 

ma pracy. Rzemieśnikow nie ma żadnego na urzond nie ma, jak but sie zepsuje, to kazdy moze 

sobie naprawić. Takiego fachowca specjalnego nie ma. 
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 Gospodarze najwienc so średnie, do dziesieńciu i do pietnastu hektarow. Wyjezdzajo do 

Ameryki pojedynco, bo kiedyś, wie pani, w majontku było duzo roboty, to ludzie sie 

wynajmowali do majontku. A kazdy do majontku sie przytrafił, bo to krowy wygnał, to dostał 

działke do kartofli, tam wiencej posadził, to potem musiał odrabiać, to siana dostał. 

 We wsi jest szkoła, trzy, cztery klasy, o panie mielim, yam uliczko trzeba podejść, to co ja 

mowie z majontku, to już tam i szkoła, i te ludzie, co tam mieskajo. W szkole pracuje trzech 

nauczycieli, ona była wienksza, ona była siedmio- cy ośmio-, ale zabrali do Szczuczyna, a teraz 

tylko takie malutkie, bo dzieci sporo, bo to i z Milewa, i z Milewa zdaje sie chodzo, i Danowo, 

i Niedźwiedzkie. Młodziez sie ucy i w Białymstoku, i w Ełku, i moze jesce w Olstynie, i nawet 

malinoskich musi je w Białymstoku chłopak, moze i dziewcyna, nie wiem, bo tylko jena jest. 

Telewizja jest prawie w kazdym domu. 

 We wsi nie ma autobusu, trzeba chodzić do Gutow, Guty to jakieś dwa kilometry po trakcie 

Grajew - Szczyczyn. U nas tako jeszcze ścieżko chodzo na przełaj to blisko po naszemu. Bo tu 

Niedźwiedzkie majo zdaje sie do Niećkowa po prostu bliżej, ale oni chodzo do Gut do pekaesu, 

bo bez Niedźwiedzkie tez nie chodzi pekaes. 

 

Józef Parzych, ur. w 1904 roku, 

         wieś Zbójna, gm. Zbójna 

 

O nazwie wsi Zbójna 

 Zbójna to dlatego, że jest nazwa Zbójenka, jest tu, tu jest, jak sie zajdzie za wieś tam, bo 

jest... Ona sie składa z kilku prowincji, panie, ona roźciongnienta, ta wieś, a na kolonje, te 

Dziedzice, za Dziedzicami tam Parzychy. To tam sie idzie do Dziedzicow, to jest nazwa, 

miejscowość taka zwana, wie pani, jak sie mowi dzielnica no. Nazwa Zbójenka, bo geometra 

cy co daje nazwisko, daje, panie, nazwe take no, o jak tutaj miejscowość taka od Kubeł, Kont. 

Tam była inna nazwa. Wie pani, kazda dzielnica ma swojo tako nazwe. Budy o so zaraz, poźniej 

takie dzielnice o. 

 Ale co do Zbójnej, to w Zbójnej to sie zbóje przechowywali. A kupce z Łomży przewozili 

towary... No bo kiedyś nie było samochodow i innych rzecy, nie. Ja pamientam jak kuzyn moj, 

on, panie, wielki woz miał, dobre konie, nakład tego towaru i wioz do miasta Myszyńca, bo 

Myszyniec to jest miasto kurpioskie, tak. A oni zachodzili i rabowali tu, te, te, bo oni sie tutaj 

przechowywali, rabowali, no i dlatego zboje, zboje, zboje. Oni nie zabijali, tylko rabowali, ale 

taka nazwa została. Dembniki tez, w Dobrym Lesie, to takie so grona. To ten obsiad tu w 
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Kuziach, Kuzia piersy opat, w Gawrychach Gawrych o i nazwa powstała. Albo i inacej, tu 

cięściej zachodzili o, nie zabijali, ale rabowali, przechowywali sie. Była Zbójenka. Druga jest 

koło Poznania, tez jest. To sie pise, dlatego adres sie pise nieraz Zbójna koło Łomży, bo casem 

list sie wyśle, to moze iść tu i tam, a zanim by przysed, to duzo czasu zajmie. Tak to chodzi o 

Zbójne. A dalej to ja nie wiem, co by powiedzieć, o co by chodziło, o co by chodziło? 

 

Edward Jaskowski, ur. w 1903 roku, 

         wieś Jaski, gm. Mońki 

 

Z dziejów wsi Jaski 

 Wieś założona na prawach miejskich, to znacy było, jak miasto Goniondz było zakładane, 

to później czy w tym samym czasie, czy óźniej, to była wieś taka jak Jaski, Downary, tutaj o w 

koło, teraz Kosiorki, Zyburty, Zyburty Łupichi, teraz tutaj Białosuknie, to jedna jakaś tam 

część, jedna trzecia część to była założona na prawach miejskich, znaczy te wsi byli założone. 

I oni mieli, ci ludzie mieli te same prawa, co miało miasto, tak jak za kiedysiejszych czasow. 

Jeszcze u nas tu o u sąsiada to byli takie papiery, co mieli trzysta lat po dacie tej pisało. Stanul 

tu taki miał ten papier, a juz on nie żyje. Nie wiem, tu jego wnuk jest, ma on ten papier czy nie? 

I to tam było pisano w kiedysiejsym tym języku, to jak pisało to tak o, jak miasto ma mieskie 

prawa, to przy każdym nazwisku, załóżmy Jaskoski, to tak pisało: sławetny, urodzony Jaskoski 

- to był mieszczanin. Jeżeli szlachcic to: szlachetnie urodzony czy tam wysoko urodzony, a jak 

znowuś ten chłop, to tam pisało tam włościanin cy tam jak, jakiś inny. To w tem papierze 

właśnie tam przy każdym nazwisku to jeszcze było wypisane i tam dzie i to wszeńdzie było. I 

tam pamientam Modzeleski tam z drugiem kupowali te działke i to było pisana taka umowa 

kupna-sprzedaży. To trzysta lat już mieli papiery, jak tutaj, jak tu byli. 

 I oni byli założone... Ja nie wiem, nasza wioska czy ona była na dwóch włokach, bo to byli 

włoki tak zwane, zakładane. I ta włoka to szła tak: od rzeki - według ojca opowiadania -  

i do rzeki u nas, tu o w koło, to znaczy ta włoka miała, nie wiem, jakiej to była szerokości, jaka 

to była miara, tylko to pole szło włokami. A w koło tu nas to byli majontki, o tu zaraz Rybaki 

był majontek, Gronostaje, Ołdaki. A nasza wieś na pańszczyźnie nie robiła nigdy. Majontek 

klewiański to poźniej był założony, za królowej Bony. A naszego nie było majontku. W 

Białosukniach tam był, bo w Białosukniach była szlachta ta, co chodziła walczyć. No to ona 

miała swoich chłopow i ona miała tam swoje, ta drobna szlachta w Białosukniach była, tak jak 

i w Sobieskach.  
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 A poxniej z tej włoki to dzielili sie. No to tu piersze - jak ojciec mowił - to było na tech 

włokach niby trzy gospodarzy było. Jeszcze jak tu o w tem miejscu, to był jeden ten cały plac, 

znaczy tu o dzie my mieszkamy przy tej sadzwce, to jeden był plac, to poźniej wysło na tem 

placu dwóch czy trzech już wyszło dalej już tu mieszkało sie. No to podziele szło rodzinnem 

tak zwanem o. Ja nie wiem, czy to według takiej drobnej szachownicy, bo te działki były 

podzielone, jeszcze przed wojno w trzydziestym ósmym roku, jeszcze tam była szachownica, 

no to te działki w tech działach rodzinnech, to wychodzili poźniej, że po dwa metry nawet jest. 

Jeszcze tera na pastewnikach mozna znaleźć abo w lesie. To jak one tam już wyrównane, 

wyrównane, to so tyle o, o tyle o tak albo tak o, ale jak już by było dzieś pieńć kroki znaczy... 

I ten zagon sed to pare kilometrow. To tam jak ta wieża, co pod Goniondzem stoi tam cerwona, 

to ten zagon mieli to tak: od tej wieży - ojciec opowiadał - i sed az za, az pod gonieckie tam, 

pod Osowiec, pod twierdze, bez te wszystkie tak pola i bez smugi. To jednego gospodarza 

znaczy ta, ten pasek, bo ta włoka tak szła, jak od Klewianki, to u nas te włoki byli, jek od 

Klewianki to ona szła przez nasze wieś i tam o bez las i bez łonki aż do rzeki, od rzeki Biebrzy 

aż do Bierzy. takie było w koło Goniondza tego, nadania. 

 To tyle, to tyle z tej historii wsi. A tak to wiencej... No to ja wienc z przepowieści ojca tak 

opowiadał. I mowił, że to dawno założona wieś, bo drobne te zagony. To mowił, że ta wieś 

czterysta lat - gadał - od pieńcet lat, to była ta wieś założona, bo jeżeli drobne... Jeżeli dzie byli 

wsie poźniej założone, to wychodziła ta, ten podział rodzinny wiencej. Bo rozumiecie, jak 

dostał od razu gospodarz załóżmy dwadzieścia metrow miał te włoke cy pińdziesiont, to on 

musiał długo, dużo tech pokoleniow być, żeby jech podzielić, żeby poźniej mieli na ostatku aż 

po te dwa czy trzy metry. Bo jeżeli to by przeszło dwa czy trzy pokolenia, to oni by mieli po 

pieńć metry tylko tego, by byli nawet sie dzielili pokolenia te kiedyś, jak to kiedyś sie dzielili. 

Tylko poźniej te wojny, te powstania, no to te mieskania udzielali, no poparcia, to poźniej za 

kare car za ostatnie powstanie zabronił kupować. Nie mog mieszczanin ziemi sprzedać ani 

kupić, to znaczy dla chłopa mog sprzedać, jakby włościanin chciał kupić. A u siebie to my 

mogli pisać umowy tylko takie domowe, potajemne, jak jeden od drugiego chciał kupić. I tak 

było, że poźniej majontek to o likwidowali, sprzedawali, to nie mieli prawa nasza wieś... I pod 

bokiem sprzedawał pan majontek i nie miała prawa kupić, no był pozbawiony praw do kupna. 

No za ten, za ten udział, no w powstaniu. 

 O nazwie, o nazwie wsi to nic to nie było mówiono, skond ona pochodzi, jakie to... No bo 

ja nie słysał o nazwie, o samem nazewnictwie, o nazwie, nie było o samej nazwie. Czy to może 

był osadzony i od tego nazwany? Czy to może wieś była nazwana? Trudno, trudno coś o tem 

powiedzieć, bo tutaj ja mowie, zeby ktoś w ksiązce no... Proboszcz goniondzki, on pobudował 
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w Goniondzu kościoł, a on teraz w Mońkach dozywa, to ja wiem, że on pisał historje 

Goniondza, bo on jeszcze sie pytał. Co sie pytał? - Gdzie ten majontek na wójtostwie przepad? 

Bo on w papierach doszed, że na wójtostwie był i dzie on położony. I on mnie sie pyta, czy ja 

nie wiem. To ja jemu mowie: Idzie ksiondz, bo te stare, może ojciec by moj może wiedział. O 

teraz o, moze ze dwa lata mnie sie pytał. Bo mnie - gada - btak - mowi - majontku na wójtostwie. 

Ja - gada - pisze Goniondza - gada - historje i - mowi - mam wszystko i - gada - mam w 

papierach, że tyle i tyle wiorst od Goniondza jest wójtostwo, znaczy majontek, a tam ja znaleźć 

go nie moge, dzie on znaczy? 

 Czy to przed królowo Bono? To ja nie wiem, tylko ta królowa Bona... Już tu Goniondz już 

był założony. Zdaje sie, że wieś w tem samym czasie jak i Goniondz, bo pola byli pomieszane 

z goniondzkimi polami. Rozumie pani, jak powiedzieć, zagon miał z Goniondza załóżmy u nas 

o za stodoło kiedyś, a ojciec miał drugi zagon pod Goniondzem. I to było tak zmieszano, tak 

splontano jedno w drugo, że załóżmy Żondak nie miał tam w goniondzkim polu ani Gronostaj 

ten drugi, bo tamto byli chłopskie wsie, to oni mieli tylko w swoim obrembie. Tak samo i Żochi, 

to Żochi to troche jeszcze byli powiązane, bo Żochi byli wieś kościelna. Oni odrabiali 

pańszczyzne i danine dawali jako do, do kościoła, ale już oni byli na prawch chłopskich. A 

Owieczki, o Downary szlacheckie byli. A królowa Bona, kiedy przejeżdżała tutaj po 

Goniondzu, tu od tego Knyszyna, gdzie lubiła być, to jakieś suknie - ojciec mowił - poszła i z 

takimi ogonami długimi jak to królowa szła. I poźniej w Goniondzu przejeżdżała, ale te 

goniedzkie byli tez widać te mieszczanki, że mieli pieniondze, to oni poźniej poszli te suknie 

jeszcze z dłuższemi. Popatrzyli, królowa tak odziana, to i oni tak sie poubierajo, jeszcze z 

dłuższemi uszyli. Ona drugi raz przyjeżdża, patrzy, że oni chodzo, jeszcze dłuższe te ogony 

majo jak ona. Ona gada: Ja wam te ogony poprzycinam - tak ta królowa. I wzieła wtenczas 

obcieła te wszystkie woty dla tego Goniondza i założyła to Klewianke wtenczas. Królowa Bona 

założyła te wieś Klewianke i ten majontek z goniedzkich polow, bo obcieła te goniondzkie 

ogony, co śli do rzeki i tam sprowadziła skąś tam chłopow i założyła wtenczas ten dwór. I ten 

dwór do końca należał do, do zamku króleskiego, ten o w Klewiance. Ni miał właściciela 

swego, tylko był królowej Bony. A taki Rawa był, on tu za Wojtostwem ma, tam i teraz tam 

jest, to był na tej włoce siedział i miał włoke te całe jesce i ta włoka sła az do rzeki. Jek ona 

obcinała, ona dosła do tej włoki jego z iżynierami, z iżynierami, ona mowi, że to weźniem. A 

ten Rawa mowi: Ja - gada - włoki swojej to nie dam uciońć - mowi - lepiej - gada - oko z głowy 

dam wyjońć. I prawdopodobnie - powieść głosi - że oko wyjeli jemu, a ta włoka została. No 

już włoka została do dzisiejszych czasow, bo ta włoka bez majontek klewiankoski szła na wylot 
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aż do rzeki, tam ileś tam miała szerokości. A znow z tamtech czasow, że była dziwna rzec, że 

majontek z tej strony, z tej, a ta włoka szła tak jak za dawnech tech czasow. 

 A o samej naszej tej wsi, no to ja wiencej tak nie... Nie piszo o tem nazewnictwie, ni kond 

sie wzioł. Ona mniej wiencej była zakładana w tem samym czasie, dzieś koło tego tak jak 

Goniondz. Tylko to była taka jak Goniondz, a od Goniondza o teraz tak: Doły, Mierkienniki, 

Łazy - to wszystko so ludzie z Goniondza i oni powychodzili, no po prostu chcieli, żeby tam 

było bliżej robić na te. Tak samo i te wsie byli. I tera tak te wsie piersze zakładali, to dziś dzie 

woda była ze źródła i tu były w koło lasy. To być może, że to było wyprawiono, żeby tam czy 

łowili te mięso dla tego króla, czy tam dla tego miasta, do tego dworu i tak jako myśliwech byli 

osady, czy to wtencas dalej. Ja wiem, jak to powiedzieć? Czy to było nadano, że... Bo tu u nas 

to mogło tak być według mnie, bo posłucha, prawa mieliśmy, jek to było, jek juz moj ojciec 

tam za cara, to tak mowił ojciec: Wójt, ten burmistrz taki był w mieście i burmistrz był w 

Jaskach, i burmistrz był w Kosiorkach, rozumie? I my nie podlegali pod tego burmistrza, tylko 

rada wioski i to było nu na prawach miejskich, mieli swego tego, staroste, jak on sie tam 

nazywa: starosta czy burmistrz. To burmistrz po polsku, a za ruskiego to był starosta. I on był 

starosta, to nosił jek od nas pieniondze jek dla cara, to do Grodna na piechote nosili, bo tam 

była gubernia. I do guberni... To nie oddawał tak jakby to do gminy, tylko tej gminy nie było, 

tylko już była wieś i to ta wieś podlegała bezpośrednio guberni. Do gminy nosili tylko chłopskie 

wioski, to już należeli do gminy. A już miejskie wioski do gminy nie należeli. Ona [wieś] była 

sama osobiście, na tych prawach miejskich, co, co miasto. I to prawdopodobnie tak jak 

wyglonda, że to było tak jakby z tego miasta porobione. No i mielim nadanie, i śli tam cy tam 

uprawiać te pole, cy wyromb lasu robić załózmy, cy tam polować, no bo co innego robić w tem 

casie, bo tu w koło no to był no las był. W koło naszej wsi tu o obok strumyka to majontkowa 

ziemia, i wszystkie pole to było tam pod dworem. Te trójpoletka to było jedne w tech Rawach, 

Mierkiennikach, w tech Downarach - to to byli te. 

 Nie wiadomo, skond my tu przyśli cy przyjechali, z pokolenia na pokolenie tu mieszkamy. 

To ja tyle co, no tak jak ja wiem, to tylko tyle wiem, że... Jakby to powiedzieć, zeby sie nie 

zmylić? Złapali do wojska na dwadzieścia pieńć lat to mego jakiegoś tam pradziadka. Ojciec 

zawsze mowił: Brata złapali, to wzieli do Rosji, to nie wrócił. No łapali, jak ten rocnik podlegał, 

to - mowi - złapio, to dwadzieścia pieńć lat. Na piechote zagonio dzieś tam pod Władywostok 

cy dzieś, dwadzieścia pieńć lat przesłużyło, a miał te dwadzieścia pieńć lat, no to kiedy miał 

poźniej na piechote wrócić? Dwadzieścia pieńć lat, to moj o dziadek to pieńć lat juz poźniej, 

ale dziadek nie służył, bo dziadek był jeden jako żywiciel rodziny, jeden mężczyzna, to jednego 
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nie brali. Ale mego musi czy ojca dziadka beńdzie brat, coś w tem rodzaju, to wzieli na 

dwadzieścia pieńć lat. 

 No dosyć tej romowy beńdzie. 

 

 

 

Adolfa Stanul, ur. w 1911 roku, 

         wieś Jaski, gm. Mońki 

 

O wsi Ciemnoszyje 

 U nas dworu to nie było. No dwór to był dopiero, taki dworek to w Białaszewie, taka była 

to wieś była szlachecka, no. A u nas to nie. Ciemnoszyje to, jak to sie mówi, u nas nazywajo 

na nas Mazury, bo my tutaj bliżej Niemiec, znaczy granicy niemieckiej, to Mazury na nas 

nazywajo. Ciemnoszyje to, jak ja tylko pamientam, tak to jest ta nazwa i zmiany zadnej nie 

było u nas we wsi. A tu Ciemnoszyje to ja nie wiem, pani, jak to nazwać. Kiedyś tak te starse 

ludzie opowiadali cy sie śmieli, cy zartowali, mowi: Kiedyś Adam z Ewo - mowi - chodził, no 

i tak szed - mowi - to tu przysed, to tu, no co... A tu prawdopodobnie taki las był i taka, tak 

jakby szyja tak wyglondała taka ciemna, nie? No i Adam z Ewo szed tak i tak w końcu mowi- 

tak staruszki mowili- no i co ty o tem? Nazwali Ciemnoszyje. No ido dalej w tamten kierunek 

i tak dalej. No i potem idzie Adam z Ewo i Adam do Ewy mowi: Graj, Ewo! No i nazwali 

Grajewo. Czy ja wiem? To takie przypowiastki, no, ale czy to, wie pani, czy to prawda? 

 Tu gospodarze so różne. Wie pani, ziemia to u nas jest słaba, u nas to ziemia pionta  

i szósta klasa jest, no i troszecke, bardzo mało cwartej, tylko skrawki, tam łonki, a tak słaba. U 

nas tylko jest ziemia żytnio-ziemniacana, a u nas pszenicy... Tak takie tam mieszanki takie 

siejo, a tak to nie siejo. Tylko że ludzie żyjo wiencej, wie pani, z krów, dlatego że jest u nas 

dużo pastwisk i łonk, to ludzie sie utrzymujo z mleka, z mleka. No tam chowajo i świnie, no 

nawet u nas jest zarodowe jest, maciory takie, które ido na reprodukcje, te loszki wychodowane, 

no. Dosyć, wie pani, że tak... Ja wiem, jak to powiedzieć, no choć ziemia słaba, ale tak na ogół 

nieźle.  

 

Antoni Kulikowski, ur. w 1903 roku, 

         wieś Mierkienniki, gm. Goniądz 
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O wsi i okolicy 

 Krzecze to bardzo stara wieś. Był kiedyś dwor w Klewiance, w Klewiance był. No i był 

we Wroceniu, ale już nie pamientam, to nie za mojej pamieńci. Poźniej jakos tam rozprzedali 

te ziemie. Kto tam rozprzedał, dzie te ludzie ze dworu sie podzieli, to ja nie wiem. Dlatego ta 

wieś taka stała bogata Wroceń. Jek te dworskie ziemie wszystkie rozebrali, kupili, kupili, to 

ona stała bogata. A tu w Klewiance to już ja pamientam. Tu na gorce, tam jek ten most taki  

i ta rzeczułka taka płynie, to zaraz na gorce tam szereg pobudowany na tym miejscu, to tam był 

też dwor. Tak o teraz w te czasy o czy to... Ja nie wiem, w którym to roku, nie pamientam tych 

lat, tylko w tych czasach, to też te ziemie ludziom rozdali, no i tego. I tam te budy ludzie 

rozebrali. A jak tam było, ja nie opowiem tak dobrze, tylko że pamientam, że był dwor. I dzie 

to ta rodzina wyjechała, te ludzie z tego dworu, te pany, to ja nie wiem. Dzieś pogineli, to 

znaczy żyjo, tylko nie wiemy.  No byli te dwory. Krzecze to wieś chłopska. Znaczy ten Wroceń 

to należał do szlacheckiej wioski. Ale gdzie te teraz szlachcicy? Jest jeszcze szlachcicy? Tak 

mowili, że nasza to wieś chłopska a szlachecka to Wroceń, Klewianka i tak dalej. Białosuknie 

tu jest wieś, to tam też coś mowili o tej szlachcie, tam kiedyś była ta szlachta. 

 

Jan Falkowski, ur. 1909 roku, 

         wieś Jabłonowo Kąty, gm. Sokoły 

 

O wsi i jej mieszkańcach 

  Założył jo Falkowski, imienia nie pamientam, mnie przepowiadali to dziadki. Później 

przyjoł zieńcia Jabłonoskiego, za zieńcia i nazwał go Czart Jabłonoski, taki dał przydomek: 

Czart. No u nas jak ja pamientam, to byli tylko Falkoscy i Jabłonoscy. Później jak sie tak żenili, 

przyjmowali tech żeńcow, to sie stworzył teraz Rostkowski jest, ten Truskolaski, ale to oni 

przewaźnie byli po tech, co u Falkoskiech sie pozenili, u rodzin Falkoskiech. No i te rodziny, 

co tu jest Jabłonoskie, reszte, to sie nazywajo Peszki, Peszki. No i tak ta wieś jakby sie nazywa, 

że zamieskała była przez szlachte herbowano, nie zaściankowo, nie zaściankowo. No i o tej 

pory to jest tu kilka jesce Truskolaskiech, dwóch jest Truskolaskiech, jeden Dombroski, jeden 

Roszkoski, takiech przybysow jak nazywajo. A to wszystko byli Falkoscy  

i Jabłonoscy. Sie dzieli kiedyś tam, tak było, że było takie, no nigdzie nie było żadnych fabryk, 

wyjazdow, to sie dzieli na, na, to ziemio i tak sie gnieździli i zamieszkali do tej pory. Falkoscy 

to jakby sie to wyrodzili. Herby? To orzeł był, orzeł na czerwonej takiej no blasce  

i pisało „herb szlachecki”, tylko tyle pisało, że herb szlachecki. Teraz dostane herb, ale  

z Poznania, to wszystkie dokumenty z Poznania jest. Mój brat stryjeczny tam wynalaz te 
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dokumenty nasej wsi i tam miał wyrobić ten herb dla rodziny Falkoskich. No i nie wiem jak? 

Niedługo moze już i otrzymam ten herb. 

 

 

 

O Stefanii Karpowicz i jej szkole 

 Czy znam panio Stefanie Karpowicz? Dobrze znam, żona sie ucyła sie u pani Karpowicz. 

Za okupacji rosyjskiej nie wolno było uczyć, a ona wszystkiego uczyła. Była bardzo dobra pani, 

uczyła ludzi daremnie, daremnie lekarstwa dawała wszystkiem. I jej ta siostra też taka uczynna 

była tak samo i też uczyła ludzi i w szkole uczyła, małe dzieci sie uczyli. Syn, który teraz w 

Krzyżewie pracuje, uczył sie w szkole, pani Karpowicz uczyła, ta już młoda, nie ta staruszka. 

 Ta pani Karpowicz to była… No oni mieli majontek. Jej ojciec był pułkownikiem  

w armii carskiej, był bogatym człowiekiem i mieli na Litwie jeden majontek, taki o dwór jak 

to kiedyś nazywali, a tu drugi w Krzyżewie kupili po takiem Czajkoskiem. No i z to skoło, 

została pobudowana w tysionc dziewieńcet czternastym roku już. Wyrobiła u władz carskich 

zezwolenie, bo oni nie chcieli bardzo tak dać, ale ponieważ ojciec był pułkownikiem, to jakoś 

tam no on sie wścibił o te zezwolenie. No i ta skoła tyle kosztowała, pobudowanie tej szkoły  

i urzondzenie, to tyle kostowało co cały, cały majontek, ta ziemia, to tyle pieniendzy 

kosztowało. Nie było urzondzenie bardzo dobre: centralne ogrzewanie i chowali… Nie tak jak 

teraz, co jest szkoła rolnicza, to nie chowajo ni krowy, ni niczego. Kiedyś chowali krowy, cztery 

krowy mieli, trzy konie, koniami obrabiali. Mieli tako działke dwadzieścia cztery hektary 

ziemi, to szkoła była! No teraz tam wszystko po nowemu, ale to po nowemu gorzej. Kiedyś w 

szkole sie uczyli, to umieli i krowom dawać umiał, i doić, i znać sie na wszystkiem, no i świnie 

umiał hodować, wiedział, jak dać czy chory świniak, czy nie chory. A teraz to i do tej obory, i 

świnie nie… To tam jest taki chlewiarz, ucznie nie obsługujo, tylko chlewiarz,  

a ucznie nie chodzo. Tak że szkołe rolniczo skończy, ale nie umie koło krowy się obchodzić  

i świniakowi nie umie dać. 

 

Józef Śliwowski, ur. w 1911 roku, 

         wieś Perki Lachy, gm. Śniadowo 

 

O nazwach wsi i okolice 

 Ma dużo nazwisk okolica i wioska. Z jednej strony Lachi nazywajo sie Mogielnice. Jest 

smug, ładny smug, nazywa sie Grotka, seroki smug u zimnej wody nazywa sie Podstaw.  
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Z drugiej strony wioski to samo za siebie mowi, bo pola ładne, nazywajo sie Bruki, otocone 

naokoło brukiem byli kiedyś. Poźniej kamienie wybrane zostali na kolej, na szosie, tylko ślady 

jest. Ziemia naokoło tego jest dobra, nazwa nazywa sie Kapuścisko. Z drugiej strony Podsać, 

na drugo strone jest, nazywa sie Polki, ziemia dobra, smug ładny. Z trzeciej strony nazywa sie 

Łonka. Błoto sie nazywa. Jest ta, Duży Stok, woda tak sie nazywa, widocnie ktoś mog łodko 

płynońć. Obok tego jest źródło, to do tego stoku woda spływa, woda jest dobra. Jak sie kosi i 

tu mowio, ze sie wody napije, to sie cuje rześko i dobrze. Dawniej był kadłub tam, z okolicy 

kośniki przychodzili, robotniki, wode tam pili. Naokoło tego środka pola jest kilka hektarow, 

nazywa sie Kapuścisko, bo ziemia dobra. Mog ktoś dawniej tamoj mieszkać. Nawet 

pamientam, ze tam był jakiś sklep, jakaś piwnica, ale takie warunki sprzyjali na piersze 

osadnictwa, bo była woda, łonka na pastewnik, dobre pole na uprawe ziemi. Mog zyć tamoj  

i niewiele napracować sie. Warunki, ogólne warunki: podstawo bytu jak jest ziemia dobra, na 

gorce mieskać, obok jest łonka, miał dzie paść sie konie, bydło, olsyna – drzewo rosło,  

w strudze ryby byli, ale dziś tylko nazwy zostali, a wioska przeniosła sie na drugo strone, na 

drugo tej strugi rzecnej. 

 

Wybrała: Małgorzata K. Frąckiewicz 


