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1  Niniejszym udostępniamy szerszemu gronu osób zainteresowanych historią regionu 

łomżyńskiego i jego dziedzictwem kulturowym „Łomżyńskie teksty gwarowe”, których cz. 1. 

ukazała się nakładem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży w 1996 

roku pod red. H. Sędziak. W wersji drukowanej są one zapisane pismem fonetycznym, jednak 

z tego zapisu zrezygnowano, aby ułatwić mniej wprawnemu czytelnikowi lekturę tych 

niezwykle ciekawych materiałów, które przybliżają kulturowy obraz ziemi łomżyńskiej, jej 

język, tradycję, obyczajowość i historię. Prezentowane teksty były nagrywane w latach 1974-

1992 w różnych miejscowościach północno-wschodniego Mazowsza. W metryczkach przy 

każdym tekście znajduje się informacja o osobie, z którą przeprowadzano rejestrowaną na 

dyktafonie rozmowę. Następnie wypowiedzi tych tzw. informatorów przepisano.                   
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Teksty nagrane w 1974 roku 

 

1. Józef Rostkowski, ur. w 1909 roku, 

wieś Korytki Leśne, gm. Miastkowo 

 

Czarownik 

 Przysed, prose pana, komedijant, to nazywali komedijanci. To oni przeważnie tak na noc 

przychodzili nocować i juz wziecorem wsystko pokazywali. No tu ogłosili, panie, tu jeden 

drugiemu powiedział: Nocuje komedijant – mowi – tutaj albo carownik (rozmaicie go 

nazywali) u tego i u tego. 

 No  i wziecor, poschodzilim sie, panie, to on kazał przynieść butelkow, szkłow 

rozmaitech, panie, no szkłow. Natłuk tech szkłow, panie, na ten, posypał na ziemnie. To 

wiecie wsystko ostre, potłucone. Rozebrał sie dotąd, do naga, układ sie plecani. Kulkował teni 

plecani as to chrzęsce to, to śkło. I mowi: Tera obaccie. Albo kazał jesce wejść na piersi 

sobie, bo mowi: Powiecie, ze ja to nie dotknął tego, ze letko. Kazał sobie wleźć na piersi 

nogani, przycisnąć, a on… To as chrobot sed. I tera zobaćcie, duzo pokalecone? Ani znaku ni 

ma. 

 O te, te, to ten sam robił… Teraz mowi: Chodź no, bracie, tutaj do mnie – to do jego 

stryja. On posed do niego, posed z niem do drugiego pokoiku. Naraz wylata baran, panie, 

alegancka wełna, rogi pokręcone, jak to u barana. Wyskakał sie, wybrykał sie, po izbie  

i poleciał sobie tam. Ja sie pytam, a sie Cesław nazywał, mowie: I co ty? – Ja – pada – 

siedział sobie tam. A z niego zrobił tego barana. A ja wiem, jak to było? Jak? Pałecke miał 

tako, o tako pałecke i to „fokus-marokus”  u niech była taka, takie przysłowie. Machnął, 

puknął i to ta pałecka jakby wsystko robiła. I robił to, o mówił, i tak było. 

 Albo te, te źmije, panie, puścił, puścił źmije do garła. Ta zmija mu pochodziła tamoj. No 

to właśnie nie była taka duza, jak to so zmije takie, tylko taka jakaś. Pochodziła mu tam, 

wykręciła się z powrotem i patrzy się. Tak to i zona to widziała to, panie. To było wsystko 

dawniej, przed wojno. 

 A to tez pokazywał, prose pana, jak przez muche będzie przechodził, przez kloca.  

I przechodził przez tego kloca, ale las po wierzchu, a ludzi omamił i patrzyli, ze on 

przechodzi przez to muche. A cłowiek jechał z sianem, panie, mowi: Ludzie, patrzajta, toć on 

po wierzchu lezie. A on sie obejrzał i mowi: Ty, mądralu, patrz, siano ci sie pali. Ten sie 

łoglonda, pali sie fura siana, panie. Poobrzynał konie, postronki ucioł, szkody narobił sobie. 

Łoglonda sie, a fura jak stojała tak stoi. 

- A, ty – mowi – taki nie taki. 

- A nie bądź taki mondry, dalekowidzu, wies to dla siebie. 

 

 

 

2. Władysław Turek, ur. w 1907 roku, 

      wieś Tarnowo, gm. Miastkowo  
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O szewcu, który przyszedł do nieba 

 Jeden sewc, taki biedny buł, na tym świecie nikogo nie oszukował. Kiedy umer, posed do 

nieba, to śwęty Psiotr nie chciał jego puścić, tylko pada: - Posiedź tu trochę przy bramie, bo 

Pana Jezusa ni ma, pośli na spacer i aniołowie. Byś tam daleko nie chodził, zeby cie coś tam 

jakiegoś nie spotkało. No i … Ale on sie nie słuchoł, no i poszed dalej tam po tym niebie. 

Zobacył taki stoi fotel złoty i malutki stołeczek taki. Usiad na tem fotelu, ten stołeczek 

postawił sobie pod nogi. Ale patrzy, tam na tym świecie wsystko widzi, co kto robi, z nieba. 

Jedna kobzieta drugiej płotno kradnie. A on woła z tego nieba: Nie kradnij, bo pudzies do 

piekła. Ta kobzieta go nie słuchała, tylko to płotno kradnie. A on z tego wsystkiego złapił 

tego stołecka spod nogow i w to babe puścił tem stołkiem. No jek raz słysy, wraca Pan Jezus 

ze spaceru i anieli. Tak on uciek pod te brame, schował sie. Ale Pan Jezus przysed, siada na 

tem fotelu swojem. Tego stołecka ni ma pod nogi. Do aniołow: Posukajcie mnie tego stołka. 

Dzie ten stołecek sie podział? Anieli sukajo tego stołecka. Znaleźli to biedno duse tego 

szewca koło bramy. – Chodź, co ty tu robis? 

 Przyprowadzili go do Pana Boga i na sąd, ale Pan Jezus od raz pada: A dzie moj 

stołeczek sie podział? – Panie – mowi – widziałem, jak jedna kobzieta drugiej płotno kradła. 

Wołałem „nie kradnij, bo pódzies do piekła”. Ona sie nie słuchała. Złapiłem tego stołecka 

 i w to babe rzuciłem tem stołkiem. 

 - A widzis, tak nie mozna robzić, bo – pada – ja widze nie takie rzecy, co ludzie robio, 

i zebym w kazdego temi stołkami rzucał, to anieli by mnie nie nadązyliby robzić tech 

stołkow. Nie mozna tak robzić. On tu przydzie, to my go osądziem. 

 No za jakiś cas idzie dusa hrabiego do nieba. Umer ten hrabia, dusa idzie do nieba. Anieli 

ustawiajo sie, cała orkiestra i grajo. Brame roztworzyli na seroko, ta dusa wchodzi do Pana 

Jezusa, ale ta biedna dusa tego szewca pada: Panie, nie było sprawiedliwości na tamtem 

świecie, ni ma i tutaj w niebie u was sprawiedliwości. – Dlacego? – Dlatego – pada – ja 

biedna dusa przysłam, to tylko koło bramy kazał mnie śwęty Psiotr posiedzieć, a – mowi – 

takiego hrabiego, co na tamtym świecie dobrze mu było, tyle majontkow miał pod sobo, to 

jesce go orkiestro wprowadzili do nieba, to – mowi – ni ma sprawiedliwości. 

 

O zmarłym dziedzicu 

 Jeden pan umar.  I ta pani mowi tak: Zeby chto wiedział, dzie tem mój mąz pienendze 

schował, to ja bym za niego wysła. Tak lokaj przysed do niej i mowi tak: Ja znajde te 

pieniondze, tylko razem mnie pochowajcie tam, dzie i tego pana. No i trumne zrobili i ten sie 

połozył w te trumne. Zanieśli go tam do tej trupialni, dzie ten pan był pochowany  

i przychodzi godzina dwunasta, to ten dziedzic z siebie wieko z tej trumny zrzuca i siada w tej 

trumnie. To lokaj tak samo, wieko z tej trumny zrzuca i usiad w tej trumnie. Ten pada: I co ty 

tu robis? – Ja – mowi – umarłem i mnie razem pochowali jako sługe. – To chodź, pojdziem – 

mowi – tam przejdziem sie do naszych pokojow, jak tam je. I pośli. Ale ten dziedzic pada: Ty 

idź pierw – na tego lokaja pada. – Prose pana dziedzica, ja za zywota nie chodził pierw, tylko 

za panem dziedzicem, to i po śmierci. 

 No idzie ten dziedzic, to jako przed umarłem, to drzwi sie otwierajo same. Pośli na 

strych. Tam były takie stare garki, powyrzucane, dziurawe, co już nie nadawały sie do użytku. 

Ale mowi: Bedziem rzucać tymi garkami. Jak dziedzic puści tem garkiem, to ten garnek kul, 

kul, kul pod strzeche, i cały. To lokaj weźnie garnek, jak puści, to skorupy tylko wrrr z tego 

garka rozleco sie. Tak ten dziedzic: Ty zywy jesteś! – Nie, ja nieżywy, tylko ja później 

umarłem, to silniejsy jestem jak pan dziedzic, to – pada – ja jesce troche sielniejsy. – Nie – 

pada – ty jesteś zywy, bo twoje garki sie tłuko, a moje całe leco. No, chodź pojdziem, bo 

niedługo cas na nas będzie, niedługo. 
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 A ten tak go odcionga: Panie dziedzicu, pojdziem jesce do obory tam zajdziem, obejrzym 

konie, krowy. Tak odcionga, zeby jak najdłuzej, zeby kogut zapiał, bo jak zapieje, to jus 

umarły nie moze nic zrobzić, a tak to by mu łeb ukreńcił, temu lokajowi. – Nu, chodź 

prendko, bo na nas cas juz – pada – bo nie zdązem dojść do nasech grobow. W strachu ten 

lokaj. – No, juz – pada – mnie głowe ukreńci. Ale wchodzo, otwierajo ten grobowiec, a tu 

kogut: kukuryku. A ten dziedzic obalił sie zaraz, a lokaj nie, bo lokaj zywy. I ten lokaj wzioł 

go zaraz w trumne włozył, łeb mu oberznoł nozem i włozył go do tej trumny, przykrył 

wiekiem i pada: Lez teraz. 

 A, chodzili jesce do tech pieniendzy pod grusko, miał tam zakopane, pokazał mu ten 

dziedzic, dzie te pieniondze so. I juz ten lokaj wiedział o tech pieniondzach. No i posed do 

domu, a rano przysed do tej pani dziedzicki i pada: No, pani dziedzicko, ja juz wiem, dzie te 

pieniondze, znalazłem. – Nu, jak wies, to za ciebie wyjde. Zaprowadził tam do tego ogrodu, 

odkryli kempe, patrzo, a tych pieniendzy pełen taki kocioł. Zabrali te pieniondze i ta 

dziedzicka wysła za niego. 
 

Pieśń 

Rosa siada, rosa siada po gęstej leszczynie. 

Powiedzze mi, moja luba, cy mnie kochas cy nie? 

Cy mnie kochas, cy mnie kochas, a ja kocham ciebie 

Żeby mój koń karki łamał, ja jade do ciebie. 

Karki łamał, karki łamał, a ja pod niem nogi, 

Pamientaj siebie dziewcyno, dam ci na przestrogi. 

Na przestroge, na uwage, na upamientanie, 

Żebyś chłopcow nie kochała w tem cywilnym stanie. 

Bo ten cywil bez sumienia, Boga sie nie boi,  

On cie ściska i całuje, a na zdradzie stoi. 

On cie ściska i całuje, i do Boga wzdycha, 

Pamientaj sobie, dziewcyno, w niem nadzieja licha. 

 

 

3. Władysław Jakubiak, ur. w 1907 roku, 

     wieś Tarnowo, gm. Miastkowo 

 

Kolęda 

 Kurceski ksiondz chodził jek po koleńdzie i zased juz do takich powaźniejsech, rodziny, 

no, na obiad. Tam poczenstowali go obiadem. Ugotowali mu jajek na łokrongło i podali. Ale 

dzieciakow było dość wiele i … 

 - Tylo wsystko temu ksiendzoju i ksiendzoju, a noma to nic. 

A ta matka: Cicho, ścierwoki, ksiondz nie wołojtuch, jak nie zje, to wam dam. – Aleście, 

matecko, (zaceła na te dzieci tak grubo mowić) aleście, matecko, i… i… gruba. – Prose 

ksiandza, ja to nie gruba, ale mój brat Psioter ten to gruby. On tu za ściano. – Psioter, chodź 

ajwo, to cie ksienzulek zabacy. Zabluźnił, jek go wołała, swojej siostrze i dla ksiendza i nie 

chciał przyjść. – Już nie wołajcie, matecko, juz widze. – Mój Boze, jeka to duchowna, śwanta 

osoba, ze i przez ściane widzi. 

 

4. Teodora Sikora, ur. w 1902 roku 

     wieś Miastkowo, gm. Miastkowo 

 



 5 

Wróżby 

 Wrozylismy. Bardzo dobrze było wrózyć na koguty. Kazda, ile panien sie zebrało, nawet 

nie wiem, i przynieśli koguty. I sie kazda swojego, nie od raz wsystkie i postawiło sie lampe, 

lustro i ta lampa sie świeciła tam dzie lustro, i ogień, i wode. Jak ten kogut… Jakim 

charakterem wtenczas sie poznaje taka wrozba. Jak sie tego koguta puściło, to niejeden to 

przysed do lustra najpierw, ko, ko, ko, obejrzał sie, wsystko i posed sobie owsa tego troche 

tam cy pszenicy podziobał. A niejeden to on i od raz do bicia do tego, bo w lustrze sie 

przedstawił drugi kogut. To juz jak on tak bił, to znacy, ze beńdzie bijak, awanturnik. Tak, 

sprawdzało sie. A, prose państwa, jak ten kogut, a jak drugi to przesed sie alegancko, ujrzał, 

ko, ko, ko, po tego. No to znacy, ze beńdzie taki strojniś, cyściutko beńdzie sie ubierał. 

 

Czary 

 To tylko pamientam, jak moja mama mówiła juz przed śmiercio. Mowi: A chciała na 

mnie cary zarzucić, ale nie mogła. To zarzucili takie, zarzuciła na nogi łuski takie jakby na 

rybie. I mama chodziła, to tu w Tarnowie to była taka carownica. I posła jak Wielkanoc, co tu  

w kościele rezurekcja, to musiała pójść, posła do strugi i umyła w tej wodzie te nogi i od tego 

to zgoiło sie. 

 

Pieśni  

Pojechał Jasio na łowy 

Az do zielonej dąbrowy. 

Nim objechał góry, lasy, 

Wciąz myślał o swojej Zosi. 

 Puścił konika na trawe, 

 Połozył sie na murawe. 

 Śniła mu sie gołembica, 

 Jego prześlicna dziewica. 

Jasio na konika siada, 

Wrozce sny swe opowiada: 

Wrozko, wróżko, cos mi powies, 

Co z mojego snu sie dowies? 

Wrozka sie za cary wzieła, 

Szklanice jej łez przelała. 

Ja ci powiem te nowine,  

Twoja Zosia juz nie zyje. 

*  * * 

Wisiał se, wisiał wianuszek ruciany, 

Przybity mocno goździami do ściany. 

Zielone listki i kwiatecki białe, 

Co go  uplotły Zosi roncki małe. 

Codzieńnie Zosia modli sie do niego, 

Brońze go, Panie, od wsystkiego złego. 

Niech mi sie chowa świezo i w cystości, 

A ze go oddam ze scerej miłości. 

Ozwiej sie serce, zbliży sie kochanie, 

Nim nasa Zosia męzatko zostanie. 

* * * 

Skowronecek śpiewa, dzień sie rozedniewa, 

Zosieńka sie stroi, męza sie spodziewa. 

Wyjdźze do nas, Zosiu, miła, 
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Wyjdź do nas, prosiewa, 

Bo juz tobie na wesele wianecki wijewa. 

Oj, wijewa ci wianecki z tego rozmaryna, 

A takie piękniutkie jakoś  ty dziewcyna. 

Ze jesteś ładna dziewcyna, kazdy ci to powie. 

Nie ma takiej drugiej w calutkiem Miastkowie. 

* * * 

Spadła z wiśni, widzieliśmy, 

Rozerwała fartusecek, zsywaliśmy. 

Jeden trzymał, drugi zsywał, 

A ten trzeci, co doleci, porozrywał. 

O moj miły rozmarynie, 

Com cie siała po zagonie, 

Juz cie teraz, juz cie teraz siać nie bende, 

Bo juz dzisiaj, bo juz dzisiaj za mąz wyjde. 

Niech cie siejo młodse siostry, 

Ktore jesce, ktore jesce nie podrosły. 

* * * 

Przebierałaś, Magduś, pókiś była młoda, 

Aześ zakisała kiej w safliku woda. 

Zasech ci winecek kajby grzyb na wierzbie, 

Klepze teraz, Magduś, różaniec na przyzbie. 

Ześ nie chciała chłopocow kajby malowanie, 

Teraz ci sie za to koł z płota dostanie. 

 

 

5. Waleria Piłat, ur. w 1906 roku, 

     wieś Dzierzgi, gm. Nowogród 

 

Wesele 

 To rajek. Ten temu strency, ten temu strency. Poznajo sie, zawiadomi sie, zawiadomi 

jeden drugiego, no i dobra. Wtencas zmowiny juz do ostatka i wtenczas dajo najprzod na 

zapowiedzi. Poźniej po zapowiedziach, jak juz koniec, sykujo wesele. Usykujo wesele. 

Wtencas chodzo, proso na wesele, wsystkiech sąsiadow, całe rodziny. Druhna i młoda chodzi 

od domu do domu, w których domach majo zamiar tech gości prosić. Proso: - Przyślim 

państwa prosić na wesele, na ten i ten dzień, zeby nam nie odmowili, tylko na pewno. 

Wtencas, którzy majo zamiar iść na wesele, idzie gospodyni, kupuje ładny prezent pani 

młodej. Idzie na wesele, zanosi pani młodej prezent. Wtencas zasiadajo za stoł, pijo, jedzo, 

śpiewajo, weselo sie, o i tak. 

 Poźniej panne młodo ubioro. Zaprowadzo panio młodo do sąsiadow do domu, ubioro  

w welon, w wianek. Zaśpiewajo jej ładnie. A później bioro panio młodo pod ręce i prowadzo 

do domu, do matki. Wtencas przychodzo, przypinajo wianki, druhna druzbom wianki 

przypina. Pozegnajo sie, siadajo na woz i jado.   

 Kiedy przyjado, kiedy w kościele ślub wezno, wychodzi pani młoda i wita sie ze 

wsystkiemi swojemi znajomemi, co z nio  przyjechali, bo juz ona nie jest panna, tylko 

męzatka. Wita sie z niemi wsystkiemi. Wtencas zabierajo, jado do domu. Przyjado, weselo 

sie, tańcujo, bawio sie. 

 A później nazywajo sie obiady, przy obiadach ocepiajo panio młodo. Zdejmujo jej 

wianek, a zakładajo jej cepek. Dawniej nazywali cepek, a tera to tylko kwiatek do włosowo 

jej przyczepiajo. Dawniej mężatki w cepkach chodzili. Moja mama to miała ze trzynaście tech 
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cepkow. To do kościoła dawniej chodzili kobiety w cepkach. To taki on był i tak, a tu kukarda 

na gorze, a tu takie serokie te bandaże, na kukarde pod brode zawionzane. I tak sobie sła jak 

pani młoda. A tera to nie, tera to tylko kwiatek do włosow i koniec. 

 Przenosiny. A mowi: juz pojechała z przenosinani. Dadzo jej pościel ładno, safe, dadzo 

jej krowe, wiązo do woza, zeby mleko miała co doić, jeść.  No tak, bo i moja synowa 

przyjechała, to przywioz syn safe, połozył na woz, przywioz pościel, pierzyne, poduski 

przywioz, wyrzende, no tam ubranie, tam co na pościel trzeba. W worecku przywiozła, bo by 

z tej safy wyleciało. Uwionzali mu krowe za wozem, przyprowadził krowe, zeby miała 

mleko. No i juz gospodyni.  

 Poprawiny to takie jest o. Odbeńdzie sie wesele, a jesce gospodarzoju dużo zostało tam 

tech, tego tem zycia z tego wesela. Znowuz z powrotem zbiera sąsiadow, znowuz sie balujo. 

 

Pieśń weselna 

Dbaj, mamusiu, dbaj, 

Corke za mąz daj. 

Oj, nie wydawaj za lada jakiego, 

Jej urody zal. 

Bo jej uroda 

Jak bystra woda.  

A jej lice pienknie rozkwitajo, 

Jak w sadzie roza.  

Jak dbać nie beńdzies, 

Nie beńdzie rosła, 

A juści moja zielona drozeńka 

Cierniem zarosła. 

Cierniem zarosła, 

Oj, nie wie, nie wie, kochana mamusia, 

Gdzieś mnie wydała. 

 

Urok 

 Wody w śklanke i wyngle spod kuchni, przepalone wyngle z drzewa. I dziewieńć wyngli 

wrzucili w to śklanke. To jek był urok, to te wyngle pośli, ino zakwicały, do dna. A jek nie 

urok, to na wierzchu pływali. Ale to dawniej tak ludzie umieli, a dzisiaj to nie działa. 

 

Wróżby 

 Tylko wie, pani, takem słysała i to podobniez prawda była. Miał jeden wdowiec, był, na 

kolonji mieskał. I dopieroz łon sobzie tako wrozbe skąciś zdobuł. I to wrozbe to zawse sobzie 

wziecorem tam przemawiał to wrozbe. No, kiedy łon juz miał ostatni ten cas do tej wróżby, 

juz ostatni ten wziecor, to wzioł sie pozamykał na wsystkie łokna, dźwi, zeby do niego nikt 

nie wlaz. I to wrozbe tam sobzie dokońcał. To jek łon sobzie dokońcał, to te diabły sie do 

niego zlecieli, to pełna ta buda była tech djabłow. Jesce i jego nieboscka zona przysła.  

I dopieru jemu mowi (on w łokno i ucieka), a ona dopiero mowi: - Jak beńdzies sed, to sie nie 

łoglondaj. A łon wzioł sie obejrzał. Obejrzał sie, patrzy, a ta cała chałupa w płomieniu. 

Dopiero jek sie, przestrasył, upad i nieżywy lezał. Lezał nieżywy, a później wzieni go do 

śpitala. We śpitalu łon nieżywy. Poźniej go do trupialni. W trupialni mu odesło, odesło mu.  

I ten brat przywioz mu podobniez juz trumne i przywioz mu ubranie na śmierć. No słyso to 

tam we dźwi ktoś kołace w trupialni. Siostra posła tam do tej trupialni, dźwi otworzyła, jek 

łon buchnie na nio z tej trupialni i uciek. O, i to podobniez prawda była, tak. 

 

Kołtun 
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 Kołtun na głozie, taki kołtun sie skreńci, ze jego nikt a nikt nie rozsubie. Jego trzeba 

obciońć, do samej skóry go trzeba obciońć. A łon cłowzieka tak unie połamać, tak unie 

pokreńcić, ten kołtun, ze taki sie pokraka zrobzi, ze strach na niego patrzeć. W Wielgi 

Cwartek obcinajo, przed Wielkanoco we cwartek, w wigilijo Bozego Narodzenia i na śwenty 

Jan obcinajo, rozmawicie. A przewaźnie takie obcinajo, co sie w Boze Narodzenie urodzo. 

Sie w Boze Narodzenie te dziecko urodzi, to łon później do śmierci moze wsystkie kołtuny  

z głowow pościnać, już zaden nie powróci. 

 

 

6. Adam Twardowski, ur. w 1905 roku, 

     wieś Szczepankowo, gm. Śniadowo 

 

Rozpalanie ognia 

 To mówili tak, ze jek dzieś rano wstała która tam kobieta raniej rozpaliła, to w razie 

sąsiadki prec przylatały i brały tego, tego ognia. Bo tak to terli drewno jedno o drugie, suche 

drzewo i wtedy ogień sie wytwarzał i to. Krzesiwo było, panie, to było źelazne takie nacynie, 

źelazne, i był taki, nazywali krzemień, taki krzemień i jek sie tego poterło… Najwięcej tacy, 

prose pana, jakby to panu wytłumacyć, tacy, co papierosy palili. Tera zapalnicka, a przody 

tech zapalnicek nie było, tylo krzesiwo. To miał z gory taki śniurek ukrencony i przyłozył do 

tego, tego kamienia i tem krzesiwem ter. 

 

Opatry 

 Idzie zobacyć moje gospodarstwo, to łopatry nazywali. Panna przyjezdzała do tego 

kawalera zobacyć jego gospodarstwo. To nazywali sie łopatry takie. 

 

Poprawiny 

 To so takie, prose pani, dziś mamy przypuscalnie wesele cy chściny, to na wsi tak, no to 

dzisiaj u mnie wesele, to ja daje wsystko. A jutro, prose panio, zbierajo sie, chtore 

 

Poprawiny 

 To so takie, prose pani, dziś mamy przypuscalnie wesele cy chściny, to na wsi tak, no to 

dzisiaj u mnie wesele, to ja daje wsystko.  A jutro, prose panio, zbierajo sie, chtore byli i sami 

składke tako robio i to, to poprawiny takie nazywamy. Zaśpiewam jedno tako, moze to sie 

państwu spodoba abo nie. To dzieś tak na zabawie o: 

Prec, prec smutek wselki, 

Zapal fajke, staw butelki. 

Niech wesoło z przyjacioły 

Słodko sprzyja cas. 

 Juz fajecki wypalone, 

 I butelki wyproźnione. 

 Trudna rada, spać wypada, 

 Głowy cięzo nam. 

 

 

 

Kołtun 

 Kołtun to je taka choroba, panie, tak oni, przypuscalnie, włosy, no jak sie wienc zwineły 

jak w kłembek taki. I także jak jech obciońć nie mozna, bo jak obcioł, to kaleko została ta 

osoba. Takem słysał, wtedy panie, prose państwa, najwięcej mieli takie dziecko małe. I miała 
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ta dziewcyna te, ten kołtun i chtoś jej doradził i obcieli ten kołtun i w zboze wrzucili go  

i mowe jej zamkneło. Takem słysał. Cy to była prawda, cy nieprawda, to nie wiem, bo nie  

u nas. Bo to com słysał, a u nas sie zrobiło, to moge powiedzieć, ze tak, ale tam dzieś, to 

moze być tak, moze być inacej. 

 

Kościół w Szczepankowie 

 Tak kiedyś przepowiadali, ze ci sami mularze murowali, co i w Łomży. I tu jesce, pani, 

nazywa sie taka tu sąsiednia wieś u nas Mikołajki, postawiony był taki wielki słup. 

Przepowiadali kiedyś, ze to mularze tu skońcyli i śli do Łomzy i kazdy wzioł cegłe w renke  

i na kielnio wapna i tam zrobili taki wielki słup. 

 Tu były trzy kościoły takie. U nas kościoł stawiany jest tysionc pieńcet cterdziestego 

siódmego roku. To o kiedyś, to nazywali Krzyzaki, my byli, tu nasa ziemia była pod 

Niemcami, to Krzyzakami. I oni tu trzy te kościoły: Kleckowo, Scepankowo i Łomza. To trzy 

te kościoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Teksty nagrane w 1975 roku 

 
7.  Zygmunt Domalewski, ur. W 1914 roku, 
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     wieś Cydzyn, gm. Piątnica 

 

 Ja Zygmunt Domaleski z Cydzyna Nowego jestem z tysionc dziewieńcet czternastego 

roku. Zaczełem chodzić do szkoły, jakem miał osiem lat. Chodziłem niedaleko, a potem to już 

chodzilim, bo szkół nie było, tylko u gospodarzy było, kto miał wienkszo chałupe. Tom 

chodzili pieszo trzy kilometry. Trzeba było zimowo poro, mroz był duży, drzewo nosić ze 

sobo do szkoły zimowo poro. A skończyłem trzy klasy, tom zaniewidział w oczach, jakaś to 

choroba była tam i chodziłem do doktora. No, oczy mnie zabolały, ze chodziłem jakiś czas, 

skończyłem trzy klasy i skończyłem szkołe, bo mnie oczy bolały. A potem byłem w domu do 

wojny. I tak żylim, jak moglim, ale bieda była okrutna. 

 

Przeżycia wojenne 

 Przyszła wojna, to nas wygnali. Dali godzine czasu do namysłu. Nie zdążylim sie nawet 

ubrać i uciekać, to spalili nam wioske. Odjechalim dalej, tam dzie nam hitlerowcy kazali 

uciekać i tam bylim dłuższy czas. Sobie postawilim, tam ciasno było okrutnie, postawilim 

bunkier sobie z drzewa i w ziemi mieszkalim cało zime. A na wiosne to sie wszystko 

przewaliło, chiba, nie pomne, ale chiba dwudziestego piersego stycnia przyszli radzieckie 

wojska i wygnali Niemcow i my juz wrócilim na swoje i odbudowalim troche, ale lada jak.  

I mieszkalim już na swoim i do dziś mieszkamy. 

 Ale w casie wojny mnie Niemcy zabrali na roboty. Tam w Kisielnicy kopali stanowiska 

do dział. I mama przysła do mnie z córko, i prosiła, zeby mnie zwolnili. Przysed hitlerowiec 

tam od artylerji, powiedział: Idź, matka do domu, nie bój sie, cholera go nie weźnie, niedługo 

przyjdzie. Ale ja matce powiedział, ze ja uciekne jem w sobote. I uciekłem, i przysedem do 

domu, i do dziś żyje jakoś. 

 Ale tera to życie to nie tak jak wprzód. Bo do szkoły chodziłem, to w torbiem nosił 

smacianej ksiązki. Czasem to i zgubiłem zeszyt nieraz. A dziś to mój syn chodzi do szkoły, to 

ma dobry tornister do książek i w ogóle, szkołe majo dobro, drzewa nie noszo, mleko dostajo, 

bułki, co tylko trzeba. I teraz to insy zywot na świecie ludziom i biednym, i najbiedniejsem. 

 To w casie wojny to przyśli tu ruskie wojska do nas tu, dzie my mieskamy. No i po 

dworach prec byli, bo tam było duze budynki, stodoły, chlewnie, to tam oni konie trzymali.  

I oni tu przychodzili wiecorami tu do nas na wieś. To my sie… Ja lubił z niemi tak 

rozmawiać, w karty grali, rozne stuki pokazywali. Ja ich ucył po polsku pisać, jednego 

przewaźnie, takem sie polubili, a on mnie po rusku. Ja dzisaj od biedy po rusku przecytam  

i napise, ale mowił, ze po polsku to nie charaszo, po rusku łuczsze, bo my sie śmielim stale co 

wiecor. To on mnie przynosił konfietki, papierosy, bo on papierosow nie kurył, a dostawał  

w łafkie, w tym swoim sklepie. I zawse opowiadał to to, to tamto, fajny był Kozak, nazywał 

sie Iwan Dymitrowicz, a drugi Szczepan, taki wysoki Batman i taki nieduzy Janek. O, to było 

fajnie! Co wiecor pośli kozacka brykać, to az sie chciało śmiać. I dokazywali, opowiadali  

o wszystkiem, ja im jak w Polsce, oni jak w Rosji. I tak co wiecor nam, cało zime 

przychodzilido nas, tu nedaleko z Pokrzyw ze dworu, bo tam mieli konie i tam mieszkali.  

I w Jeziorku niedaleko mieli swoj tam, panie, sztab. ja za ruskich jem woził tam drzewo do 

Dzierzbi do dworu, tam mieli kuchnie. Dobry zarobek był. Papierosy takie tanie, ja juru 

papierosy, ale fajne papierosy. Pare kopiejek to sie kupiło co dobrego.  i było wesoło! Ruski 

narod to wesoły taki, ze... Zebym go dziś zobacył, to chyba bym go z radości udusił. 

 

 

Życie dawne i dzisiejsze 

  Kiedyś za sanacji to sie siedziało w mieszkaniu brudnem, przy lampie naftowej. Cęsto 

zabrakło tej nafty, to i po ciemnicy cęsto sie siedziało. A dziś światłojest, tylko pstryki  

i światło mik. telewizor jest, radjo jest, ładne filmy mozna oglondać, rozne rzecy i ładne, i dla 
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dzieci rozne przygody. I radjo jest, i w ciongu pietnastu minut można wiedzieć, co sie dzieje 

na całym świecie. Teraz to je wygoda i w ogóle ze wszystkiem, az sie chce mieskać i zyć na 

świecie. A podumać kiedyśne casy, to niech je najjaśniejsyZyd w tyłek pocałuje z takimi 

casami. Dziś to naprawde... Ja nieraz dzieciom mowie, ze jak pod to wojne było, a jak przed 

wojno było, to nie chco dać na wiare. I sie cieszo teraz i mowio: Teraz dobrze tatusiowi  

z nami, w wpierw tak biedował. Ja sie roześmieje z tego. - No dobrze, tera sie docekał was  

i z wami mnie dobrze a ze mno wam. I tera w ogóle inse zycie na świecie, a przewaźnie nam 

biedakom po wsiach i w ogóle po miastach i wszeńdzie. To az sie chce zyć, dzie trzeba to sie 

zaświeci, błyśnie i to wiecor cy kiedy, widno, ładnie, sucho. I w ogóle ze wszystkim tak 

bardzo dobrze. Tera juz jestem starszy, dostaje rente, bom pracował w Państwowym 

Gospodarstwie Rolnym w Marianowie kilkanaście lat, tera dostaje rente. Dostawałem 

dziewieńcet pieńdziesiont złotych co miesionc i wystarca mnie na papierosy, na wszystko. 

Zona zarabia w śpitalu troche, pracuje i jakoś zyje. 

 

 

8. Maria Choińska, ur. w 1910 roku, 

    wieś Kossaki, gm. Piątnica 

 

O dawnym życiu, pracach i zabawach 

 Sierpami zeli, sochami w woły orali, zyto w zarnach mielli. Cepamichłopy młócili. 

Zegarow to nie było. Mieli taki zwycaj, jek chto sed dzieś, rano trzeba było, to przynios do 

domu sobie koguta, wsadził po pod piec, do pieca i on jek rano zapił piersy raz, to jesce nie 

wstawał, a jek drugi to juz wstawał, bo juz trzeba było rusać w droge. Przewaźnie jek sie sło 

do Łomzy tak rano, a od nasej wioski do Łomzy to dwadzieścia dwa kilometry. Trzeba było 

zajść piechoto w jedno strone i w drugo, tam pochodzić, zobacyć co kupić. 

 Robili tez, nasiało sie lnu, namocyło jego, oterlim sobzie, poźniej sprzendło sie cało zime 

i na wiosne robilim krosna. Jek sie porobiło, to sie nasyło spodniow, kosulow, sukienkow.  

A gotowych takich jak tera to nie mielim, tylko wsystko w swojskich robotach. To chłopy 

wstawali dobrze rano, cepami młócili zyto, wsystko wymłócili przez cało zime. Sobie latarke 

tako z butelki sie robiło, sie powiesiło jo w stodole i cepami sobie bił i to zyto pomłócił.  

 Kiedyś to sie chodziło boso, jak przysła wiosna to juz do jesieni az przymrozki brali, bo 

tam nicht nie miał butow, zeby chodzić do codnia obutym. Jek sie sło... Miało sie pantofle od 

świenta, od niedzieli. W niedziele sie tam ubrał, włozył pantofle i chodził. Jek sie sło do 

kościoła, to trzeba było wziąść w renke, w kościele tam, przy kościele obuł, postojał  

i z powrotem na bosaka. A teraz to wszystko obute chodzo. 

 Nie można tak było grosa zarobić. Kiedyś jak chciał pieniendzy, to sie jeździło do 

dworow do roboty, tam do Krzewa, Wiktorzyn, Janczewo. Kobziety na wiosne sadzili 

kartofle, poźniej to we źniwa chłopy z kosami, kobiety zbierali. I tam takie działki im 

poodmierzywał dziedzic i każdy swojo działke skosił i tamte pare złoty zarobził sobzie.  

W kopanie tez tak samo z całej skiby trzeba było kopać. Tylko juz w kopanie to od metra, 

wiele metry w dzień ukopał, wtedy oblicał, tam siedział taki cłowiek i zapłacili tam od tego 

metra. 

 Licne rodziny byli, to dzieci na słuzbe do bogatych chodzili, krowy paśli, gęsi. No bo nie 

można było ich utrzymać, jek mieli po dziesieńcioro, po dziewieńcioro w domu,  

a gospodarstwa miał moze pieńć morgi to było wszystko. Krowe tam chował jedno, dwa 

świniaki, bo tak spółdzielniow jak tera nie było, zeby sprzedać świniaka, zawieźć. Trzeba 

było na targ, taki rynek, to tam przysed jakiś rzeźnik i kupował, no to tam dał dwanaście złoty 

za tego świniaka. To tam duzo było? Nie brali tak jak tera i warchlaki, i wszystko sie sprzeda. 

 Młode to kiedyś o przed wojno robili takie majowki. Przywioz z lasu brzozkow, 

poogradzali wokoło, muzykanta przyprowadzili. Po wsi prześli sie, zabrali takie fanty, tam 
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kto co miał, tam szklanke, talerz tam, co kto miał, dali. I poźniej te fanty sie rozgrywali. Takie 

majowki byli na wsi. 

 Wesela byli. To juz ta panna młoda ludzi sprosiła. To chto sed na te wesele, to tak jak 

tera prezentow sie nie dawało, tylko chto miał to ćwiartke pszenicy, to tam pół metra zyta, to 

tak zboza sie nosiło na prezent. A do ślubu to jechali juz wozami , koniami, orkiestra ładnie 

grała. Do kościoła tak paradnie jechali seść i siedem wozy. Wrócili od ślubu, to poczęstowali 

gości i poźniej tańcowali cało noc. 

 Byli gorse casy jak teraz, bo teraz to nie ma ni postow ni co. Kiedyś jak zsed karnawał  

a przysed post, to kazda kobieta garnek bielidłem wysorowała i cały post, tylko w jedno 

niedziele okrasilisłonino, a tak to co dzień to z postem, wsystkie zupy, strawy byli z postem 

gotowane. Ale juz jak przysła Wielkanoc, to kazdy sie przez swoje nogi przewracał, bo siły 

nie miał chodzić, bo od postu , od głodu. A tera juz tera tak młodzi nie trzymajo postow, nie 

przestrzegajo tak jak kiedyś. Zeby to jeden robił, ale to wszystkie ludzie tak robili, tak  

z dziadka, pradziadka na jednego, na drugiego przechodziło i tak ludzie mowili, ze to dobrze.  

Poźniej jak wzieli ludzie troche mondrzejse być, to juz zaniechali to wszystko, bo tam tylko 

taka ciemnota to uprawiała te posty. 

 Na wsi nicht chleba kupnego nie jad, chyba jak ojcy do Łomzy pojechali a przywieźli 

chleb pytlowy, to zamiast bułki. A teraz to juz wszyscy majo chleb pytlowy, a tam nikt 

swojego nie piece. 

 

O wojnie 

 Przysed Niemiec do nas, o do Polski, to później taki front tu nad Narwio stojał. Okopy 

porobili niedaleko nasej wioski, nas powysiedlali. My poślimna pola, takie bunkry sobie 

pokopalim i w tych bunkrach zimowo poro tam sobie siedzielim. A tutaj jak rusył na wiosne 

w  lutym, ruskie o Niemca wygnali, to my popowracalim do swoich domow, bo oni nam 

porozbierali stodoły, domy, podbitki powyrywali, mury porozbierali, bo robili bunkry sobie. 

A my poźniej tam te deski wyrywalim, robilim te domy, tam stawialim mury. Tak jedne  

u drugich mieskali i zeby to esce do tego, do wiosny przecekać. Juz poźniej nad wiosne to juz 

nam było lzej, bo tak troche sie tam posiało na jesieni, jesce jak ten Niemiec buł, to sie 

zebrało. Juz tak mozna było i chleba sobie upiec, a tak do tej pory nie było tak, zeby choć 

jedno. Dawali nam takie kartki i chodzilim kiedyś do Jedwabnego za chlebem. Przynosilim 

ten chleb, tam na tydzień bochenek dali na rodzine. Chodzilim do Niemcow jem kartofle na 

kuchnie skrobać, to nam za to zupe dawali. Sie posło tam do nich na kuchnie z jakim 

sagankiem i tej zupy sie dostało. Skarpety sie jem cerowało, to te najlichsze to dali nam, to 

my tam sobie pocerowalim, połatalim i chodzilim, a te lepse to oni mieli. 

 U nas w nasej wiosce stojeli, bo my mieskamy, nasa wieś jest nad Narwio lezy. To tak  

w środku Narwi taki lasek, borek, tam sie okopali. Chłopy okopow im nakopali i tam 

siedzieli. To tak mowili, ze ruskie w nocy jech nieraz nachodzili i wykradali z tych okopow, 

bo oni tam mieli takie warte, na warcie stojeli. A z drugiej strony wsi to znow mieli armaty, to 

tak nieraz w nocy to tylko jedna żengawa, to te pociski śli tam za rzeke, strzelali.  

A w Jancewie taki dwór kiedyś był za Niemca, przed wojno, to tam jesce sie zostało, jak te 

ruskie juz tu naśli zostało sie dziesieńciu Niemcow. No i tam ruskie przyśli jech połapali, tak 

jech do niewoli pognali. Zobacylim ruskich, to straśnie płakalim, to jeden ruski mowił: 

Matka, nie płac, wracaj, bierz swoje dzieci, wracaj do swoich wsi. Teraz my już was 

oswobodzili, nie bójta sie, nie beńdzie ten Niemiec was bziuł, mordował. Bo kiedyś 

pamientam o, jak do nasej wsi Niemcy przyśli i obtocyli, jednego tam w domu zastrzelili.  

9. Jan Tymiński, ur. w 1898 roku, 

   wieś Wizna, gm. Wizna 

 

Przypomnienie historii 
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 To Litwa, połoncenie Litwy z Polsko, to tez te Litwiny wierzyli we wrone, tak po prostu 

powiedzieć to tez takie posongi. No a ten Jagieło? Pojoł to Wengierke, bo to Batory zdaje sie 

miał  to król Wengierke? To ja tak, tak sobie przypominam. Cy to tak było, cy nie było? Sie 

zdaje, ze to Batory? To on, Jagieło wzioł jego córke, tej Wengierki. Jadwigi matka to była 

Wengierka. No i ozenili sie i po roku casu to oni przyjeli to wiare chrześcijańsko. Król ten 

litewski przechrzcił sie na polsko wiare. No ja to widzi pan, to tylko tak… ja… moze to  

i prawda, a moze ja i źle gadam, bo już ja sześdziesiont pare lat jak ja szkołe skońcył.  

 To tak było. Misjonarz Wojciech poszed tech starowierow nawracać. Jem sie to nie 

podobało tem sterowierom, ze on ich te wiare znieważa. Wzieli go i zabili do cholery. I nie 

chcieli oddać go, nie chcieli oddać, tylko kazali zapłacić srebrem i złotem. Co te ciało 

zaważyli, to oni zabioro, jak pójdzie ciało do góry, to oni wezmo złoto. No i złota zabrakło  

i te ciało nie idzie do góry. Az biedna wdowa, (to tez dobra prawda) przysła i połozyła grosik, 

i wszystkie srebro i złoto zdjeli, a ten grosz przeważył. I zabrali te zwłoki, a te starowiery 

uciekli. To, to zarzońdził te, te, te wykupić te zwłoki, tego Wojciecha, to zarzońdził Bolesław 

Chrobry. Zamierzał, pomyślał o tym, zamierzał ciało wykupić złotem. Ale on chciał wykupić, 

ale nie wykupił, tylko ta baba tem groszem. O, to też prawda była. 

 Albo jek kto chce jeszcze z historii od Piast do Poniatoskiego, to ja bende opowiadał.  

O ogród była sprawa, to to trzeba było świadka Pietrowina. Ucyłeś sie tego, nie? No i ten cały 

orszak z ksiendzem poszli na cmentarz. – Pietrowinu, wstań do sondu! No i o Pietrowina  

z grobu wstał (to prawda tez była), i zeznał w sońdzie, i nazad pomer, i go pochowali. Ucyłeś 

sie tego, nie? No bo ja to sie ucył od Piast do Poniatoskiego. 

 Tak jak ja to tak mowie, może to i inaczej, ale ja… Żółkieski król, bił, walcył z Tatarami, 

no to on… To już oni sie zebrali na to spotkanie z Tatarami, ale jek te Tatary ta chmara idzie, 

to wszystkie ptastwo przed nimi ucieka i ten znow, temu dajo znać, ze juz ido Tatary. To ten 

syn jego nie mog… On tez był wodzem, nie mog wytrzymać, docekać sie, to on… Ociec mu 

nie kazał, a on uderzył na tech Tatarow pobić. Ale sie spotkał i sam z tem Tatarem,  takim 

starsym i ten mocny, i ten sprytny, i ten sprytny. I Żółkieski az musiał spiońć konia ze ustał 

demba i ten z wierzchu tego Tatara zabił. To tylko pionte przez dziesionte ja opowiadam. Na 

znak, ze … Cy to z tej wojny, cy z drugiej wojny? Na znak, ze on sie nie bojał, to sam przebił 

tego swego konia sablo, o, ze to on, o, na koniu by uciek, a tak on nie uciekał. 

 O Poniatoskim powiem, jak on walcył w armji Napoleona. To moze beńdzie ze dwieście 

lat, jak sed na Moskwe. To Napoleon, jak sed na ruskiego, to jakie państwo zabrał, to do 

wojska brał, i podatki ciongnoł i jechał dalej. I Polaków walcyło tam sto tysiency. Śli razem, 

obiecał to Polske odbudować. No i zabrali te Moskwe, te, ten Napoleon, Moskwa sie paliła. 

Ale kiedy mroz wypad, a te Francuzy byli nagie na mroz, nie odziane dobrze i ten mroz ich 

pobił. I musiał uciekać Napoleon w trojke koni. A pieśnia o tym jest: „Szumieł, gareł pożar 

maskowski”. A ten Napoleon to stojał w kapelusie. To długa pieśnia. No i teraz jek śli, jek 

uciekali, to jeszcze Poniatoski nad rzeko Elstero chciał powsztrzymać spłosonech Francuzow. 

Ale  nie do pobicia wielka siła była i wojsko pojechało na most, a on wykreńcił konia w rzeke 

i zanurzył tego konia. Koń sie nie utopił, a on sie utopił. 

„Tam nad rzeko Elstero, co pod Lipskiem płynie, 

Książe Poniatoski nieszczęśliwie ginie. 

Nim wpadał do rzeki, jeszcze sie obejrzał 

I smutny spojrzeniem Polaków pożegnał. 

Żałuje Warszawa, cały okreng Polski, 

Nie było, nie beńdzie jak nasz Poniatoski. 

Książe Poniatoski skóre wrogom kropił, 

Tylko to nieszczęście, że sie nam utopił.” 

Oto pieśnia o nim, o tem Poniatoskiem. 
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 A Bolesłwa znow Śmiały, to oni tam zabrali kawał tego państewka jakiściego. Juz ja nie 

pamientam, tylko tak sie o scontki kołaco w głowie. I taki był Symbor stary, a miał młodo 

zonke i ten Bolesław Śmiały jo zabrał, to zonke. A był połoncony ten Symbor do świentego 

Stanisława, jego świentym nazywali, biskupa. Jakie listy pisał on do tego Bolesława, żeby 

oddał te zonke Symborowi. A ten mu odpowiedział, ze ona młoda i on młody i jemu pasuje  

z nio zyć, a Symbor stary. Nareście to ten tam, tego Stanisława biskupa ten robotnik tam coż 

zawinił i on jego chciał powiesić cy zabić, cy powiesić, odebrać mu zycie. To on z tym,  

z biedo poleciał do tego króla. Ten król wysyłał tech swoich, tech, te wojsko, to oni nie 

chcieli iść mu łeb ściońć. On osiodłał konia i … To było na obrazku odmalowano. To było 

dwadzieścia śtery obrazki, te wszystkie wojny od Piast do Poniatoskiego, jak on mu łeb ścioł 

przy ołtarzu. To poźniej co? Wynaleźli takiego drugiego i ze mu ten łeb przyros znow o.  

 A to te historije to oni pisali dokładnie jak te historije, tylko ze to trudno to spamientać to 

wszystko. 

 Za Mikołaja Drugiego, za Wilhelma to było wojna z Mikołajem, no to ćtery lata trzeba 

było pracować i jemu podatki dawać wszystko. Poźniej pracowałem na Piłsuckiego, bo sie 

Polska zawiązała od jedenastego listopada od osiemnastego roku. Po Piłsuckim nastał Rydz 

Śmigły. Wysła wojna z Hitlerem – na Hitlera. A tera dochować komu? A robotnik jek teraz za 

tech czasow? Chodzili na te robote, tam sie wylezeli, wyspali, te osiem przerobili i dziś rzond 

chowa i jem daje tysionc dwieście i wiencej. A chłopu nic. Jak ma dobre dzieci, to i tak, a jak 

ma złe dzieci, to życie jest pieskie. 

Teraz zaśpiewam. 

 Na krakoskim rynku tam ludu gromada, 

 Tadeusz Kościuszko tam przysienge składa. 

 Na krakoskim rynku wszystkie dzwony bijo, 

 Cisno sie mieszczanie z wyciongniento szyjo. 

 Wyszed pan Kościuszko w krakoskiem sukmanie, 

 Odkrył jasne czoło, klenknoł na kolana: 

 „Ślubuje ci zycie, ojczyzno kochana”. 

 Zabłysła mu w renku szabla poświencona 

 - „Niech żyje – zawołał – Litwa i Korona”. 

To jeszcze zaśpiewam drugo, kiedy pan przysed specjalnie to nagrać. 

 Do polskiego wojska chłopcow zaciongajo, 

 Niejednej dziewczynie serca zasmucajo. 

 Nie smuć sie, dziewczyno, nie smuć sama siebie, 

 Ja za roczek za dwa powróce do ciebie. 

Tu coś sie pokreńciło mnie, a ja to dobrze umiał. 

 A jak nie powróce, bende listy pisał, 

 Ty beńdziesz czytała, ty beńdziesz płakała, 

 Jam nie bende słyszał, jam nie bende słyszał. 

 Wyszła na góreczke, skond wojacy jado, 

 Spod mego Jaiseńka, spod mego kochanka, 

 Konika prowadzo, konika prowadzo. 

 Prowadzo, prowadzo, żałobo okryty, 

 Pewno mój Jasieniek, pewno mój kochanek 

 Na wojnie zabity, na wojnie zabity. 

 Zabili, zabili obcy wojownicy 

 I pochowali go, i pochowali go 

 Na polskiej granicy, na polskiej granicy. 

 Na polskiej granicy murawa zielona, 

 A na tej murawie, a na tej zielonej 
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 Chorongiew czerwona, chorongiew czerwona. 

 A na tej chorongwi litery pisane, 

 Po moim Jasieńku, po moim kochanku 

 Listy rozsypane, któś je beńdzie czytał? 

 Ty beńdziesz czytała, ty beńdziesz płakała, 

 Jam nie bende słyszał, jam nie bende słyszał. 

* * * 

 Dawniej to mowili przez se, ze, tylko na se, ce, no tak: czego, tylko cego, posła. To to 

tego nie było, a tera już szkoły, to poduczyli. A to jeszcze za Mikołaja to tu za, za rzeko taki 

Giełczyn, Borzymy, to oni obchodzili świenta po rosyjsku. Tylko ja nie wiem, czy rosyjskie 

musi polski tylko sprostały, no. To to ja nie wiem, nie mówili: czego, dzie poszła, tylko cego, 

posła, nie mówili żeby, tylko zeby, o. To sprostały był język. 

 

 

10. Franciszek Wilczek, ur. w 1901 roku, 

      wieś Jankowo Młodzianowo, gm. Nowogród 

 

 Nazywam sie Wilczek Francisek. Urodzony  jestem trzydziestego listopada tysionc 

dziewieńcet pierszego roku. Obecnie mineło mnie siedemdziesiont ćtery lata. Chconc 

powiedzieć te przejścia dawniejse, esce moze wojne z dwudziestego roku, to kilka słów 

chciałby skreslić swego przejścia dobrego i niedobrego. 

 

Wspomnienia z wojny 20 roku 

 Powołany byłem do słuzby wojskowej esce za wceśnie, bo zaledwie miałem 

dziewietnaście lat i juz, gdy wybuchła wojna rosyjska, tak powiedzieć bolsewicka, to juz do 

armji. Ćwicenia mielim w Łomzy, tylko sześć tygodni. Pamientam, że … Nie wiem, jaka to 

data była, ale w Palmowo Niedziele , tak jak nazywamy przed Wielkanoco, wyjezdzalim na 

front, nasa marsowka. Bylim w trzydziestym trzecim pułku, w drugim batalionie, pionta 

kompanja. Wyjechalim marsowka w strone tam, by nazwać, Głembokie, Mołodeczno, tam  

w kierunek Chomla. Kilka dni bylim tam na ubocu. Poźniej poślim na front, bylim na frońcie. 

Na pierwszy atak, gdym uderzyli na wroga, to zara padło moich dwóch kolegów, a jeden był 

ranny, dostał w noge kilka strzałów z karabinu maszynowego. Posła nasa armja na przod  

i jakiś czas ślim w głomb dalej. Jednak siły z przeciwnej strony zrobiły sie, ze w cerwcu 

wypadła ofensywa i nas cofneli z powrotem. Odstempywalim w wielkiej obronie, bo 

nacierała nas kawalerja mocno, ze za kazdym odstempowaniem, to jeden pluton musiał sie 

bronić, a resta odchodziło, bo wszystko razem sie złoncyło i tabory byli razem, i piechota,  

i karabiny maszynowe na wozkach, i antelerja, tak zwać, ćtery działa. 

 Na frońcie dowodził naso kompanjo porucnik Kaźmierz Michałoski. Odstempowalim tak 

aż pod samo Warszawe. Pod Warszawo, tak zwać, wieś Ostrow, tam sie toczyły strasne boje, 

ja w tem kierunku byłem. Trzy razy schodziły sie wojska do kontrataku. Nareście siły 

przeciwnika rosyjskie musiały sie cofnońć,  bo nase wojska wzieły wtencas góre i posły 

naprzod. A w tej chwili przy tem ataku, zapomniałem powiedzieć, ze w podrózy zachorował 

kapitan Mieczkoski, dowódca bataljonu i objoł porucnik Michałoski dowództwo nasego 

bataljonu. I w tym ataku był cięzko ranny. Idonc z zołnierzami do ataku, idonc chyłkiem, 

dostał kulo w lewe ramie, pomimo tego obojka i wysła kula bokiem. Wtencas ja złapiłem, 

bendonc obecny z kapralem Kowaleskim, złapiłem porucnika do tyłu i na duch do wioski, 

furmanka tam, pościel i odwieźlim na stacje Zombki. Tak mi sie zdaje, długie lata, moze 

niektórych rzecy nie pamientam. Tamoj juz była moc rannych, nawieźli i nasych i rosyjskich. 

I tam zrobili opatrunek porućnikowi, i my na pociong, odwieźlim az do śpitala Pańskiego 

Przemienienia. Tam przyleciał zara doktor – major, w stanie majora, wojskowy, zbadać. 
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Zbadał porućnika, powiedział, ze źle był opatrunek, duzo krwio used, przestrzelone płuca ma. 

Należała by sie operacja, ale nie beńdzie można. No i opatrzył jak mog. Na drugi dzień 

porućnik Michałoski powiada: Wieś co ty, jadź ty na adres ulica Marszałkoska, numeru nie 

pamientam, państwo Krankoscy, tam miałem narzecono, zeby dać znać, że jest tu ranny. Ja na 

drugi dzień… Powiedziano mnie numer tramwaju, wsiadem i pojechałem tam. Znalazłem to 

siedzibe państwa Krankoskich. I wtencas jak zadzwonił, to tylko wsedem do mieskania, to 

zara jech wrażenie wzieno, bo miałem… Na capkach mielim trzydziesty trzeci pułk i oni 

wiedzieli, ze pan porućnik Michałoski był dowódco tego pułku, w tem bataljonie. No i zaraz 

momentalnie wprost sie domyślili. – Co słychać? Mowie: Nie bardzo słychać, pan porućnik 

ranny, jest tu i tu we śpitalu, prosił o przybycie. Zaraz sie zrobił tam płac i przyjechalismy 

razem, ta panienka i matka narzeconej. No i tamoj doktorow badać sie: Jak, co, owo? 

Doktorzy pocieszali. Jednak kapral Kowaleski odjechał, a ja pozostałem przy porućniki na 

tako obsługe, obecnym być. Trzeciego dnia umar. Trzeba było tez dać znać państwu tego  

i zrobił sie tam pogrzeb. 

 Tutaj juz front posed dalej, juz nase siły zaleciały na Białymstoku, tak powiedzieć, bo tak 

było. Juz duza armja nie mogła iść do tyłu, tylko przechodziła bez Nowogród, na mosty  

i posła do Niemiec. I Niemcy prawdopodobnie rozbrolili i zabrali rosyjsko armjo. Ja wiem  

o tym dobrze, bo zara, chwilke, powiem jakem sie dostał do niewoli, jak mnie mowili ruskie 

zołnierze, dzie byli na boju i kiedy dostali sie. Wienc doślim, stamtond wrócilim sie, wyślim 

za rzeke. Tam w lesie, na, tak zwać, na puscy, była wieś taki tam Charubin nazywali, to esce 

inne wioski, tam w lesie kilkunastu zostało tech ruskich zołnierzy. Panie, wzielim do niewoli 

ich, odesłali do tyłu, a myśmy pomaserowali dookoła az przyślim do Nowej Wsi Wschodniej. 

W Nowej Wsi Wschodniej bylim trzy dni na takim odpocynku. Niby to była letnia pora, to 

chiba był juz sierpień, choćbym nie zmylił sie. Przysed rozkaz, zebym wychodzili na stacjo 

Jabłonno i mielim jechać, mowiono nam na rumuńsko granice. Jednak jenacej sie stało, bo 

nas zawieźli na front za Lwów, bo tamoj, tam siły znow nieprzyjaciela nacierały i nas tu tech, 

te kilka pułkow rozbitkow juz tu, bo można powiedzieć, tak było, zawieźli tamoj. I tam na 

trzeci dzień po wymaserowaniu poślim w boj i zara dziesiontego września juz dostałem sie do 

niewoli. Tam do niewoli nas wziento i gnali nas, tak powiemy, trzy dni bez jedzenia. Nareście 

nas tam sie uzbierało tak, cterdziestu dwóch plennych. My tam wychodzili ze skargo do 

starszego, zeby coś poradzić. – A – mowi – podażdzi, siejczas pajdziom da dzierwni, to 

kuszać pałuczycie – po rusku rozmawiał do mnie. 

 Dognalim tam pewne wioski, tak zwać, nie pamientam to wioske, a do niewoli, 

przepraszam, bom sie dostał wieś Stary Matynow sie nazywało. I tam jest taka rzecka, 

Zgniłaja Lipka nazywali jo, tam, panie, dostalim sie i zagnali nas w takie, chiba to… Nie 

pamientam, cy to do Wapniarka, cy to Bierzałowo sie nazywała tak miejscowość. W takie 

gmachi nas wegnali i dalej rozpowiedział, zeby nam przynieśli coś jeść. I przynieśli ludzie 

tam owoce, panie, tam chleb, wszystko. I ja bendonc przy oknie… Była taka panienka, 

przyniosla nam koszyk owocow i ja poprosiłem jech, jej, cy by mnie nie dała mnie kawałek 

papieru i ołowka. Ona mowiła: Za chwilke przyniose. Przyniosła mnie cały list. Ja na ścianie 

napisał kilka słow: „Kochana rodzino, dostałem sie do niewoli w tem i tem miejscu. Jedziemy 

dalej w Rosjo”. I dałem tej panience i powiedziałem, zeby rzuciła ten list na poczte, bo tu 

Polacy już ido naprzód i tu bendo. I tak było. Nas odwieźli do niewoli, a list przysed do 

rodziny i rodzina wiedziała, ze ja jestem w niewoli. I tam nas powieźli dalej. Tak moge 

powiedzieć, ze nawet bylim rozebrane z mundurow i spodni. Niektóre otrzymali takie starse 

odzienie, poźniej cywilna ludność nam dała w gnaniu. Ale ze to wysło, ze nas wywieźli dalej  

i zachorowalim na tyfus.  

 Przebywałem w niewoli w Czerkasach. Tam zachorowałem mocno na tyfus, no az 

prawdopodobnie pieńć cy seść tygodni lezałem, bo taki doktor tam był, ławrac sie nazywał 

Iwan Kononienko i jego zona Ania sie nazywała. Bardzo grzecna doktorka była, silnie nas 
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pielengnowała i obchodziła. Jak nas tam było ośmiu niewolnikow w tem śpitalu, to 

pochorowali na tyfus. Jakem wyzdrowieli, to przysed wojenkom, tak nazwać, i pada: 

Tawariszczi, może choczecie tu w hospitale, rabotać u nas? No my sie zgodzili, bo co tam – 

pada – w łagry nas odeślo. Ostalim jako sanitary, obsługa. Tam sie pracowało dwa dni i noc,  

a dzień i dwie noce sie zawsze było wolne, bo na trzy zmiany sło. Nie moge mowić, nam 

najgorzej tam nie było, dali nam jeść, co sie nalezało, wydali nam ubranie zimowe. I tam 

przebywałem dziewieńć miesiency. Dopiero przy końcu kwietnia powróciłem tu do Polski. 

Powróciłem tu do Polski, ale ze tez była tutaj trudna rada, bo nasamprzod przyjechalim chiba 

do Równa, z Równa przyjechalim… Byłem kilka dni, później do Stryja, w Stryju była 

wymiana jeńcow. Trzeba było mieć usprawiedliwienie, jak sie dostał do niewoli, gdzie sie 

dostał do niewoli. Tak łatwo to nie przesło. Nazywalim tako powszechno spowiedzio te 

śledztwo. No i z komapniji, jak powiedzieć, juz po cternaście dni przebendonc w Stryju, 

zwolnili nas do komapniji, tak zwać, rehabilitacyjna. Jakiś cas byłem w domu, a poźniej esce 

powołali nas do wojska. Słuzyłem w Kołomei niedaleko rumuńskiej granicy dłuzsy cas.  

 Przeprasam, zapomniałem, kilka słów moze waznych powiedzieć, w casie niewoli jek nas 

gnali esce obsługa rosyjska. Zagnali nas w pewno miejscowość i przysed ten komendant 

główny i powiada: Tawariszczi, kto panimajet ruskij jazyk, pażałsta dwa szaga wystupić.  

A w podrózy wiedzieli kto. Nas wystupiło pieńciu i nas zabrali do mieszkania i tam był, tak 

zwać, komisar, badał nas. Ja posed drugi jek raz wtencas na badania. Przysedem, jak to sie 

mowi „dzień dobry”, nie „dzień dobry”, a że nazwałem „panie”, to sie rozgniewał i mowi:  

U nas panow niet. I na mnie uderzył, że ja dobrowolec, to niby ochotnik, bo młody chłopak 

byłem. Ja mowie, że nie, ja poborowy. – No to Piłsucki was chitryj był, bo starse ludzie by nie 

pośli mu wojować, a wy młode wsystkaście głupie pośli wojować z nami. A wies, za co my 

wojujem? My wojujem tu oswobodzić biedny narod i do dobrego ciongniem, zeby ludziom 

dobrze było żyć. A co teraz z tego, jak ty sie dostał do niewoli i u nas w niewoli wszystkich 

niewolnikow zabijajo. Tak mnie powiedział. A ja bez namysłu mowie tak: Tawariszcz 

komisar, (bo takem mowił, jak mnie powiedziano) wsierawno sołdat budź pagib na frońcie, 

budź pagib w plenu. A on sie wtencas uśmiał i mowi: Nie, ja sie śmieje, pojedziecie na Rosje 

i bedziecie zyć. 

 Jakem był w niewoli, przeprasam, jesce wracam sie, to tam mielim takie stowarzyszenie, 

bo nas kilkunastu było niewolnikow, to zawse tak było: na sale obsługiwało trzech, dwóch  

w dzień, a jeden był wolny, to zawse jeden był niewolnik, a dwóch było rosyjskich ludzi. 

Dobre ludzie byli i tam siostry miłosiedzia byli, panie, jak to w śpitalu. I my, jak ja był na 

dyzurze, tom ześli sie do takiej sali tej dyzurnej. Tam chore wszyscy spali i tam opowiadać 

sobie i dalej tam zaceli te ruskie sanitary i te siostry śpiewać. A ja lubił tak na sali tam 

zanucić. Tam był taki Kapłanienko, sanitar, ze mno, to on tak lubił rozmawiać. I koniecnie 

mnie nalegali, zeby ja zaśpiewał. No i „pażałusta, zaśpiewaj”. Ja wtencas tak: 

„Zabrali nas ze Polakow az na załomorze, 

Zaden z nas tam Polakow powrócić nie może. 

I wywieźli, i powieźli az na wschód słonecka, 

Nikt nie ujrzy, nie zobacy polskiego ptasecka. 

I ujrzeli, zobacyli polsko kukawecke, 

Pewno ona nam przyniosła z Polski nowinecke. 

Powiedźze im, kukawecko, coś w Polsce słysała, 

Że nie jeden ojciec, matka za syna płakała. 

Powiedz ze im, kukawecko, niech oni nie płaco 

Na Józefata dolinie z nami sie zobaco”. 

 A na te słowa wchodzi ławrac – doktor. On po polsku coś rozumiał i klepnoł mnie po 

ramieniu i pada: Nie bój sie, pojedzies zdarow na rodzinu. To by na razie było wszystko.  
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O nazwie wsi 

 Przepraszam, bom zapomniał powiedzieć, dzie zamieszkuje. Zamieszkuje, tak zwać, wieś 

Jankowo Młodzianowo, obecnie gmina Nowogród. Chodzi o to, ze mowimy Jankowo 

Młodzianowo i Jankowo Skarbowo, wienc jak chodzi o ścisłość, to starzy a starzy ludzie… 

Juz ja tylko zapamientam, bendonc młodym chłopakiem, to taki cłowiek był, który miał 

osiemdziesiont seść lat, a ja moze miał pietnaście lat, jek nam opowiadał, ze to nazwa tej wsi, 

to prawdopodobnie wysła, ze jakiś tutaj dziedzic Wnoroski, jakiś byli straśny dziedzic i ocalił 

dwóch synów i ze jeden był młodsy a drugi starsy i ze z tego została nazwana wieś Jankowo 

Młodzianowo i Jankowo Skarbowo.  

 

O ostatniej wojnie 

 Moze bym chciał powiedzieć teraz z ostatniej wojny, tej hitleroskiej. Ja bendonc po 

powrocie z wojska za jakiś cas zostałem wybrany sołtysem. Byłem dwie kadencje. Jak raz 

drugo kadencje popadłem na wojne. Tak my wiemy, Niemcy zabrali, przyśli, na sołtysa, 

wszeńdzie odpowiada sołtys. Mus było jakoś tu starać, zeby nie skrzywidzić i Niemcom nie 

dać sie poznać. Bo Niemcy niegłupie ludzie so i można było z niemi coś zrobić, choć i zełgać, 

ale mus było razowo zara odpowiadać.  

 Miałem takich pare wypadkow. Tu sąsiad mój zara pod oknem, handlował zbozem  

z drugim. Jeździli tam az gdzieś daleko w te strone tutaj, jakby to powiedzieć, za Narew, pod 

Narew, groch kupować. Siedzo u mnie żandarmi za stołem, pijo wódke… Bo nawet miałem 

taki zwycaj, ze tylko aby przyjechali, to oni nigdy na wieś nie polecieli pendzlować, tylko 

zaraz im pół litra dać i zakąski. A juz tu sie działo! Bo w Jankowie ludzie wiedzo, tu cały 

bazar był: Zielonka, Wołomin, Marki, to to wszystko tu przemytniki chodzili za słonino, za 

mięsem, za miodem, stale tu byli. Duzo wypadkow miałem, ze przyłapali kilka razy ludzi. 

Zajezdza ten, oni tu siedzo, zajezdza tu ten gospodarz furo, zboza naładowono, na podwórze, 

a on spojrzał… Taki był Belko, po polsku mog mowić. – A skond on przywioz – powiada – 

takie fure zboza? A ja bez namysłu mówie: A on to nie ma swojej masyny, to u sąsiada młocił 

i przewozi te zboze. I on nie wyśli patrzeć. On wjechał, zobacył, ze tu stoi zandarmow brycka 

stoi u mnie na podwórzu, wjechał do stodoły, konie wyłozył i posedł sobie.  

 Drugi wypadek taki miałem… Tez nalezałem do tam, panie, tych tajnych, miałem 

organizacjo, panie, z tymi tam nocnymi właściwymi. I tu przychodził… taki był nazwany był 

gajowy Wysocki za Narwio. On tu nam przynosił nieraz takie ulotki. Przysed tu z kolego 

pewnego casu, nawet mnie nie mowił nic, ze on z sobo ma. Siedzo tam tak, jak to my wiemy, 

w kuchni i rozmawiamy, a nie powiedział mnie, ze on tu przynios tako trompke tych ulotkow  

i tak dalej, prawdopodobnie miał z sobo i pistolet podobno, jak sie okazało. Jak raz  

z nastempnej wioski wyjezdzajo żandarmi. Starsy syn wpada do mnie, pada: Tatusiu, 

żandarmi do nas jado. Ja wpad i mowie: Macie moze co panowie niepotrzebne? A on siengnoł 

w nagawke, wyjoł mnie te rolke tech ulotkow i ja dopiero tak bez namysłu wpadem… U nas 

za dżwiami, tak nazywamy sień, kupka piasku była. Ja tego piasku odgarnoł i tego piasku 

narzuciłem, a już żandarmi najezdzajo na podwórze. Ja zara wypad i krzyknołem: Siedźta, nie 

uciekajta! Zajezdzajo, a ja wypad koniom…, zara tam postawili, koniom zruciłem konicyny  

i do izby. Za stoł siadajo, rozmawiamy, a te pomału sie wysuneli i tego. Poźniej ja… Wiecor 

przyśli do mnie, a ja mowie: No, tak załatwiać sprawy, to marnie zginiemy. Jezeliście przyśli 

i godzine siedzicie i nic nie powiedzieli, co ty mas – mowie – cłowieku. Zeby tak byli złapili, 

a skonfiskowali, to i wy zgineli i ja z cało rodzino zginoł. 

 Takie miałem wypadki, prose, w wojne niemiecko. Inne, jesce inne, panie, wypadki.  

W nocy, panie, tu przychodzo, budzo mnie. – Jest tu Jankoski Leon? – Jest. – Jest tu Jankoski 

Wacław? – Jest. – Jest Kwiatkoski ten Antoni? – Jest. To nawet powiem prawde byli same 

najlepse prynce do tych… Oni tam… U nich najwiencej rozbierało te, tak powiedzmy, te nase 

ludzie z tamtej te, te wszystko. Idziem w nocy, ja… to na mnie i skóra zadrżała, bo my 
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wiemy, ze tu nie, nie tego. Ale jakoś na szczęście wszeńdzie było ciemno. Do mieszkania nie 

chodzili. Prześlim tak cało wieś i, panie, i tego, i idziem z powrotem. Idziem z powrotem,  

a tam u nas na… Taka, wyciongnienta troche pare chałup w kierunku do Nowogroda. Na 

rostankach tak na przycepkach drogi, już mielim skreńcić w to ulice, co ja mieskam, błysnoł 

papieros. Tak żandarmi: Stoj! Przystalim przy płocie, ich było trzech i był Polak, nauczyciel, 

on umiał po niemiecku, umiał niemiecki język. On został zabity, nie wiem, bez partyzantke cy 

bez co, bo on… On dobry cłowiek był, z mojej strony jako byłem sołtysem to nic złego nie 

powiem. Nawet byli takie wypadki, ze mnie duzo pomagał nieraz, w ostrzeżeniu jakimś. A za 

co tamto padło, ze on został zabity, to nie wiem. Patrze, to idzie ćterech przemytnikow  

i kobieta, nioso taboły na plecach. – Stoj, alt! Słonina, mięso, kobieta niesie tak chiba bańke 

jakieś dwulitrowo cy trzylitrowo tego w renku i taki węzełek nieduży ma, moze tam jakie 

trzy, ćtery kila słoniny cy tam mięsa. 

 I ich zabrali. 

 

 

11. Franciszek Jankowski, ur. w 1895 roku, 

      wieś Dębowo, gm. Śniadowo   

 

 Bywało sie, przezyło osiemdziesiont lat, osiemdziesionty rok sie końcy, wienc no 

przezyło sie wsystkie wojny. W cternastym roku była wojna, car ruski z Wilhelmem, krolem 

niemieckim. A mysmy byli pod zaborem rosyjskim, wienc rosyjskie wojska nas usuwali jako 

swoj lud. Postraszyli Niemcem, ze Niemcy tu bendo bić, katować, mencyć, i ludzie nasi 

uciekali do Rosji. Ale tam dobrze było za cara w Rosji. Bylim trzy lata, trzy lata bylim, no to 

tam tylko ptasiego mleka brakowało, tak było dobrze, bo tak było, panie. 

 No poźniej zrobiła sie rewolucja, rewolucja sie zrobiła, rewolucja, wienc ludzie do Polski 

jechać. To tam dostawaliśmy posiłki troche z zagranicy, pewnie to było z Ameryki. Nu, 

przyjechaliśmy do Polski, to tutaj była bieda, tu był Niemiec, pod zaborem, nased Polske  

i zabrał. Wsystko zniscone, spalone było. To trzeba było, panie, sie na nowo brać za te 

gospodarstwo. Ale poźniej co zrobić? 

 Wypadła w dwudziestem roku, bo chyba w dwudziestym, wojna z bolsiewikami. Wienc 

napadli na naso biedno Polskie, która sie dopiero utworzyła. Trzeba było iść do wojska, wzieli 

do wojska. Byłem w wojsku dwa lata. Jak to w wojsku, byliśmy, panie, wojne tocyliśmy  

z tymi nieprzyjacielami nasemi, którzy teraz przyjacielami takiemi so. Ale zagnaliśmy ich az 

za Kijów. Oni az pod Warsiawe przyśli, a my jakem sie wzieli, tak az za Kijów. Piłsucki był 

wodzem, Piłsucki wojował z nami, apnie śwenty. No, co zrobić? Trzeba było sie naszym 

wojskom sie cofać dobrowolnie, bo ta kochana Ameryka i Anglja, wienc, panie, kazała sie 

cofać. Sto pieńdziesiont kilometrow z powrotem nase wojska musiały sie cofnońć.  

I przychodzim, rozprosyło sie po tej wojnie wojsko, które tam juz było zwolnione z tej wojny. 

Przysedem do domu i co tu robić? Spalono, zniscono, została sie matka i siostra, nic ni ma. 

Trzeba było sie na nowo za gospodarstwo barć, panie, i dopiero, panie, budować. No to juz  

o tamtej to chyba beńdzie wsystko. To, panie, to choroba, pamieńci ni ma. No to co tu teraz 

mowić, żeby to jakoś sie trzymało, panie? 

 No to, prose państwa, wienc Niemiec znow wojne tocył z Rosjanami, panie. No wytocył 

to wojne, przyśli te Rosjanie, rosyjskie wojska, tak zwane bolsiewiki. Wienc tu ludzi 

arestować, mencyć. No i zabrali mnie do więzienia, a zone z dziećmi drobnemi wywieźli na 

Syber. To nie tylko mnie, ale tu duzo tak oni brali, wywozili, panie. No byłem niewiele w tem 

więzieniu, byłem dwa, byłem trzy miesionce, chyba trzy miesionce, panie, byłem. No 

traktowali nas… ,mało brakowało… Byłem w Łomzy, to tam było nas więźniow moze ze 

dwa tysionce, panie. No, poźniej Niemiec na nich napad na tych bolsiewikow, wienc juz tu 

gnać, no i on nas oswobodził z więzienia, panie. My śli z tego więzienia, sedem, ledwiem 
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zywy przysed. To było wiele? Dwadzieścia kilometrow, to półtora dnia sedem. Takim był 

mocny i silny, panie. No przysedem do domu, nic ni ma, zony ni ma, dzieci ni ma, tylko, 

panie… No, co tu zrobić? Zapłakałem sie, bieda mnie spotkała. Wienc no jakoś sie tak 

kołatało przez te pieńć lat. Zona z dziećmi była pieńć lat w Asturji, panie. Po pieńciu latach 

wróciła z dziećmi. Jedna dziewcynka została sie w Rosji, umarła. 

 Jak przyjechali do dobrobytu z tego raju, to nie do poznania było, takie biedne, obdarte, 

ze tylko… Jesce rok, to juz trzeba było umrzeć, bo zona w ostatniej kosuli i te dzieci tez. 

Trzeba było, panie, tu ich okrywać jak mozna, bo tu jese biedy nie było. Poźniej zrobiła sie 

taka kochana banda. Chodzili, rabowali, zabijali. Napadli tu na mnie. Była tu, była bratowa  

z Kleckowa, mojego brata zona, nocowała, nie w tem domu, tylko w tamtym starym. Wienc 

mnie zrabowali, ostatnie te juchy zabrali. Miałem troche mięsa i tego, to tez zabrali. A jo 

zabili na łózku, panie, zostawili. Tak, takie moje zycie było. Później po tym wsystkim, panie, 

tak i przyjaciele takie, sąsiedzi niedalekie tak zrobili. I takie zycie sie przezywało, panie, ale 

to nie wsystko, tylko cłowiek nie moze spamientać. 

 

O dziedzicu 

 Był taki dziedzic na majontku, było to za dawnych casow. Wienc on do kazdego obiadu 

musiał, panie, sobie biednego cłowieka do obiadu mieć, z nim obiad jeść. Wienc no lokaj go 

zawołał na obiad tego dziedzica: Panie dziedzicu, prose na obiad. Ale on przychodzi do tego 

obiadu, no ni ma tego biednego. Mowi do tego lokaja: To ty nie wies, co mnie trzeba? Mnie 

trzeba tu cłowieka biednego, ja potrzebuje z tym cłowiekiem obiad zjeść, z biednym, panie. 

No on poleciał ten lokaj tu nie tu, oftu. Przychodzi do tego dziedzica i mowi: Panie dziedzicu,  

ni ma cłowieka, pan musi sam jeść. Tam jest – powiada – taki dziadek stary, taki zgrzybiały, 

obdarty, ździadziały, tak z ocow mu leci, to jak pan dziedzic beńdzie z nim jad, taki 

obrzydliwy cłowiek. Ale ten dziedzic mowi: Nu, to dawaj go tu, dawaj go tu, to nie ma rady. 

No to posed ten lokaj do tego dziadka: Dziadku, dziadek idzie, pan dziedzic prosi dziadka na 

obiad. A ten dziadek jak to dziadek stary przykrzy sie: A to jak ja pójde, ja taki nieładny, 

ździadziały. No, ale ten lokaj nie ustempuje, tylko mowi: Chodź, dziadku, ze mno. No 

przysed ten dziadek do tego tam lokalu. Dziedzic kazał mu, panie, zdjońć ubranie te stare, 

panie, dał mu nowe. Kazał go obmyć, obcyścić, panie. – No, teraz, dziadku, bedziem jeść 

obiad. Wienc siedli do tego obiadu i jedzo. Ale ten dziadek do tego dziedzica, temu 

dziedzicowi mowi: Nu, panie dziedzicu, jak ja sie – peda – panu wywdzience za to pańsko 

dobroć, kiedy mnie pan tak ubrał i nakarmił tak dobrze. A ten dziedzic mowi: O to moja 

przyjemność jest z takimi biednymi obiad jeść.  – Nu, panie dziedzicu – powiada ten dziadek 

– musis pan być u mnie na obiedzie. No, a ten dziedzic sie tak zatrwożył. – U tego dziadka na 

obiad iść, a skont – sam do siebie tam mowi – skond moze ten dziadek dać mu obiad, ale…  - 

A dzie ja dziadka znajde? – Znajdzies, tu przyjdzie osiołek osiodłany po ciebie i wsiońdzies 

na niego. Jak wsiońdzies na niego, to pamientaj, zebyś jego nie rusał nic, on cie przyprowadzi 

do mnie. I dobrze. 

 Jeden dzień przesed, drugi dzień przesed, nic. Trzeci dzień przychodzi, lokaj wysed na 

podwórko i patrzy, osiołek stoi przed barmo. Ja chciałem go wziąć na podwórko, ale on sie 

nie daje. A dziedzic mowi: O, to – pada – ten osiołek to pode mnie, od tego dziadka. Wienc 

co? Ten dziedzic ubrał sie, no ubrał sie, pozegnał sie z rodzino, ze słuzbo i wsiad na tego 

osiołka, i jadzie, jadzie, jadzie. Jado, jado, jado, patrzy ten dziedzic, to chodzi tak duza trzoda 

owiec, duża trzoda owiec chodzi, panie, po takiej ładnej trawie, a te owce takie chude, ze byś 

na ogniu spalił takie suche. No on sie dziwi. – Po takiej trawie te owce chodzo, a takie suche 

so. No dobrze. Jado dalej. Jado, chodzi druga trzoda owiec. Wienc te owce po takim piasecku 

chodzo, a takie tłuste jak ulane. Tak sie dziwi ten dziedzic. – Co to jest, ze tamte po takiej 

duzej trawie chodzo i oni takie, panie, suche, a te takie tłuste owce po takiem żwirku. Jado 

dalej. O zaleciał ich taki, panie, taki smród śmierdzoncy. On sie oglonda ten dziedzic, patrzy, 
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tak z boku lezy pies, pies lezy, panie, niezywy, taki śmierdzoncy, a z jego pascenki taka 

ładna, cyściuchna woda płynie. Jado dalej. Przyjechali do tego dziadka, przyjechali, ale to ten 

dziadek był Pan Bóg, do Pana Boga na tron. No wysed ten dziadek i pada: Panie dziedzicu, to 

teraz wies dzieś przyjechał? Patrz – pada – wsystko widzis, co sie tylko na całym świecie 

dzieje. On patrzy: o tu sie bijo, tu to, tu zabierajo  jeden drugiemu. Nareście co, jeden, jeden 

na drugiego pole zajechał wozem, zabiera zboze. A pn krzycy: Nie rus – pada – bo nie twoje! 

A Pan Bóg mowi, ten dziadek: Nie mów nic. Widzis, kochany dziedzicu, ja tyle lat patrze na 

to wsystko i nic nie mowie, a ty dopiero przyjechał i juz krzycys, to tak nieładnie. Wienc co? 

 Siedli obiad jeść i jedzo, jedzo. Ale po tym obiedzie ten dziadek pyta sie: No, panie 

dziedzicu, przez to twojo podróż, coś ty widział, coś ty widział? A on dopiero mowi: 

Widziałem stado owiec, po takiej ładnej trawie chodzili, a takie suche. – A widzis – powieda 

– to duse, które sie cynem posługiwały, to powieda – one sie tem ukarmili, co sie cynem 

posługiwali, kradli, rabowali i tak sie one pokarmili. – A dalej? – Dalej – powieda – druga 

trzoda owiec, a te owce po takim piasecku, po takim wyderku chodzili, a takie tłuste jak ulane 

te owce. – To widzis teraz, to duse, które sie swoim zywili, to tak sie wykarmili, swoim, 

panie, swojo praco. – Nu, a dalej? – No – powieda – to taki pies zdechł lezał, śmierdział,  

a taka – pada – czyściuchna woda z jego pascenki sła. – A to widzis – dziadek mowi – a to 

widzis, to był ksiondz, który źle cynił, ale słowa moje głosił, to ta woda to so moje słowa. 

 Pyta sie tego dziedzica ten dziadek: Nu tera, panie dziedzicu, to tera powiedz mnie, cy 

chces sie tu pozostać, cy chces wrócić? A on, ten dziedzic, mowi, ze chciałbym, panie, 

wrócić. – Ale – peda – jak wrócić to tam nic nie zastanies, bo juz tam jest trzecie pokolenie. 

O, to taka była długa podróż tego dziedzica! – Tam cie – peda -  nikt nie beńdzie znać i ty 

nikogo nie beńdzies znać. Ale mu nie wierzył. – Panie – peda – pojade. I Pan Bóg mu dał tego 

osiołka i ten osiołek go przywióz. Ale juz tam ani budynkow tych, ani ludzi tych, tylko 

kamień taki o z napisem, duzy i tylko ten kamień poznał, panie. I usiad na tym kamieniu  

i płace, ale płace. Nu, ludzie sie schodzo, pytajo go sie, a on mowi, ze jest z tego miejsca. To 

tylko jeden taki stary cłowiek, panie, mówił, ze słysał o takim dziedzicu, ze tu był taki 

dziedzic. No i Pan Bóg zesłał tego osiołka i zabrał go nazad do siebie, panie. No i skońcyło 

sie. 

 

O niewierzącym 

 O jednym takim niewierzoncym, co on nie wierzył, panie. Był w jednym mieście, był  

w jednym mieście taki cłowiek zamożny, bogaty, ale nie wierzył, niewierzoncy był. Wienc 

wysed tak sobie w niedziele chodnikiem po spacerze z lasko, ale idzie, mija go, panie, 

panienecka młoda. On tak spojrzał na nio, na to panienke, no podobała mu sie. Ale tak sobie 

myśli, zeby tak chciała za mnie za mąz, to bym sie z nio ozenił. Podobała mu sie, ale zacepić 

tak jo, jakoś nie pasuje, cłowiek, panie, naucony, to wie, jak postempować. Idzie za to 

panienko. – Zawse ona sie dzieś – powiada – zatrzyma, to z nio porozmawiam. Idzie jedno 

ulico, on za nio, idzie drugo ulico, on za nio, idzie trzecio ulico, on za nio. Nareście przyśli 

przed kościoł. O, ona idzie, a on tak iść nie iść. Ale powiada tak sobie: Jak nie pójde, strace to 

panienke, chciałbym z nio porozmawiać. Wienc idzie do tego kościoła. Idzie do tego kościoła, 

no przysed. Ona tam miała swoje miejsce w kościele. W kościele to  miejce kazdy ma swoje. 

Wienc modli sie, a on przysed tam blisko niej, ustał, stoi. Nabożeństwo sie tocy. Był 

niedaleko konfesjonał, on usiad do tego konfesjonału, siedzi. Jak usiad, to usiad i usnoł, 

panie. Nabożeństwo sie skońcyło, ludzie wyśli z kościoła, kościoł zamknęli, a on sie został. 

Został sie, no co? W nocy sie obudza, nie wie dzie jest, ciemno. Powiada: Dzie ja jestem? 

Nareście przypomina sobie. – Acha, w kościele jestem. No ale co? Nie wyjdzie teraz, 

zamkniento. 

 I tak sobie siedzi w tem konfesjonale. Wienc, nareście co? Patrzy, to na ołtarzu świeca, 

zaświeciło sie światło na ołtarzu, panie. On sie patrzy, co to sie robi. Patrzy, to zyrandol, 
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panie, tez sie rozświetlił. Nikogo nima, nikogo nie widać, a tu sie światło samo świeci, panie. 

No patrzy, przygląda sie. Nareście to z zakrystji wychodzi ksiondz do mszy świentej, do 

nabożeństwa, panie, wychodzi ubrany. No i przysed do ołtarza i woła go, woła go, panie. – 

Chodź, chodź – powieda – to mnie pomozes odprawić, bendzies ministrantem. Nu, juz on 

mowi, ze ja nie rozumiem, ja niewierzoncy. A ten ksiondz mowi: Ja wiem, ze ty 

niewierzoncy, ale chodź, ja ci powiem i ty mnie tu pomozes. No rad nierad posed. Posed, ten 

ksiondz mu tam powiedział, co ma robić, panie. I ksiondz odprawił to nabożeństwo, to msze 

świento i dopiero mu dzienkuje: Dzienkuje ci, kochany, coś tu sie pozostał, coś mnie pomog, 

bo ja jestem tu z tej parafji, ja jestem po śmierci. Nabrałem duzo na msze świente i nie 

zdążyłem odprawić, umarłem i muse tu przychodzić w nocy i odprawiać po śmierci. Zeby 

mnie było komu pomoc, tobym odprawił, ale ze nie było komu, a ty mnie wybawił. Juz ja tu 

wiencej przychodzić nie bende, bo ty mnie wybawił, a teraz wiem, ze uwierzys. I on 

powiedział, ze teraz bende wiedział i pada: Bende wierzył we wszystko, panie. – No, a jak 

beńdzies miał umrzeć – ten ksiondz tak mowi – to ja do ciebie przyjde.  

 No zamkneło sie to wszystko, ksiondz posedł, a on sie został. Został sie wienc az do 

rozwidnienia. Kościoł otworzyli, on posedł. No posedł, ozenił sie, ale nie z to, bo tej nie mog 

złapić, tylko z drugo. Zyli sobie trzydzieści lat, ale on był wierzoncy, wierzył. No i byli tam 

na balu u jednego państwa, a przychodzi ten ksiondz do niego po śmierci. Pada: No, opuść ten 

świat.  

 

Przygoda 

 No, prose państwa, powiem swojo przygode od małych lat. Ja byłem esce taki nieduzy 

chłopacek, moze dwanaście lat, moze trzynaście, to ja nie pamientam, bo teraz to juz jest 

osiemdziesiont. Wienc to ja pochodze ze wsi tam z Jankowa Młodzianowa, tam nad Narwio 

ona stoi ta wieś. To tam zza rzeki mieli łonke w te strone Narwi i ludzie jem tam te 

jankowiaki wypasali to łonke, to trawe, bo to tak było przy paśniku. I on przyjezdzali 

pilnować. Ja wtenczas pasłem swoje konie, ale pasłem na paśniku przy tej łonce. Ale jednego 

tam sąsiada chodzili konie na tej łonce. Wienc przyjechali oni, o przyjechali do tych koni 

brać, panie. To te konie nie dadzo jem sie wziąść do obory. To co zrobić? Nie dadzo sie jem 

wziąść. Przychodzo do mnie i… Jeden nazywa sie Poreda, a drugi Kijek, wienc to ich była ta 

łonka. Przychodzo do mnie. – Chłopacku, wies cyje to konie? A ja był taki głupi, wziołem  

i powiedziałem. To tego i tego, Modzeleskiego kunie. – A ty jak sie nazywas? – No tak i tak, 

Francisek Jankowski. – Dobrze, to ty beńdzies na świadki. Ale ja to myśle a to tam świadek, 

na świadki, to na świadki, o tam świadek, oni mnie tam na świadki podadzo. No zesło 

tydzień, zesło dwa, moze i wiencej. To co robić? Przychodzi powiastka do mnie, po mnie, 

zeby sie stawić do sondu. Dzieś ten sond? W Turośli, tu az za Narwio, panie świenty. Ojciec  

tu na mnie krzycy: A ty taki nietaki, ty teraz to jak to, po coś ty powiedział? Ba, oni prosili, 

zeby ja im powiedział, no ja im powiedział. No ja był taki niemądry, bo jesce mały, panie. 

Wienc co zrobić? To powiastke do renki i posed na sprawe. A to było walnie daleko, trzeba 

było przez rzeke przejechać, przez Narew, przez las iść. No ja ide, ide, ide gościńcem takim 

do tej Turośli, do tego sondu. Juz tak sie, panie, przymierzka. Wienc co robić? Dogania mnie 

dwóch mezczyz, to takie chłopy, jeden duzy, drugi mniejsy. – No, dzie ty, chłopacku, idzies? 

– No ja ide tu, tu do Turośli. – Po co ty tam idzies? – Na świadki, na sprawe. – O – pada – to  

i my tam idziem, pódzies z nami. Nie płac, nie płac, my ciebie zaprowadzim. Dobrze, idziem, 

ale ten duzy naprzod, bo długie nogi miał, duzo chodził, panie, ten mniejsy za nim. A ja tak za 

nim trep, trep, trep, trep, trep za niem, za niem. No nareście to ja słucham, to oni se 

rozmawiajo, ze jeden Niemiec za tem lasem – powiada – Niemiec tam jest na kolonji bogaty, 

ma mieć wesele. Ma mieć te wesele. – O – powieda – tam pódziem – powieda – ma tam  

w komorze na wesele przysykowane wszystkie tam te trunku, tam, wszystko. Tam jest 
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okienko takie nieduze, ja nie wleze i ty nie wlezies, ale ten mały to wlezie, my go tam 

wsadzim, to on nam poda. O, jak ja to usłysał, o moj Boze! Ja tu płace.  

– Cicho, cicho – zagrozili mnie – bo jak bedzies płakał, to cie tu zabijem. Koniec! Ja cicho 

 i cicho, panie. Nareście co zrobić? Idziem, ja za niemi, ja im chce uciec od nich, ale oni mnie 

trzymajo, nie puscajo mnie. No przyślim, przyślim, juz ciemno było. No co robić? Ten duzy 

powiada: Ja bede pilnował tu, u podwaliny przystawie ucho, cy kto nie bedzie sed, a ty tego 

małego tym okienkiem wsadź, to on tam… Przyświecis mu, to on beńdzie podawał nam. 

Dobrze, wsadzili mnie tam. Wsadził mnie o, no ja nie wiem, takie butelki ładne podawałem 

im, takie ciasne rozmaite, takie piecenie, ja nie wiem tam, co to było. Co oni mnie tam kazali, 

to jem podawał. Podawaj! Nareście to juz tam pada: Posiedź tutaj – pada – odniesiem to i po 

ciebiem przydziem. No ja siedze, cekam, siedze, siedze, siedze, o siedze, siedze, nima. To ja 

biere płakać. To ten Niemiec usłysał, a miał słuzonco. – Maryśka!  

 Dno wybili, a na boku była taka dziura od spondu, panie, to była becka od piwa, duza 

beka była, i mnie tam wsadzili. O Boze kochany! Ja płace, ja płace. Nicht nie jadzie. Moze 

mnie chto oswobodzi? Nareście słucham to tak: ciach, ciach, ciach, leci, a to wilk był, panie. 

Ale to wilk, to nie mog sie dowąchać, tylko wsadził przod ogon i dopiero ogon wącha, bo on 

ma stywny kark, u wilka, panie. Jak ten ogon wsadził tam do tej becki, jak ja złapie za ten 

ogon, a ten wilk, panie, jak pódzie z to becko, jak pódzie po tych gratach, po tych pniach, 

pódzie, pódzie i ta becka sie rozbiła. Ja wilka puścił i do domu przysed. A ta moja przygoda 

od samego mału była, panie.  

 

 

12 Aleksander Płaczek, ur. w 1899 roku, 

     wieś Uśnik, gm. Śniadowo 

 

O szkole 

 

 Mam lat siedemdziesiont sześć, mieszkam w Uśniku, gmina Scepankowo. Kiedyś było 

brak ludzi uconych, żeby umieli cytać i pisać. Brak było szkół, była jednak szkoła na cało 

gmine. W gminie było trzydzieści trzy wioski, to nie można sie było dostadź do tej szkoły. To 

po wsiach uczyli sie tak: godzili człowieka, co umiał troche pisać i czytać i on uczył, tak po 

trzy dni od dziecka u jednego sie uczyli, za trzy dni przenosili sie do drugiego sąsiada. 

Przeuczyli sie trzy dni, znowuz so nastempnego i tak dalej, i dalej. Kolejno wszystko trzeba 

było przenosić i to było uczenie. I to było nie wolno sie uczyć. 

 

O wojnach 

 

 A w czternastym roku wybuchła wojna, Rosja z Niemcami wojowała. To Niemcy 

przemogli Rosje, a przechodził front, to wszystkie wioski sie palili. A Rosjanie ludzi 

wypendzali przed frontem, tak że mało sie ludzi zostało w Polsce, wiencej sie oparło az w 

Rosji. Tak i ja byłem jesce chłopcem nieduzym, to z rodzino sie dostałem az do Rosji. I tam 

moj ojciec zmar. Zostałem sieroto przez ojca, zostało nas piencioro i matka. Ja byłem  

z rodziny najstarsy, musiałem zastompić ojca, to musiałem cięzko pracować, ażeby 

wszystkich wyżywić, żeby było niegłodno i nienago. Byliśmy tam trzy lata. Po trzech latach 

wróciłem do Polski, to cała nasza wioska była spalona przez wojne. Zostaliśmy przez dachu 

nad głowo. Znowu trzeba było pracować cięzko. Jak wróciłem z Rosji za rok matka umarła. 

Zostałem sieroto przez ojca i matki.  

 Znowu wybuchła wojna. Musiałem pójść na wojne. Na tej wojnie pozostałem ranny. Jak 

wojna sie skońcyła, dopiero wróciłem do swojej wioski rodzinnej. Ale także trzeba było 
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pracować, bo na nowo… Znowu nie zastałem, tylko ziemia zaodłogowała, a na nowo trzeba 

było pracować, ażeby czymś pobudowa, żeby było gdzie mieszkać i czem żyć. 

 No i kilkanaście lat przeszło i znowu wojna. W czterdziestym czwartym roku Niemcy 

wzieli mnie do obozu i syna także zabrali do obozu do Niemiec. Trzymali nas za drutami  

i gnali na różne roboty. A tam był głód, chłód i nendza. Gnali na różne roboty pod front, pod 

kule, tak ze śmierć mozna było spotkać lada minuta. A wróciłem w czterdziestym piontym 

roku dopiero do domu, do rodziny. 

 

Życie dziś i dawniej 

 A teraz ludzie sobie żyjo spokojnie, mogo sie uczyć, majo szoły i tak cięsko nie pracujo  

i inne zycie jak kiedyś, bo na wszystko so masyny różne, a ludzie mniej pracujo, a lepiej 

majo, lepiej zyjo. A dawniej było tak, ze cłowiek przezył piendziesont lat, pociongiem nie 

jechał. To jak mu wypadło gdzieś jechać dalej, to on sie kłopotał, dzie on pojedzie i co on tam 

znajdzie, jak on nie umiał ani pisać, ani cytać. Kiedyś jak komu trzeba było pojechać do 

miasta, to jak miał konie to pojechał, a nie to kij w renke i posed piechoto. W nocy wyrusył  

z domu i wrócił az w nocy, bo nie było zadnych pojazdow, nie było ani samochodow, ani 

autobusow. A teraz to we wszystkie kierunki jado autobusy. Przyjadzie do wioski, na miejsca 

zawiezie, poźniej z powrotem przyjedzie. 

 Kiedyś nie było światła, tylko ludzie świecili lampami, nafto. Kobiety kiedyś przendły 

len i pakuły i wyrabiali na krosnach płótno lniane na bielizne i na ubrania, swojskiej roboty. 

Wszystko sie ubierało swojskiej roboty. Tak kobiety na wsi musiały cięzko pracować. A teraz 

ludzie majo wszystkie lzejse zycie, ani przendo, ani krosna robio, tylko wszystko kupujo, co 

kupce, co zrobione na maszynach w fabryce. I tak żyjo bez pracy, można powiedzieć, ze kto 

lekko pracujo i dobrze żyjo. 

 Kiedyś jak zasieli len, to musieli pleć całe lato, a teraz to nie pioło, choć sie i zasieje len, 

tylko spryska sie i zielska nie ma, i nie ma pracy tyle. A jak ten len uros, trzeba było włókna 

poźniej mocyć, poźniej trzeć takiemi cierlicami, zeby cyste włókno było. I z tego włókna 

poźniej robić, przonść, poźniej robić krosna na płótno, na różne tam materiały swojskiej 

roboty. To kobiety cały rok, cało zime byli zajente z tym przendzeniem, lnem. Robili, robili,  

a poźniej szyli kosule, te ubrania, zeby było w cem, w co ubrać sie. Teraz to wszytsko sie 

kupuje kupce i majo mniej roboty ludzie. 

 

O strachach 

 

 Kiedyś jeszcze także ludzie mieli różne strachy. Chodzili takie gagańce, takie ognie. To 

casami jak ktoś sed wiecorem, to go prowadziło i prowadziło. I to nawet ze do wioski, i to po 

podokniu przychodzili te ognie. I ludzie nawet nie wiedzieli, co to jest, a sie bali tego. 

 

 

13. Czesława Płaczek, ur. W 1901 roku, 

     wieś Uśnik, gm. Śniadowo 

 

Przeżycia dawne i obecne 

 Teraz jesce powiem, moge dodać wam, mam siedemdziesiont ćtery lata. Podobnie jak 

mój mąz wychowałam sie w trudnych warunkach. Przezyłam pierso wojne  swiatowo. Zaraz 

po wojnie wysłam za mąz, wychowałam pieńcioro dzieci. Cięzkie to były casy. Zabudowania 

były spalone przez wojne, zniscone, leżała ziemia ugorem, tak ze wszystko trzeba było Zyto 

kosić koso, za koso zbierać. Kartofle kopało sie motyko. A cęsto było tak, ze nawet nie było 

co i jeść. Nie byli to … Byli to ciężkie casy dla nas. Dzieci chodzili głodne, zapłakane, 

zasypiali z głodu. To mozna było powiedzieć menka, a nie zycie takie. No ale jakoś sie zyło. 
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Dzisiaj juz troche sie ogarnęło te gospodarstwo, postawiło nowe zabudowanie. Mozna było 

powiedzieć, ze troche cłowiek odzył. 

 W wojne cęsto sypiało sie w lasach, bo cłowiek nie wiedział, kiedy  przyjdo Niemcy.  

A jak przyśli, to wzieli tak samo na okopy. W czterdziestym cwartym roku wzieli męza wraz 

z synem, niedługo wzieli do, wzieli do obozu. Syn miał wtedy pietnaście lat. Było to dla mnie 

ciężkie przezycie. Wrócili do domu, mąz cały i zdrowy, a syn kaleka. Syn został ranny, 

obcieło mu u prawej renki dwa palce i miał pokalecono noge, któro jesce ma do dziś, na niej 

słabo chodzi. Gdy wrócili do domu, znowu nie zastali nic, wszystko było spalone, zniscone 

przez wojne. Znowu trzeba było od nowa zacynać robote. Dwóch synow i córka wyjechali do 

miasta, przy nas został ten kaleka i najmłodsa córka. Córka skończyła, chodziła do skoły, do 

ogólniaka, skończyła ogólniak, dostała sie do roboty. Było pełno niewypałkow, min. Wiele 

ludzi, którzy przezyli wojne, zgineli od minow. Znow trzeba było wszystko robić od nowa, 

trzeba było zakasać rękawy i wziąść  sie znow do roboty od nowa. 

 Zaraz po wojnie tez nie było masyn. No, ale pobudowaliśmy nowe obory, dom ładny śmy 

postawili. Syn znalazł sobie zone, pomaga w gospodarstwie, troche to ulzyło. Pobudowaliśmy 

nowe budynki. Docekałam sie wnuckow, ciese sie. Wnuckom sie zyje teraz coraz lepiej, nie 

menco sie tak jak myśmy sie mencyli kiedyś. Chodzo sobie do skoły, zamiast chodzić pieso, 

to pekaes Majo, pekaesem dojezdzajo, bo na kolonji mieskamy. Teraz duzo sie zmieniło na 

lepse, bo kiedyś nawet ubrania robiło sie z lnianego płótna. Len sie siało, klepało go sie, 

mocyło, przędło na kołku. Kiedyś tak zwany był kołowrotek, teraz kołko. Buty kupowało sie 

tylko na zime, a całe lato to sie chodziło boso. 

 No, krosna to jesce i teraz mam. Robie na nich. Kołko tez mam. Robie, przede tak samo 

len, wełne. Robie chodniki, dywany, takie pasiaki rozmaite. A teraz ubranie kupuje sie  

w sklepach, a na krosnach robi sie co innego. Duzo teraz sie zmieniło na lepse, w polu prace 

zastempujo masyny, w domu tez rózne wygody. Jest pralka, lodówka, telewizor. Skoda, ze te 

lata teraz tak sybko leco. Chciałoby sie jesce teraz podzyć, ale co zrobić, za duze już lata. To 

cłowiek nie tak sie napracuje i lepiej zyje. Moim wnuckom jest duzo lepiej. Nawet docekałam 

sie prawnuckow. 

 

 

 

14. Wacław Ratowski, ur. w 1923 roku, 

       wieś Truszki, gm. Śniadowo 

 

Na robotach w Niemczech 

 Mam pieńdziesiont dwa lata. Gdy miałem dziewiętnaście, to Niemcy zabrali mnie na 

roboty, z Śniadowa zawieźli mnie az do Scytna. Wsadzili tam nas do tech, do barakow  

i przenocowali tam cało noc. Poźniej przysed Niemiec i wybrał mego kolege z nasej wsi.  

A my byli we trzech, tak my go prosilim, żeby on nas z sobo wzioł. Tak on mowi: Chodźta ze 

mno, tam potrzebuje was do roboty jesce dwóch Niemcow. I my pośli z nim. Poślim z nim,  

a on mowi, ze juz tamci majo i wróćta sie z powrotem. My wyślim i mowim tak: Nie pódziem 

tam, tylko pójdziem do domu. Poslim prosto i pytamy sie: Dzie tu do Polski mozna sie 

dostać? Tam mowio nam Polacy, ze niedaleko granica od Scytna. Poślim i idziem tam do 

lasu. Tam ktoś nas zauwazył i zameldował do żandarmow. Zameldował do żandarmow  

i żandarmi wylecieli i nas zatrzymali. – Co wy uciekata z robotow? My mowim, ze nie, ze nas 

tu jeden wzioł i kazał nam z powrotem, a my droge zabłońdzilim. Tak on wzioł zamknął do 

takiej budy strażackiej i tam cało noc bylim. Poźniej na drugi dzień przychodzi Niemiec, 

roztwarza. Ja wstał i stoje, a ten drugi mój kolega lezy tak on go kociubo. – Dlacego nie 

wstajes? Mowi: Umieta młocić, ziązać u masyny? – Umiemy. – No i chodź ta, to bedzieta 

młocić. Poślim. Zaprowadził nas do takiego tamoj śpichrza, taka letnia kuchnia, dał nam 



 26 

śniadanie i jemy. Tam był Polak i polska dziewcyna, tam sie pytamy jesce, jek, co, bo my nie 

wiemy. No i oni tam nam tłumaco. Nareście desc zacoł padać, ze nie mozna było młocić. Tak 

przesiedzieli tam. Przychodzi tamoj ze wsi jeden i wzioł mnie do siebie. Do siebie wzioł  

i tego drugiego wzioł tam do drugiego gospodarza oddał. No i tam bylim półtora miesionca  

w tej wsi. Poźniej zabrał mnie do drugiej wsi Niemiec, bo był za młody gospodarz i jemu nie 

przysługiwało, ze za małe hektary on ma. I zabrał mnie drugi gospodarz tam do siebie i tam 

byłem trzy i pół roku. Robota była trudna, bo to wszystko maszynami, ale to wszystko dobrze 

sie złożyło, ze umiałem. I kolegow, kolezankow to tez było tam. Francuzi, Ruskie, Litwiny, 

tam było dość duzo obcego narodu. Nie wolno było grupami sie zbierać, tylko po dwóch, 

trzech najwyżej, bo zara żandarmi rozganiali. 

 A poźniej jak ten front już nachodził, to wzielim… No trzeba uciekać. Żandarmi nakazali 

tym Niemcom do uciecki, zeby oni załadowali na fury tam zboze, tam co mieli i uciekać. To 

wzielim zaprzenglim konie i musielim jechać z tymi Niemcami. Jechali pińdzieszont 

kilometrow. Dojechalim do takiej wsi tam, nazywała sie Kubylty. Zajechalim tamoj do 

gospodarza na podwórko, nikogo tam nie było.  No i zachodzim do izby, tam jest polska 

dziewcyna. Pytamy sie jej: Co tutaj u was słychać? – No – mowi – nic, Niemcy nase uciekli, 

ja sama zostałam. No i my tam stojelim dwa dni casu, bylim u nich. Poźniej trzeba jechac 

dalej, zaprzenglim koniem i jadziem. Wyjechalim na szose, jadziem szoso, wracajo sie 

furmanki. – Dlacego sie wracata? – Tam – mowi – most zbombardowali ruskie i już dalej 

jechać nie mozna. Wrócilim sie z powrotem na te same miejsce i stojelim tam tydzień casu. 

Poźniej juz ruskie przyśli, to było w niedziele. Ruskie przyśli, no i my… I pytajo sie nas:  

Chto wy jesteśta? My mowim: Polacy. To oni mowio: My was oswobodzilim juz, idźcie do 

domu. Mowi: A wy nie Germańcy? – No nie – mowim – my tylko u Niemcow robilim. To oni 

nam kazali iść do domu. I wzielim rowery, i jadziem do domu. Nareście to oni nas zatrzymujo 

tam w jednej wsi. Zatrzymali nas i pytajo sie: Wy ochotniki niemieckie? My mowim: Nie, my 

Polaki, nas zabrali Niemce na robote. No oni nas wsadzili do takiej szkoły, nazbierali 

transport ludzi i nas odstarcyli az do Rosji, do Charkowa. Tam bylim dziesieńć i poł 

miesionca w Charkowie. Chodzilim latem na robote do fabryk. I poźniej oni nas puścili do 

domu. 

 

 

15. Józef Olszewski, ur. w 1902 roku, 

      wieś Truszki, gm. Śniadowo 

 

O dawnej szkole 

 Za caratu chodziłem jesce do szkoły. Tylko była dyscyplina, nie tak jak dziś. To było na 

starej gminie sześdziesiont ćtery dzieci, to mucha mogła chodzić po ścianie. A wysad jeden 

nauczyciel i chłopy chodzili po pietnaście, sesnaście lat tez i zaden nie miał nic do gadania. 

Przerwa była, tylko godzine obiadu, a osiem godzin ucylim sie. Przechodziło sie trzy lata, to 

można było sekretarzem bydz w gminie przed wojno, chy, chy. 

 A poźniej juz jakem był w starsym wieku, to była wojna, panie śwenty, w czternastym 

roku sie zaceła i szkoła sie skończyła w piętnastym roku, bo niewolniki. Ruskie przygnali 

Niemcow do szkoły i juz oni tam kwaterowali nis ich odegnali a nas rozpuścili. 

 

 

 

 

 

O wojnach 
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  Poźniej w dwudziestym roku znow z bolsewikami Polska miała wojne, to palili, tu 

mosty rozrywali, wzieli… Tu taki grabnik – las był, to Polakow do niewoli. Przetrzymali 

dzień i na Nowogrodzie nazad wojsko ich odbiło. I sie wycofali z powrotem. 

 Poźniej znow była wojna z Niemcami w trzydziestym dziewontym roku, to tesem 

przezyli tako katastrofe z nimi. 

 

 

16. Jan Krasnowski, ur. w 1889 roku, 

       wieś Pawełki, gm. Jedwabne 

 

O wojnach 

 Wojnow przezyłem trzy. Cternastego roku wojne przezyłem, najwiencej sie 

wycierpiałem. Potem Sowiety znow, co pod Warsiawo byli, była wojna. Zrabowali, zabrali 

wsystko. A ta trzecia wojna… I roźne koleje przechodziłem i z Niemcami, i z Rosjo. No to 

byłem w Ameryce, w Holandji, w Anglji byłem, w Rosji byłem, w Leningradzie carowałem. 

Tak, bo Polacy obalili cara rosyjskiego, bo byli prześladowane. Cała moja rodzina kiedyś  

w powstaniu była. Wywieźli na Sybir w kajdanach i nie wrócili. A kiedym dostał gazete raz, 

to pisało w „Dalekij Wostok” Eugenius Krasnoski, oficerem tam był i jakichsieś tam pilotow 

uratował, to z tego mowili. A Krasnoskiech to ni ma, bo moj ojciec z Wili Wołowych.  To 

tylko to tam same takie trochie zostało, a tak to niewiele żywych, bo byli ucone i brali  

w powstaniu. Kiedyś od cara wybite byli. To tak: „Car-hosudar wydał manifest, umarłych 

pogrzebać, żywych pod arest”. To co pobili, to pobili Polakow, a resta wywieźli na Sybir. No 

i co zrobić? Tak było.  

 Ja i Niemcom sie spodobał. W moim domu była komendantura. Ja zawdy miał rence 

zajęte. A miałem pscoły. Przyśli mnie w nocy i do tych pscołow. A ten sam ten komendant, ja 

poskarzył sie do niego…  On posed tam, on zostawił dłuto, to był sofer. On wzioł te dłuto, 

posed i przyprowadził tego Niemca. Przyprowadza  tego Niemca, a juz to było przy ostatku 

listopada. Pada, zeby ja naprawił te pscoły. Mowie: Ja ich naprawie juz teraz, bo juz za późno. 

– Jakie ja jemu kare daje? Prose państwa, on myślał, ze ja juz… Mowie: Ja jemu zadnej kary 

nie daje. Tylko cy on mnie to krzywde zrobił? On  sobie i temu państwu. Wyjmam kwity.  

– O, zdałem miód (bo musielim miód zdawać do tego). Mowie: On wam te krzywde zrobił, 

ale – mowie – ja, zebym był zołnierzem, to moze tez bym sie tego dopuścił, jak to zołnierz. Ja 

mu zadnej kary nie daje, chceta to mu dajta. Oni myśleli, ze moze ten Polak cienty jest, to mu 

kare beńdzie dawał. Ja nie bende kary dawał. 

 A zawdy ja jem sie jakoś spodobałem. Nakazali mnie drzewo cioć, to ja zdymam z siebie 

sukmane i ten drzewo  (kilku nam nakazano) tak  jak sie nalezy drzewo, jak sie robi. Oni 

sfarnuco po niemiecku, powiadajo na mnie: Dosyć tego cieńcia! A ty u siebie tak tniesz 

drzewo na te? To ty… A ja dopiero przestał.  

 Nakazali kartofle dać do kuchni, to ja wlaz, kartofle przebrał i te kartofle przyniose.  

A drugi przynosi takie malutkie, tego. A oni powiadajo po niemiecku: I to bauer, i to, patrz, 

jakie ten kartofle przynieś do jedzenia, a to jakie przynieśli. Ja jem sie zawdy spodobał, nie 

wiem, tak zawdy, moze niesłuśnie. Wiedziałem, ze słuśnie, bo wiedziałem, jaki ustrój jest.  

A prześladowanie? 

 To roźnie było,  było takie prześladowanie… Casami to moze i te nase, te, panie, ta 

młodziez robiła. No założyli te podziemne armie, założyli podziemne armie, to trzeba było 

nie pić wódki, trzeba było wsystko tajnie robić jak sie nalezy. Przyjechali raz za świniami,  

a ja zawdy zdał plan. Wychodze tu za stodołe jek raz w olsyne, siedzi cterech, majo karabiny. 

Ja ich nie znam. Pada: Panie Krasnoski, nie dać tech świń. Zaraz oni bedo lezeć. Ja mowie: 

Co robicie, panowie? Choć was nie znam, idźcie, uciekajcie! Co zabijecie jednego Niemca cy 

dwóch, chcecie, zeby cała wioska była spalona i my wsyscy? A świniaki? I oni by mnie wcale 
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świniaka nie wzieli, bo by im pokazał, ze ja zdał. Oto tak było. Duzo źle i nase robili. Popisali 

sie takie młode chłopaki tam, wsystko, a potem sie powydawali. No jaka to organizacja? 

Najpierw Rosja brała wsystkiech, co pobrała, zaden nie wrócił. A poźniej brali znow Niemcy, 

rozstrzeliwali i takie było prześladowanie. No co zrobić? Wiele razy ta podziemna armja 

narzucała takich kartkow, drukow – wszystko. Ja rano patrze, przyjechali żandary. Zaroz co? 

Prześladowanie, roztrzał i tak było. 

 Przyjezdzajo do mnie na okopy bioro. Ja mowie: Ja takie i takie lata mam. I córke bioro, 

a córka dopiero miała sesnaście lat. To ja co? Skoduje tej córki, mowie: Prose panow, no to 

juz ja, córka niech nie idzie, a ja póde. A oni padajo tak: Kiedy skodujes córki, to chodź ty  

i córka. Zabrali mnie i córke zabrali. A jek raz była u mnie nauczycielka, bo sie ukrywała,  

a mogła dobrze po niemiecku mowić, i jo razem wzieli. No jakoś tu z Jedwabnego córka 

uciekła i ta nauczycielka jakoś uciekła tam furmankami, no i ja. A syna mnie zabrali na 

robote, no to… Ja duzy gospodarz był, jak był z duzych gospodarkow, to nie brali. U nas duzo 

nie było, ale przesło dwadzieścia ctery hektary ziemi, no to zwolnili, zwolnili tego syna. Tak 

ze to było zwolnienie. To co robić? 

 

Wspomnienia młodości 

 A przezycie nase takie było z młodych lat, było siedem tygodni postu, to ani mleka 

dziecko nie zjadło, ani jajkow, nic, tylko post był, cysty post. A Wielkanoc no to już 

obchodzilim tak religijnie, obchodzilim Wielkanoc, Boze Narodzenie. A we dworze kopałem 

kartofle, to dwie skiby kopałem, to czterdzieści grosy było, dwadzieścia kopiejek. To takie, 

takie przezycia mielim, prose państwa. A dzisiaj, dzisiaj na ogół to sie raj nam otworzył. Ale 

według cego nam sie otworzył raj? To druga znow była rzec. Mielim dwa państwa. Zydzi byli 

i zajeli wsystkie stanowiska Zydzi. Tak. Ucnie nase sie bili z niemi, bo dlatego, ze oni… Ja 

wiem? Lepse zdolność mieli cy spryt lepsy mieli? Ale, prose państwa, tak było, jak moje 

dziecko przysło ze skoły, cy ja, to chyba mam krowy. A jak zydoskie dziecko przysło ze 

skoły, to zaraz sie ucyło handlować. Ołówek wsadził sobie za ucho i pisał rachunki. No  

i dlatego nase nie mogli sie z niemi zrównać. Tak. I wseńdzie to tylko był stemach, krawiec, 

szewc – wsystkie przemysły byli w ich renku, a my nic nie mielim. I tylko jedne te ziemie 

mielim, te ziemie uprawialim. Jesce nas osukiwał na wsystkie sposoby, bo wsystko było 

zydoskie. Tak było. I wsystka nasa młodziez, nasa młodziez służyła u Zydow, a zadna 

Zydowka, Zyd nie służył nawet u hrabi nasego. To musiało tak być. Ale Zydowka nie słuzyła. 

A w skole? Do zadnej skoły nie chodziłem, bo skond miałem chodzić. Była jedna   

w Jedwabnem, to Zydy chodzili, a z wioski nikt, bo jedna  skoła była. Jednej godziny do 

skoły nie chodziłem. Tak. Ale sam z siebie sie w Ameryce tam troche sie naucyłem. Cytać, 

nieźle cytam, a pisać nie za bardzo. To tak było, to takie zycie nase było. 

 Do Ameryki pojechałem stond z Polski, młody chłopiec. Byłem w fabryce, u Kenedjego 

robiłem w fabryce. Robiłem damskie robote, nitki wiązałem, bo tam wsystko trzeba było 

skryć, bo tam na noc nie wolno było dziewcynom ani kobietom robić, a ja na noc robił. 

Połtrzecia roka robiłem na noc. Zarobiłem pieniendzy i przyjechałem do Polski. Kupiłem 

gospodarstwo, no i zacołem gospodarzyć i sie morduje. A opróc tego dziesieńć synow mam  

i seść córek i musiałem im posagu dawać. Tutaj mam dwie w Pawełkach, dwie tech corkow. 

Jedna to tam ma ten blok wybudowany córka, ale tez posag jej dałem, te dolary, a drugiej 

budynki puściłem, a jedna tam na Małym Orlikowie. Synow mam w Gdańsku dwóch i tam na 

Placu, i tu. A dziś chrzco prawnucka mojego dwudziestego, dwudziesty prawnuczek. Jedno to 

tylko prawnuczek dwudziesty. Nu, co zrobić? I powiedzieli, ze nam chleba nie starcy? Starcy! 

 Ale tak, całe Zycie o trzeciej godzinie po północy wstawałem. Wsystko cepami 

omłóciłem. Wsystkie te pierze, te kurze – wsystko mnie w ocy posło. I w dobre godzine 

wymówić, nie znam zadnego doktora. Jesce zemby mam, skóre chleba zjem, wsystko, nie 

znam zadnego doktora. No przysłowie mowi tak: „Dał Pan Bog chorobe, da doktora, dał 
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sond, da adwokata”. No, co zrobić, prose pana? Tak musi być, muso być takie ludzie i takie 

ucone. Tak jak ja zyje, to by wszystkie doktory umarli z głodu. No co zrobić? 

 

 

17. Władysława Krasnowska, ur. w 1906 roku, 

       wieś Pawełki, gm. Jedwabne    
 

O czarach 

 Przysła raz taka carownica i powieda, ze ona beńdzie… Duzo pieniendzy tam jest dzieś 

pod kamieniem. A ja mowie: To dzie? A ona powiada: Daj mnie jajkow, puść w wode i te 

wode – mowi – jak sie zagotuje, ta woda, to – mowi – tamoj beńdzie te pieniendzy. No i tak 

było. Ja wzięła dała jej jajek. Ona pada: Daj jesce lnu. Dałem jej lnu. Ona tem lnem obwiązała 

te wode i te jajka. Zasumiało, a ja wiem, coś posło w komin, ale co posło, to nie wiem. Ja sie 

przestraszyła, a ona pada: Daj mnie ten pierścionek z palca. Mowi: Beńdzies miała syna. 

Zdejmij ten pierścionek. A ja mowie: Nie, nie zdejme tego pierzcionka.  Ona mowi: Jak nie 

zdejmiesz, to – powiada – dalej ci nic nie powiem. A ja mowie: Mnie chodzi o te pieniondze, 

co pod kamieniem so. A ona mowi: To so pieniondze, tylko ty ich  weźnies. No to ja ci juz… 

Wchodzi mąz do domu i pada: Co wy najlepsego robita? A ja juz i zdejmam pierzcionek. I tak 

było, wie pani. Zdejmam pierzcionek, a mąz dopiero wsed i powiada: Wynoście sie – 

powiada – baby. Po coś tu przysła? Taka ropucha stara. Nie wzięła pierzcionka, bo mąz był 

przytomny, a ja nie byłam przytomna. Tak było przed wojno. No i tak na tem sie zakończyło. 

Poślim pod ten kamień, bo ona nam tam wróżyła, ze tam pod tem kamieniem pieniondze so. 

Tam nic nie było ani pieniendzy, ani dołku, ani nic. Ona to wszystko omotała, bo tak bywało. 

Jedna to oddała wszystko, to nawet poźniej nie miała do kościoła w co sie oblec, ubrać.  

A mąz przychodzi, powiada: Toć ty – mowi – oddała tej babie wszystko, a dziś nie mas w co 

sie ubrać? A ona powiada: Ja nie pamiętam. No tak doprowadziła. Pada, ze sie nie wierzy, 

jednak sie wierzy. Najlepiej nie puścić do domu, zaprzeć sie, jak która idzie, no i takie 

zabezpieceństwo. Jak sie nie puści, to sie na tem zakońcy z takiemi kobietami. 

 Ja przezyłam juz tyle lat, a ani mnie nie wróży kartow, ani tam nie wierze w nico  

i juz. Wynoś sie i cyganka, i takie tam babuchy. Carow unikać i juz. To jedne mowio „Anioł 

Pański”, jak so przytomne i mowie, ze jak sie mowi „Anioł Pański”, pożniej po zakońceniu 

„amen” i to wszystko sie rozpada i… i… cary odpadajo. Ja wiem cy to prawda, cy nie, to ja 

nie wiem, ja jesce tego tak nie robiła. 

 

 

18. Genowefa Dzienkiewicz, ur. w 1905 roku, 

      wieś Rostki, gm. Jedwabne 

 

Przeżycia wojenne 

 Było nam bardzo biedno. Niemcy przyjezdzali i wsystko brali, a cego nie dał, bo nie 

było, bo juz pozabierali, to bili nawet i brali zakładnikow. Tak ze musielim nocować w lesie  

i w zytach kryć sie, uciekać po zytach do lasu. Mąz nie nocował w domu, bo bojał sie, zeby 

nie zastrzelili. Był sołtysem, miał bardzo trudne przezycia, bo chcieli ludzi na okopy kopać, 

tośmy uciekali, bo by całe rodzine wystrzelali, jak im sie ludzi nie dało. A nie było możliwe 

ludzi brać i oddawać, zeby okopy kopali, bo był blisko front, tam dzie okopy kopali. No i tak 

ze mieliśmy bardzo ciężkie przezycia. W tech latach dwa razy ześmy sie spalili, to juz mozna 

i to. Dwa razy śmy sie spalili od Niemcow. Jednego razu zapalili po prostu umyślnie. Drugi 

raz, moze to było przypadkowo, ale tez zapalili. Spalilim sie w tech latach dwa razy. 

Zostaliśmy bez nicego, tak ze dobrzy ludzie nam dopomogli, żeśmy przezyli. No i co wiencej 

tu mowić? 
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O weselu 

 Wesele to po prostu taj jak i dziś. Tylko na weselu obiad, nie było tak jak dziś podawano, 

bo kiedyś podawali kapuste, groch, galarete, chleb, flaske i kawe, i to było wsystko, kasanke  

i to było wsystko kiedyś na weselu. 

 Przed ślubem to matka i ojciec zegnali, dawali pocałować krzyz. I młodzi uklękli przy 

stole, pocałowali krzyz, pozegnali sie z rodzicami i z sąsiadami. I rodzice udzielali 

błogosławieństwa, pomodlili sie i przezegnali młodych. No i młodzi pojechali do ślubu.  

A poźniej, kiedy od ślubu wrócili, to matka wychodziła z chlebem i solo, no i kielisek wina 

albo wódki. Młodzi po kielisku wódki cy wina wypili i chleb, i sol podawała. Oni to łamali  

i jedli. Witali sie powrotnie z rodzicami. No i to wsystko. 

 Tak ze była kapusta, groch, galareta, chleb, placek, kasanka, kawa i to było całe wesele. 

To ja to juz mowiła. 

 Bawili sie, pili, jedli, a potem zasiadali za stoły i zdejmowali… Była tak zwana swacha  

i zdejmowała wianek z głowy i oddawała jego młodemu. Młody całował te swache w renke, 

dzienkował młodej za wianek, ze go trzymała w porządku. No i zdjeli wianek z głowy  

i założyli biały cepek i było to wsystko.  

 Starsy drusek wsed pod stołem i zdejmował pantofel z nogi młodsej druhnie cy starsej 

druhnie. To musiał… Jak wzioł starsej druhnie, to drusek musiał starsy wykupić. A jak 

młodsej druhnie, nie udało sie starsej, a wzioł młodsej, to musiał młodsy wykupić ten 

pantofel. Postawił poł litra no i… Jak sie nie dało, to i pannie młodej wzioł pantofel. Tylko  

w ten sposób wykupywał pantofel. A wesele jak było dwa dni, to dwa dni, a jak trzy dni to 

trzy dni. To sie nazywało okres wesela, a poprawiny to tylko byli przy chrzcinach. To byli 

jakby na przykład w jedno niedziele chrzciny, a za tydzień mogli być poprawiny. Ci, co byli 

na chrzcinach, to składali jesce pieniondze cy tamoj jakieś no, do jedzenia: wędliny, tamoj 

jajka, masło, to, tamto. I poźniej sykowali… Masło do ciasta słuzyło, jesce napiekli, 

naszykowali. I za tydzień mieli takie poprawiny. 

 Na weselu śpiewali, ja mogę zaśpiewać. 

W zielonym gaiku kanareczek nuci, 

Nie smuć sie, dziewcyno, wianecek nie wróci. 

Nie wróci, nie wróci i wrócić nie moze. 

Dwa serca złocone, klucz rzucony w morze. 

Przezegnaj, matusiu, swojo córe na krzyz, 

Bo juz ostatni raz na jej wianek patrzyz. 

Spojrzyj, dziewcyno, na kościelno wieze, 

Bo juz twój wianuszek do kościoła jedzie. 

Wiozo go, oj wiozo i uwieźć nie mogo, 

Bo twój najmilejsy przytrzymuje jego. 

Przytrzymuje jego, przytrzymuje renko, 

Juz ci nie pozwala dłużej być panienko. 

Ciesy sie, oj ciesy, cała rodzinecka, 

Ze nie utraciła swego wianusecka, 

Ze go nie oddała w lecie na ulicy, 

Tylkoi go oddała w kościele przy świecy. 

Oddałam ja jego Jasieńkowi swemu 

I przysiegałam, ze bende zawse wierna jemu. 

Przysiengalim oboje przy wielkim ołtarzu, 

Ze sie nie rozłoncym, chyba na cmentarzu. 

Sanuj, Jasiu, sanuj za wianuszek za mój, 

Za mój wianek ruciany, tobie dziś oddany. 
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O Jasiu i Małgosi 

 Było Jasio i Małgosia i umarła im matka, i ojciec wzioł drugo zone, i dla dzieci była 

macocha. A macocha jak to macocha miała juz swoich troje dzieci i mowi do męza: Weź 

Jasia i to Małgosie i wyprowadź dzieś, bo ja nie bende im jeść dawać i ich obsługiwać. Mąz 

nie słuchał, zabrał sie i posed. Poźniej drugi raz mowi: Weź tych swoich bankartow i dzieź 

wyprowadź. Mąz jej mowi: To weź i wyprowadź, kiedy ci zawadza. Ale Jasio mowi: 

Małgosiu, zajrzym do tej chatki, zobacym kto tam mieska. Zaśli do tej chatki, patrzo, a tam 

taka carownica mieska. – I cośta tu chcieli? A oni mowio, ze my do domu, żeśmy zabłądzili, 

nie mozemy dojść. – To chodźcie do mnie, u mnie beńdzie wam dobrze. No i przyśli do niej, 

do mieskania zaśli. I ona im dała jeść, mięsa, dobrze jech nakarmiła. Zaprowadziła jech do 

takiego pokoiku, tam lezała słoma na podłodze, i kazała jem tam spać, i nosiła im jeść. – Jesce 

– mowi – ja was upieke, jak sie podkarmicie, bo takie młode mięsko bardzo lubie. I oni jeden 

tydzień siedzo w tym pokoiku, ona im daje jeść. I przysła… taka była dziurka: - Jasiu, pokaz 

palusek, może juz tłusty. A Jasio był mondry, patycek do tej dziurki wetknął i mowi: No 

zobac. Ona poscupała, bo jak to zwykle bywa, carownica troche slepa, troche krzywa. – No 

jesce za chudy. A ty, Małgosiu, pokaz może twój palusek tłusty? A ona tez ten patycek. Ona 

zobaczyła, mowi: A nie, jesce za chudy, jesce sie musicie podpaść dłuzej. Poźniej drugi raz 

przysła. One były zmartwione, płakały, juz tego paluska wcale nie chciały pokazać ani tego 

patycka. Ona otworzyła, zobacyła, ze one tłuste i dobre. – Juz was zaraz upieke. Nareście 

zamknęła dżwi, poleciała napalić w piecu. Potem jak ona przysła po nich, oni bardzo sie 

rozpłakali. A Jasio mowi: Cicho, Małgosiu, nie wsadzi nas do tego pieca, tylko ty nie siadaj 

na łopate, jak beńdzie kazać usiąść na łopate i wsunońć nas do pieca, tylko stój na łopacie.  

A jak ja bende piersy, to ja jak zrobie. No i ona mowi: Siadaj,  Jasiu, na łopate, to wsune do 

pieca. A on mowi: Ja nie wiem jak, niech pani sama usiońdzie i mnie pokaze, jak to usiąść. 

Carownica usiadła, a Jasio z Małgosio wsuneli jo do pieca, zamknęli dywicki. I carownica 

krzycała, prosiła, zeby jo wypuścili. Nareście sie spaliła i oni sie wrócili. Nabrali z tej chatki 

cukierkow, ciastkow. 

 Przyśli do domu juz takie pienkne, wysokie, urosły. A macocha patrzy sie, poznała ich  

i mowi: Cyz to by Jaś i Małgosia byli? A oni mowio: Tak, tak, to Jaś i Małgosia. – A dzieście 

byli tak długo? – O my byli u dobrej pani, bardzo nas tam dobrze  chowała, dawała nam 

dobrze jeść. – A – mowi – tych cukierkow, macie o dzieci, dała nam jesce na droge. Dali tych 

cukierkow dzieciom macochy. A macocha mowi: Lećcie o i wy po te cukierki. Jeden miał 

tako duzo głowe biało, drugi był koślawy, trzeci krzywy. I poleciały po te cukierki,  

a carownica jech złapała, porozdzierała, potłukła, pozarła. I nie ma ich jeden dzień, nie ma 

noc, macocha sie niepokoi, dzie oni so. Naroście poleciała, patrzy, a oni pojedzone, carownica 

ich tam pojadła, potłukła. Carownica, jak zobacyła, jak wzięła gnać, macocha ledwo uciekła.  

I tak to sie macose na tem skońcyło. 

 

 

 

19. Hieronim Chrostowski, ur. w 1906 toku, 

       wieś Konopki Chude, gm. Jedwabne 

 

Przeżycia wojenne 

 Miałem przezycie takie, jak Niemcy wracali z frontu z Rosji i przyjechali do mnie konie 

kuć. Wienc ja miałem bardzo mało koksu i kombinowałem, żeby mnie sie troche zostało, 

jednego dnia. Na drugi dzień oni przyjezdzali rano. Ja wziełem go schowałem, trzeba mnie 

było na dalej zycie zarobić. Bo to było po frońcie, krowe, krowe zabrali mnie, chlewy obalili, 

ja zostałem w ogóle bez zycia. Wienc oni przyjezdzajo na drugi dzień, ja schowałem, 
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zostawiłem bardzo mało. On przychodzi z brauningiem i do mnie i prowadzi mnie tamoj.  Ja 

już, ja myślałem, ze już beńdzie ostatek zycia. No ale jakoś ze Bóg obronił. Ja jakoś 

zapobiegłem, przygotowałem mu obiad, to, nie? Tak. No i jakoś darował mnie to zycie. 

Zacełem pomagać im, no i pracowaliśmy do samego wiecora. Musiałem pomagać im  

i pracowaliśmy. 

 Poźniej front, kryjawka, to. Pewnego razu był w Grondach wypadek. My siedzieliśmy 

sobie z sąsiadem, który był wygnany od frontu. Stoim, leci Niemiec, Ukrainiec, a my tak 

akurat tu siedzimy, a on naz zauwazył. My do piwnicy wpadli, a on nas zauwazył. My do 

piwnicy wpadli, a on nas zauważył, zacoł sukać tu i znalazł. I jak? No to juz trzeba… Jak sie 

do Grondow, do obozu dostał, to juz mało kto i wysad. Jego zabrali. No kobiety nie było, była 

na polu. A tego Karwoskiego wnucka poleciała po mojo zono i ona przyleciała i powiada tak: 

Weźta, dzieci (nase dzieci byli jesce małe) – ona powiada – weźta odwitaj ta sie z tem panem, 

moze ten pan zostawił takie same dzieci. A on patrzył w ziemie, zacoł płakać i wzioł, i mnie 

nie brał, i sie ocaliłem. A tak to byliby zabrali. 

 

 

20. Helena Chrostowska, ur. w 1914 roku, 

       wieś Konopki Chude, gm. Jedwabne 

 

Dawniej i dziś 

 W porównaniu przedwojenne zycie wiejskie a teraz w tech casach… Przed wojno bardzo 

sie cęsto cłowiek zastanawiał, jakie byli casy, jak teraz, teraz w ogóle wsystko sie zmieniło.  

I w ogóle, i na polu wsystko rośnie ślicnie, nawozy, technika. A przed wojno jak to było?  

W prząske jeden z drugim pracował, konie byli takie zasarpane, zaniedbane, pole w ogóle to 

nie przyrównawszy do tego co teraz, do tech casow. I przed wojno cy tak chodzili jak teraz? 

Ubiory i w ogóle wsystko, wsystko teraz, iść na targ wsystkiego jest dostatkiem. Do miasta, 

jak sie pojedzie do Łomzy, to w ogóle to sie zrobiło nieporównanie, jak, jak inne miasta 

wojewódzkie nie dostajo teraz do Łomzy, łomżyński powiat. I w ogóle tera zycie jest inne, 

ulepsone. Tera ludzie na wsiach lzej majo, bo majo  masyny, majo rozne dogodnienia.  

I wsystko inaczej sie robi. A przed wojno jak miała panna jedno suknie, to ona jo włożyła  

w niedziele?  Ona jo miała od świenta i chodziła w niej dwa lata. A tera co miesionc majo 

mody i na wsystko ludziom stać, i wsystko sie garnie do miasta i w mieście dobrze. Ale nie 

mamy źle i na wsi, o ile tylko ronk do pracy, bo ziemia wydaje w ogóle trzy do cterech razy 

tyle jak przed wojno. Cłowiek pamienta zycie przedwojenne a teraz, to Az cłowiekoju zal, ze 

cłowiek jest tera stary, bo żeby młody był, to by tera było zycie. Ludziom młodym to zycie 

tera. A starsy to chociaż sie pociesy, ze pokolenie ma, docekało do takich dobrych casow.  

I w ogóle teraz mamy na wsystko i nie boimy sie jak kiedyś w wojne cłowiek sie bojał wyjść, 

a to, a tamto. A teraz cłowiek może pod płotem spać, nikt cłeka nie rusy, nie przestrasy.  

W ogóle tera mamy bardzo dobre warunki do wsystkiego. 

 Jesce bym chciała powiedzieć, ze cłowiek… Miałam sześcioro dzieci po froncie, to 

bardzo sie martwiłam, mowie: Jakie bendo moje dzieci miały warunki? Bo ja tez jestem  

z licnej rodziny, przed wojno nas tez było siedmioro w domu, to cłowiek przezywał bardzo 

ciężkie casy. To cłowiek sie ni miał tak ubrać w cem i w ogóle to, tamto, ze to nie starcyło, 

jedno drugiego sie nie wiązało. A teraz moje dzieci… Mam gospodarstwo, tylko rolnej mam 

seść, ctery hektary, bo wsystkiego seść i moje dzieci każdy poducony, kazdemu jest nieźle, bo 

przyśli takie casy, ze cłowiek moze te dzieci pokształcić. Kazdemu dałam skore, mniejso , 

wienkso, tylko jeden syn został, jeden chciał na gospodarstwo. Bardzo tez jemu dobrze idzie. 

A ctery córki, kazda poducona i dzienki Ludowej Polsce za to wielgie opieke, ze na cało… 

Nie tylko ja zdobyłam, ale cała Polska zadowolona z zycia, ze wsystkiego, ze tak sie 

docekalim takiech casow.  
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21. Antoni Lewandowski, ur. w 1912 roku, 

      wieś Przestrzele, gm. Jedwabne 

 

W  lagrach 

 Wysoki męzcyzna, ale zamglał, panie, nie mog iść. Przyśli, wzieli go raz w sześciu, 

podnieśli, drugueraz podnieśli. Przynieśli go do ambulansu, nie? Tam w tem ambulansie taki 

był doktor Zyt, panie, z Odesy, nie? Poda: Ty symulant, nie Choczem rabować. Wsadził mu 

ten sani tar, panie, łyske w zemby i tak mu polał tej wody raz troche ciepłej. On wzioł 

zembami skrzytać, odniosło mu troche. Dali mu ten dzień odpoczynek i nazad do roboty jego. 

Taki był Bozorucki z Wilna, kupsiec, nie? Panie przysed i pada: Ja chory jestem. A ten Zyd 

doktor pada: Ty symulant, nie choczesz rabować. Pada:  Ja chory jestem. Te kolegi jego, 

panie, przyprowadzili, na prycze położyli, sami, panie, żeby te poł litra zupy dostać, bo to na 

dwadzieścia cztery godziny zjeść, nie? Choć sie rozgrzać ten żołondek. Przychodzo a już on 

gotowy, panie. 

 A gnali nas do boru, panie, to przyśli do boru, rano z muzyko wyprowadzajo, muzyka 

gra, wyprowadzajo do boru, psy ido naprzod. I bez dwa kanały przechodzilim. Przyślim do 

boru, rozpalaj ogień, drzewo rżnij, gałęzie pal i to zżynaj. A kacap ustał na pniu, przy ogniu  

i stojał, nie można było odejść. Wiecor idziem do domu, gonio z roboty do tech barakow. 

Kazdego rewidujo. I co on z tego boru wzioł? Kazdego rewidujo. Przydzie, panie, tam jakiś 

raz na tydzień w nocy wybiec Abo chciał wstać, to warta wciąż stoi i panie: Oddychaj! Nie 

rus sie, tylko lez, byś sie rusył, na dwor nie wypuści. A przydzie, panie, jakieś świento, to 

wyprowadzo wszystkich i rewizje robio w domu. Kosuli ni ma. Jak sie dostanie kosule, to na 

tydzień cy na dwa tygodnie raz do tej łaźni wygonio, rozwleko do naga, a poźniej trzymajo 

nagich tech ludzi. Komu jak kosula popadnie, lepsa, lepsa, komu porwana, porwana. Znow 

tak tydzień chodzi i nic na sobie ni ma. Beńdzie miał pan siostre cy brata i zostanie po bracie 

buty cy tam kosula, cy jakieś tam marynarka cy spodnie, to rzond zabiera, to jest „na 

gasudarstwo”. A jek chowali tam więźniow, co byli w łagrach, co u nas chowali, to pada: 

Jemu ubranie nie nużne, tam – pada – jemu nie potrzeba, na co to „porcić”. Nago zawalali  

i juz. 

 

 

 

22. Marianna Kołomyjska, ur. w 1905 roku, 

       wieś Stryjaki, gm. Jedwabne 

 

Z wojennych przeżyć 

 Jak Niemcy byli, bardzo nam dokucali. Chłopa na wojne zabrali, mnie z małym 

dzieciakiem zostawili i teraz ja sierota, bo ojca i matke… Matke zabrali, a ojciec sie krył,  

a mnie zostawili z małym dzieckiem. No musiałam mieć takie przezycie, wielkie strachi, bo 

dlatego jesce przychodzili i załowali tego mnie, ze ja te sierote chowała. No bo zabrali matke, 

i wujkow dwóch do Majdanka, a na mnie cekała śmierć. Mnie nie zabrali, zostawili mnie  

i tylko teściowa stara i pod wielkim strachem bylim, bo dlatego ze balim sie i w dzień,  

i w nocy, bo przychodzili te, nie wiem, jak to nazywać. 

 

 

 

O weselu 
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 Musi być raj, muso być młodzi i granie, i śpiewanie, i jesce casem awantura. No to roźnie 

bywa. Tak. I śpiewajo, i bardzo ładnie śpiewajo, aby chcieli. Ja kiedyś śpiewała. Co tu 

zaśpiewać? 

 „Ciesy sie, ciesy sie cała rodzinieńka, 

 Ze nie utraciła młoda wianusieńka. 

 Nie utraciła go w mieście na ulicy, 

 Tylkoj go oddała w kościele przy świecy”. 

I jesce: 

 „Siwa gąska, siwa po Dunaju pływa, 

 Powiedz mnie, dziewcyno, kto u ciebie bywa? 

 Głupsia ja bym była, rozumu nie miała, 

 Zebym cie, chłopaku, z sekretu wydała, 

Siwa gąska, siwa, ale nie siodłata, 

Wziołbym cie, dziewcyno, aleś niebogata. 

Chociem niebogata, ale zawse stała, 

Spytaj sie mnie, durniu, cy ja bym cie chciała”. 

 

* * * 

„Dobrze temu, dobrze, co ma ctery onki, 

Jesce lepiej temu, co ma ctery zonki. 

Jedna jeść gotuje, druga łózko ściele, 

Z trzecio sie połoze, cwarta mnie odzieje”. 

 Nigdziem nie była. Od małych lat zostałam bez matki. Nawet ile? Pieńć lat musi miałam 

jak zostałam sama. 

 

 

23. Regina Wróblewska, ur. w 1901 roku, 

      wieś Kaimy, gm. Jedwabne 

 

Wozatka 

 No to była Wielkanoc i jak myśmy pośli znacy sie na wozatke, była dwunasta godzina. 

No i wicher sie zerwał i tak peńdził wszystko, taki tuman piachu i peńdził chiba z poł 

kilometra aż na koniec wsi i dopiero ustał u krzyża. Do krzyża zniknęło to wszystko. I od tego 

czasu już nigdy pierszego świenta nie woziliśmy sie na wozatce. Wozatka to były takie ctery 

krokwie i dronk na tech krokwiach i były dwie ołoble i taki stołek. I stawała dziewcyna  

i chłopak i sie huśtali tak. 

 

O weselu 

 Wyjezdzajo do ślubu, to młoda sie żegna z rodzicami, całujo sie. I pojado. Poźniej jak 

przyjado, rodzice wychodzo, znaczy sie cy na półmisku, jak teraz, stoi chleb i sol, i dwa 

kieliski wina i czestujo młodych przed wejściem do domu. Poźniej jak wejdo do domu, to 

muzyka zagra, siadajo za stoły, jest poczęstunek. Poźniej jak poczęstunek sie skończy, to ido 

tańczyć i tańczo do jakiej dwunastej w nocy. To już tam dwunasta sie zaczyna, to już jest 

obiad sie nazywa. To już przy obiedzie so oczepiny. No i stawiajo wódke i krzyco, że gorzka, 

gorzka, gorzka. No i w tem czasie młody młodo całuje i krzyco, że słodka. No i poźniej 

zdejmujo welon młodej, a zakładajo kukardke. Teraz to tam kwiatki, a kiedyś to była wstążka 

biała i kokardka, jo sie przypina.To nazywali czepek. Już młoda je w czepku. No i poźniej 

śpiewali tako piosenke „W zielonym gaiku”. 
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 Tańczyli do rana, a poźniej jak już świtało, to był „dzień dobry” i  muzykanci sie z kiem 

przywitali, to grali jemu, znaczy sie do tańca. I tańcował, tam pare groszy dadzo, to znaczy sie 

nazywał „dzień dobry” rano, na drugi dzień. 

 No to jeszcze zapraszali gości tech, co byli na weselu, przewaźnie wiencej rodzine. 

Poźniej zbierali sie, ten dał tam tyle pieniendzy, ten tyle, takie było składkowe znaczy sie. 

Kogo prosili, ten przynioz wódki, ten przynioz tam coś takiego z mięsa czy kaczke, czy kure 

tam. To już to było takie znaczy sie spalone zaproszenie. No i takie sie nazywali poprawiny. 

Kucharka tam to wszystko szykowała i to robiła. No i poźniej tak samo muzyka była i też sie 

bawili tam do jakiej tam było wyznaczone, do ktorej godziny to wszystko. 

 Samo wesele to jak sie zaczęło od jakiej dziesiątej, no to na drugi dzień do rana, na ten 

„dzień dobry”. Od rana, od dziesiątej, zależy kiedy sie zebrali, na kiedy był ślub wyznaczony 

tam o której godzinie. To już trzeba była na to godzine sie stawić, bo jak sie troche spóźnił, to 

dostał urągania od ksiendza. 

 

 

24. Jadwiga Zakrzewska, ur. w 1897 roku, 

      wieś Karwowo Wszebory, gm. Jedwabne 

 

Mieskam w Karwowie, Jadwiga Zakrzeska. 

 

Pieśń weselna 

Pozegnaj, mamusiu, prawo roncko na krzyz, 

Bo już ostatni raz na jej wianek patrzys. 

Mamusia zegnała. Trzy razy zemdlała, 

Córuś, moja córuś, czegoś docekała. 

Docekałam tego, wianka zielonego, 

Zem go utraciła przez Jasia ładnego. 

Utraciłam jego w kościele klenczoncy, 

A on jego znalazł z noclegu jadoncy. 

Zebym ja wiedziała, ze on jego znalazł, 

Posłabym do niego, oddałby mnie zaraz. 

Oddaj, Jasiu, oddaj, bo go marnie stracis, 

Jak sie mama dowie, to drogo zapłacis. 

A ja go nie oddam i płacić nie myśle, 

Tylkoj swoje lube do serca przycisne. 

Do serca przycisne, nie powiem nikomu, 

Tylkoj swoje lube zabieram do domu.  

 

 

O parobku 

 Ksiondz bardzo… ze parobka nie ma. No i przysed parobek. Bo kiedyś to nie było tam 

samochodow, takich taksówek ksieza nie mieli, tylko woz i koń. A przy tym no nie było, zeby 

sie ktoś tem zajoł. Przychodzi chłopacek, może majonc jakieś trzynaście lat. Ksiondz mowi. 

Cego ty  syneczku? – Ano przysedem do ksiendza słuzyć, bo słyszałem, ze parobek uciek  

i tera nie ma. – A dobrze, ale umies, mozes do msy świentej słuzyć? – Moge. – Ale po łacinie 

(bo to kiedyś to była po łacinie msa świenta), to trzeba po łacinie. – Ja umiem wsystko. – No 

dobrze. Ksiondz sie ucieszył, taki solidny dzieciak, mondry, ze tak wszystko odpowiadał.  

 Ale poźniej jado na odpust. Przyjechali nad krzyz, ale ksiądz zdjął kapelus, a ten parobek 

nie zdjął capki. Nu i jado dalej. Ksiondz uwagi nie zwraca. Nad karcme nadjezdzajo. Ten 

parobek tak sie obejrzał, zagadał  coś nad to karcmo i jado dalej. Patrzo wisielec wisi. On 
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zsiad, koniami ustał, zsiad, posed uklenknoł, „Anioł Pański” zmowił i przysed, usiad i jado 

dalej. Patrzo, kamiusckow lezy takie jak pieńcie, moze wienkse, zsiad, te kamienie w worek 

nabrał, przynioz do wozu, wsypał. Siad i jado. Przyjechali. No kazanie posed ksiondz do 

kościoła mowić, a ten parobek posed i po cmentarzu chodzi. No i teraz tech kamieni posed 

zabrał, przynioz z tego wozu i buch! kamieniem. Ksiondz patrzy sie, ale mowi dalej.  No za 

jakiś cas on znow kamieńcem buch! I tak było az ksiądz skończył nauke. No na obiad pośli. 

Parobka kazał zawołać, ksiądz zawołał. 

 Przyjezdzajo do domu, usiedli do jedzenia, ksiondz i ten parobek, ale ksiondz mowi… 

Podjechali wsystko, ale mowi: Powiedz ty mnie, syneczku, na co ty tak robiłeś, jakeś jechał 

ze mno? Nadjechalim nad krzyz, to ty capki nie zdjął. – Ja nie zdjął, bo Pan Jezus wie, co ja 

myśle, wystarcy. A tam na samej górze, to same diabły siedzieli. Ja przed nimi mam capke 

zdejmać? Nie. – A dalej – mowi – nadjechali nad karcme? – Nadjechalim nad karcme, no to 

sed cłowiek rychtyk, jemu pogratulował, ze scęśliwie jedz i pij. Takeś ładnie wsed do niej, to 

zeby tak i przed rozstaniem było dobrze, ładnie. – A nad wisielca nadjechali i ty posed? – Bo 

ten wisielec jest niesłusnie powiesony, to ja poszedłem i „Anioł Pański”   zmowiłem. – No,  

a coś tak walił kamieniami, jak ja kazanie mowił? – A dlacego? Dlatego ze – mowi tak – 

ksiondz kazanie mowi, a ludzie tak przysiondo, przykuncno i zasypiajo. To jak ja dam tem 

kamieniem to sie obudzo i jakiś cas nie śpio. Za jakiś cas znow zasypiajo, to ja znow, dotond 

az ksiondz kazanie skończył. – A tak? – Tak. I tak mgło poźniej ustał, potem mgło zased  

i skońcył. Przyśnił mu sie w nocy. – Ja byłem, prose ksiendza probosca, ja byłem anioł stroz. 

Takeś – mowi – błagał mnie o parobka, to ja przyszedłem, ale dłużej juz nie moge być. 

 

 

25. Julia Białobrzeska, ur. w 1904 roku, 

       wieś Bronaki Pietrasze, gm. Jedwabne 

 

 Wysłam za mąz, miałam siedemnaście lat. Ojciec mnie dał troche posagu. Mąz był 

Amerykan i było mnie z pocontku bardzo dobrze. A potem za półtora roku z nim podzyłam, 

rzucił mnie i pojechał do Kanady. I mnie sie wyrzek. I tak swoje zycie miałam niedobre. 

Musiałam ciężko pracować, na siebie sama zarabjiać i najemnika najmać do pola, bo miałam 

dwa hektary pola. I ciężko przezywałam swoje młode lata. I na starość teraz mnie je lepiej, bo 

syna mam. I syn sie ozenił i przy synie i synowej dozywam. Jakoś sie zycie dalej prowadzi. 

 

O pracy w polu  

 Za koso to ciężko było zbierać, trzeba było wiązać i zebrać. A teraz to lepiej, bo so te… 

Jak to jech nazywajo? Snopowiązałki, związe, tylko Zajdo, zestawio i bardzo dobrze. A to 

trzeba było cięzko pracować. A teraz je lepiej. 

 

 

O pracach domowych 

 Zime to cięzko sie przezywało, bo nie było lampy. Olej sie biło z siemia i na spodek sie 

wylało, i taki knot sie ukreńciło, i sie tak paliło. I przędłam przy tym, sydełkiem robiłam, 

wysywałam. A nafty nie było. A tera to bardzo dobrze, bo światło jest, tylko sie zaświeci  

i widno. A kiedyś to bieda była taka. Schodzili sie wiecorami do jednego domu i przędli tak  

w gromadzie. Tera to nie przendo i nie robio. A kiedyś to robzili, bo dzisiaj towarow je dosyć 

i mozna kupić. A kiedyś tak nie było. Sie uprzędło i sie uprało przeńdzionka. Sie nazywali 

przeńdzionka, ta przędza. I płotno sie robiło, sie bieliło. I z tego sie kosule syło, prześcieradła 

sie syło, worki do kartofli, do zboza. Bo tera to pódzie do sklepu i gotowe kupi. A kiedyś tak 

nie było. 
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O weselach 

 Na wesele gotowali kapuste, to ryz gotowali, to gotowali ten rosoł. No i wodke dawali. 

Tak nie było jak teraz, co rozmaite tam przyprawy, rozmaite i ten. Tylko tak prosto było.   

I „dzień dobry” grali, i na cepek zbierali. Ile tam kto miał, to dawali. A teraz to tego nie ma, 

tylko prezenta dajo. 

 

O wojnie 

 Podcas drugiej wojny światowej, to było bardzo źle, bo Niemcy ludzi mordowali i na 

roboty brali. Trzeba było sie ukrywać, nocami w domu nie nocować. I ludzi bili, wywozili do 

lasu. I takie bajraki mieli i tam wykopane te takie duze kanały. I tam wozili, wozili ludzi i bili. 

To bardzo cięzko przezywałam. I partyzantka grasowała, znow nocami znow chodzili. Co jem 

sie podobało brali, tez ludzi wyciongali i bili. Cłowiek po te lata straśnie przezywał cięzke 

zycie. W nocy okna bili, jak światło sie świeciło. Tak. 

 

 

26. Zofia Staniurska, ur. w 1900 roku, 

       wieś Bronaki Pietrasza, gm. Jedwabne 

 

 Już jak Niemcy kopali okopy, to przyśli na południe nase pracowniki te, ktorzy kopali 

znacy sie, no bo pomgleli i chcieli, bo to było ciepło w czerwcu, gorąco, chcieli sie wody 

napić.  To ja posłam do studni, wziełam wiaderko i kwater i cierzpałam wode, i poiłam jech to 

wodo. Ale było jech bardzo duzo, chyba ze dwieście ludzi. I tam był Niemiec wach majster 

nad nimi. Jak oni sie wody ponabijali, to zaceli uciekać. Jak zrobili ruch, każdy we swo 

strone, a on nie wie, co robić. I strzela w gore, i co tylkoj ten Niemiec. A to ucieka wszystko 

to za chlew, to za stodołe, to w pole. I bardzo mało zostało. A Niemiec z tej złości, z tego 

wszystkiego, z tego, juz nie wiedział co robić. Przystompił, miał tako lache i mnie po renku to 

lacho uderzył mocno tak, za az mnie zdrętwiała. I juz ja to wiaderko postawiłam i wiencej juz 

nie cierzpałam. I to wszystko, i strzelał w gore, i roźnie, i tak to wsystko uciekało, tylko paru 

zostało. No już to wsystko. 

 Ale to drugie rzecy, to byli Niemcy takie ci, chorzy rozbierali budynki, takie na 

kwaterach byli. To dobrze zyli z nami. To dali mnie nieraz mundury wyczyścić. Mowi: 

Matka, wyczyść mundur. Dobra cysce. – I buty matka wyczyść. To ja czyściła i buty. Ale gdy 

przyśli stodołe rozbierac i w zycie wondoły kopać, schrony, to on wygnał i nie dał. – Bo to 

matka dobra – mowi – to dobra matka – mowi – tu nie ma nic. Wygnał i nie dał. Byli inni 

dobrzy. No, wienc to roźnie było, to sie jech osukiwało. I tak, i nie tak, i tak, i nie tak, aby to 

przezyć to wszystko. 

 

 

 

27. Józef Borawski, ur. w 1909 roku, 

      Wieś Kucze Duże, gm. Jedwabne 

 

Dziwne zdarzenia 

 Tez, panie, jechałem na swoje pole. Woz zostawiłem, panie, ze bede z powrotem wracał 

do tej drogi. Patrze, ciemno było, patrze chtoś idzie z latarko. Mowiłem, ze moze kolega tam 

przedał jałowke i idzie. Chciałem krzyknońć: Kaźmierz! A on musi duma, ze potem bedzie 

gadał, ze ja w nocy orze. Wziołem za lejce i prosto jade na latarke. Nie wiedziałem dzie,  

a tymczasem ta latarka mnie sie usuwała, usuwała i posła, panie. I posła. Ja pojechał w jedne 

strone, a ona posła w drugie strone. No i ja przyjezdzam do drogi i patrze, nie ta droga, co ja 

jo kiedyś wracał. Mowie, aby choć… 
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 Rok do Okoły chodziłem, ale sie orentuje dzie północ, dzie południe, żeby wyjechać choć 

do domu, bo to blisko. 

 A drugi raz tez miałem zdarzenie, panie. W dzień Pańskiego Przemienienia byłem pijany 

i sedem po konie. Ale zdało mi sie, ze chłop w krzkach. Tak myśle: Moze tu ktoś do bicia do 

mnie, panie. Ale ja taki cłowiek, ze tam w zyciu nikomu słomko nie uszkodziłem, no. Poźniej 

sedem dalej, tez patrze w krzakach blisko mnie. No i tak strach mnie zdjoł, ze nie posedem po 

te konie, ostawiłem nocować. Cy to był cłowiek, cy nieboscy, to kto go tam wie, panie, jak to 

sie tam przedstawiało. 

 

 

28. Kazimiera Karwowska, ur. w 1905 roku, 

       wieś Kucze Duże, gm. Jedwabne  

 

O weselu 

 

 Przod przyjechał kawaler, przyjezdzał do panienki, do panienki. Potem panienka jadzie 

na tako, no tak u nas nazywali, ze to na opatry. No sie zmowio, o ile sie spodobajo, to dajo na, 

na zapowiedź i przygotowują to wesele, ten ślub. Trzy tygodnie, bo trzy zapowiedzie, trzy 

zapowiedzie. No i jak zapowiedzie wyjdo, no i szykujo sie tam, wesele sie uszykuje. Młody 

przyjezdza do młodej i jado najprzód do ślubu. Jak do ślubu jado, no to kawaler swojem 

wolantem a panienka swojem. I najprzod jadzie młoda, nie młody, bo tak sie należy. I ślub 

wezno, i przyjado do domu. W domu mamusia wynosi chleb z solo, przywituje jech. No  

i potem zaprasza gości do stołu. No i wsyscy sie gościu jo i tam wianek ten zdejmujo, 

śpiewajo. O piersej godzinie w nocy, w nocy, to nazywa sie obiad. Bo piersy pocestunek, 

pocestujo wsystkiech, potem sie bawio, a potem nazywa sie obiad, nazywajo juz obiad. No  

przy obiedzie potem ten kwiatek zdejmujo, ten wianek nazywa sie. Jesce sie bawio. I na drugi 

dzień sie nazywa „dzień dobry”, znow jesce sie bawio, jesce sie bawio i naroście sie 

rozjezdzajo. Młody bierze młodo na strone tam na przykład i wiezie do sego domu, do swego 

mieskania. I juz sie zakońcy.  

 

 

29. Stanisław Głębocki, ur.  w 1893 roku, 

     wieś Konopki, gm. Przytuły 

 

Przeżycia wojenne 

Stanisław Głembocki. W cternastym roku byłem wzienty na wojne i byłem w Samarze. Na 

froncie byłem w Mińsku. Z Mińska posłem piechoto do Ołomuniec. Tam niskie Tatry. Tamoj 

chodzilim dwa razy do sturmu. Na drugim sturmie zostałem ranny. Dostałem sie do niewoli 

jako ranny, byłem nieprzytomny. Nogi mnie wylecyli i byłem u gospodarza. Dobrze mnie 

było. Dobry był gospodarz. Poźniej naradziłem sie z kolego jechać do Polski, to nas 

przyłapali. Mnie sie udało i do gospodarza znowuś posłem. Dobrze mnie było do końca 

wojny.  

 Jak było sie na Wengrzech, duzo winogronow było. Sie robiło z ludziami, w beckach sie 

deptało nogami winogron. Było dobre wino. Ile wypilim tego wina! Kolega sie upił i sie 

rozebrał do naga i biegał nago. Moze to i pasowało. Posła tego gospodarza niemieckiego 

córka, wołać, a on biega nago. Ze śmiechem uciekła do ojca, a ojciec posed, dżrzwi 

roztworzył, no i kazał prec – po niemiecku – nie wiem jak to powiedzieć. Umówilim sie jak ta 

rewolucja sie zrobiła na Wengrzech, pojechalim do Budapestu pociongiem. Wsystsko, duzo 

jechało, długi pociong, duzo z niewoli do domu jechało, to wojsko było. Polakow nas duzo 

było. No do Warsiawy przyjechali poźniej. Ale tam w Budapescie po tej rewolucji 
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powiedzieli, ze duzo scurow było. Wsystkiech żandarmów duzo zginęło, jak te powstanie 

takie sie zrobiło. No ale ze nas bardzo przyjemnie przepuścili. No to do Warsiawy 

przyjechali. No i w Warsiawie kazdy sie rozjechał. I wszystkie, ze to nieprawda była. Mnie 

sie pytajo, jak to w ksiązkach pise, co to wszystkie ludzie zgino. Ja mowie: To nie ta wojna 

beńdzie, tylko druga beńdzie.  

 Jak wojna sie skończyła, do Budapestu przyjechalim. I Budapestu posedłem na drugi 

pociong i przyjechalim do Warsiawy. I takze przysedłem do Rakowa. W Rakowie wtencas 

byłem. No i tak sie zyje i juz, na gospodarce.  

 

Ożenek 

 Przysedem z niewoli. No ojciec umar, trzeba było mnie sie zenić. No od siostry sie 

dowiedział, kiedym był pod Zambrowem tam, ze chce mnie zobacyć. Przyjechał z córko raz, 

przyjechała i kolezanka. Mnie sie bardzo podobała. No i dalej sie zenić. W tako znajomość 

juz zasłem, no i sie ozeniłem. Wesele było, poplili dobrze druzbowie, pijane byli. No  

i przyjechalim od ślubu, dawaj tańcować. Kto umiał, to tańcował. Tańcowało sie, weselili, 

spiewali jak to wu młodych. I tak sie zyło do tej pory. Pińdziesiont dwa lata jak zyłem  

w zgodzie, przyjemnie o. I nawidzim sie. Aby zgoda była w rodzinie i była zgoda,  

i przyjemnie by było.  

 

Wspomnienia z ostatnie wojny 

 Jak wojna u nas była, front, bomby rzucali. Spalim trzy noce w piwnicy, w wondole  

o. Ale takie natchnienie mnie przysło, zem przesed znacy sie do piwnicy drugiej. A tej nocy 

bomba przyleciała i w to miejsce upadła, duzo dziure zrobiła. Dobrze, ze taka przytomność 

mnie przysła, żeby odejść stond. Nareście na drugo noc miałem spać u siebie w chlewie, bo 

Niemce wzieli kobyłe mnie. Ja jo znalaz, przyprowadził i uwiązał w swoim chlewie, i miałem 

tamoj spać. Nareście ta kobyła nie chciała stojeć, parskała. Myśle sobie, ona ucieknie, tom 

posed do sąsiada i spałem w piwnicy. I przyleciał pocisk, i znacy sie i u sąsiada izbe zawalił. 

No a drugi przyleciał, stajnie rozwalił tam, co miałem uwiązać to swojo kobyłe. No zebym 

był uwiązał, to byłby rozwalił stajnie i byłby i mnie zabił. No ale ze ja posedem… Poźniej 

wzieli mnie Niemce do Niemiec. Za Królewcem byłem tam w cterdziestym trzecim roku. No 

i tam przebyłem rok. Wygonili Niemca i przysedem do domu. I zyje sie w domu. 

 

Wypadek 

 To głemboko było. Ja był mały wtencas i bydło pławilim. Brat starsy miał chyba 

dziewieńć lat, a ja miał seść. Do bydlaka sie uwiązał i bydło jego wciongneło i zacoł topić sie. 

A my polecieli, te starse pastuchy, na drugo strone, tam ludzie so. I ten Jan Głembocak, 

Głembocki, teraz zył w Ameryce, tamoj złapił. On wybryknoł tak, woda wyrzuciła.  On 

poleciał jego złapać za renke, a on znow sie schował. Postojał, ze złapie jego za głowe i na 

ramie załozy. I on przysed. A ja przyleciał z płacem do domu, powiedzieć ojcom. Ale on 

ozdrowiał i był zywy. No to wtencas było. A teraz woda… Juz bardzo mało jej jest. 

 

 

30. Jadwiga Modzelewska, ur. w 1917 roku, 

      wieś Konopki, gm. Przytuły 

 

Życiorys 

 Urodziłam sie w Rosji w tysionc dziewieńcet siedemnastym roku, siedemnastego marca. 

I swojej rodzinnej ziemi nie widziałam, a jestem Polka. Ojciec moj i matka pochodzo  

z powiatu łomżyńskiego ze wsi Boguszyc. Ochrzcili mnie tam w kościele, no nawet nie wiem, 

w jakiem dokładnie. Mnie tylko informowali, ze jestem katolicko, bo jestem katolicko. Dziś 
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juz mam pińdziesiont osiem lat. Chciałabym sie kiedyś wybrać do swego rodzinnego kraju, 

zobacyć, jak tam jest, jak to wyglonda. Tylko nie wiem dokładnie, bo w ktorem miejscu. 

Tylko wiem tyle, ze jakaś Rogoźna, to i Rogoźna, a cy to powiat, cy to miasto, cy gubernia? 

To w metryce tak jest zanotowane. No i nie wiem, cy to by sie tam dostał, napisał do kogoś, 

pojechał, zwiedził. No i mam zamiar koniecnie sie wybrać do tej swojej Rosji zobacyć. Tylko 

tyle wiem z powiedzeń mojej matki, ktora juz tam w cem chodzić, to o tem nie wspominała. 

A do domu jadonc we dwa konie jechała, a trzeciego prowadziła kabana, konia z Rosji. A jak 

odjezdzała, to chcieli zabrać, te młode przyśli. A moja matka powiedziała: O nie, nie dam 

wam go! Bo jak jechali do Rosji, to jak tam rychtyk była, oźrebiła sie w drodze do Kijowa 

tam. No i związali w rencniki, i włozyli na furmanke. Zawieźli do Rosji. Bez trzy lata 

wychowali strasnego konia, bo na samym owsie tylko stojał i jad. I go przyprowadzili, chcieli 

zabrać te młode tam, nie wiem, tam zołnierze cy jak. A matka powiedziała: O nie, z Polski go 

przywieźlim w rencnikach związanego, a z Rosji prowadzim przy boku jego matki. I nie dała.  

A ojciec i moj brat, jesce nie taki pełnoletni, bojał sie odbiwać go. Co on by do bojki cy coś? 

A kobieta jak to kobieta, ujeła konia za syje i powiedziała, ze nie da. Trupem padnie, a nie da. 

I do Polski przyjechała na dwa konie w wozie, a trzeci jak amant przy boku. Nu ale co z tego? 

Trzy konie z Rosji przyprowadziła, a ledwo na pietnastu morgach ziemi był zasiany meter 

zyta. A była wiosna, koniec maja, tak. Matka mowi: Jak tu zyć? Trzeba konie przedać. 

Dziadek dał troche posagu dla matki i jakoś rok przezyli. A potem młodse zyto zbior zebrali  

i obsieli na zime drugo całe pole. No i tak sie zyło. Poxniej jakoś… Moze miałam pieńć lat, 

sama sie troche orjentowałam, pamientam, dom był stary. Cegłe kupowali na dom nowy  

i postawili. Do szkoły zacełam chodzić. Ucyłam sie na siako tako, dlatego podstawowke za 

sanacji skońcyłam. A dalej wsyscy nie mogli sie ucyć. Był tylko jeden brat sie ucył.  

W rodzinie nie stało pieniendzy. Tak jak teraz wsyscy, ile dzieci w domu, wsyscy sie uco, bo 

majo pociongi, autobusy, bilety majo, mogo dojezdzać. W skołach sie uco, dajo stypendjum,  

a kiedyś trzeba było samemu wszystko wypracować, na kazdo rzec. Nic państwo nie 

pomagało. Moze i pomagało, nie pamientam. 

 Skońcyłam skołe. Byłam juz pannica, zaceli bywać kawalerzy. Na koniec dwadzieścia 

dwa lata miałam, to zapoznałam takiego pana Janka. Nu i wysłam za mąz w trzydziestem 

dziewiontem roku w cerwcu. Nu co? Bieda sie wdała, bo Niemcy wkrocyli, troche zniscyli, 

bydła zabrali. A trzeba było sie ukrywać, bo na roboty… Latali, do Niemiec chcieli wywozić. 

I nic dobrego cały cas, od samego urodzenia, od tysionc dziewieńcet siedemnastego roku do 

tysionc dziewieńcet trzydziestego dziewiontego nic dobrego nie uzyło sie. 

 Dalej był kilka lat no ten Niemiec. Niemiec odsed, Rosjanie. Poźniej znow wojna  

i wojna. W cterdziestym roku urodziła sie córka, poźniej druga, na koniec trzecia córka.  

I trzeba myśleć było, so skoły posyłać, zeby sie naucyli. A dzisiaj cłowiek starsy został sie  

w domu. I teraz trzeba myśleć, jak tu ściongnońć z jednego, żeby pomog mnie na starość 

gospodarzyć. Wsystko pouciekało.  

 

 

31. Wacław Kęcierski, ur. w 1901 roku, 

       wieś Przytuły Las, gm. Przytuły 

 

O dziadku Jakubie 

Prose posłuchać, panowie, panie, 

Ksiendzoskie cwarte jest przykazanie, 

Ze ćci ojca swego i matke swoje, 

Przewaźnie, gdy so stare oboje. 

Pewien starusek zwał sie Jakubem,  

Stary jak grzyb miał sto lat z czubem. 
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I posed przez  pola, wioski, 

I śpiewał pieśń do Matki Boskiej. 

Pienkny młodzieniec starca dogania, 

I Pana Jezusa pochwala z rana. 

Na wieki wiekow – starzec odrzece, 

A gorzka łezka z ocow pociecze. 

Dokond idziecie, moj ojce drogi, 

Pewnie w tych latach bolo was nogi? 

Oj, nie tylko nogi, ale wsystkie koście, 

Bo juz muse zyć z boskiej opatrności. 

Nie mam nikogoj próc syna jednego, 

Cały majontek zdałem na niego. 

A cy was odzywia, cy was sanuje, 

Cy łyzki strawy  wam nie załuje? 

Przymilk starusek jak ta zywa ryba. 

Pienkny młodzieńce, znacie mnie chiba? 

Syn mnie nie lubi, śmierci mej zonda, 

Niemiłosiernie na mnie spoglonda. 

Póki synowej w domu nie było, 

Całe domostwo Boga chwaliło. 

Moja synowa wielka kołtuniarka, 

Zgineła moja już gospodarka. 

Syna buntuje, kosuli nie da; 

Pewnie sie z tego nie wyspowiada, 

Bo gdyby ksiendzu prawde wyznała, 

To rozgrzeszenia by nie dostała. 

Po coście zdali na syna ziemie? 

Lepse by było mieć sobie ziemie, 

Zabudowanie byłoby wase 

I gotowaliby wam groch i kase. 

Ale jesce gorzej beńdzie wam, dziadku, 

Bo prendko śmierć wam zrobio w ostatku. 

Wsystko mnie jedno, bom juz jest stary, 

Nie chciałbym zginońć od ludzkiej kary. 

Wolałbym umrzeć, dzie moje łoze 

I oddać duse Tobie, moj Boze. 

Zniknoł mu w ocach młodzieniec śwenty, 

A  starzec został strachem przejenty. 

I posed przez pola i wioski, 

I śpiewał pieśń do Matki Boskiej. 

Z kazdego domu chleba dawali, 

Bo w całej wiosce wsyscy go znali. 

Wsyscy darzyli tego cłowieka, 

Moze na starość i nas to ceka? 

Niejeden sobie tak zauwazył: 

Oj, dobrze, dobrze starusek gospodarzył, 

Oddał synowi swe własne ziemie, 

A tera od lata nie ma odzienia. 

Była to zona, co męzem rzońdziła, 

Jak Ewa w raju męza zdradziła. 
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Synowa mowi do męza swego: 

Trzeba nam zabrać do domu tego starego, 

Ale dla jakiej przycyny, nie mow nikomu. 

Ojcu chlebili, wzieli do siebie, 

Pare tygodni było jak w niebie. 

Ludziom głosili, ze ojciec chory, 

Ze nie pomogo zadne doktory. 

Synowa mowi do męza swego: 

Trzeba nam zawieźć do śpitala tego starego. 

Trzeba nam wywieźć jego do licha, 

Niech we śpitalu ten stary zdycha. 

Był wóz gotowy, na nim poduska, 

Wsadzili na woz ojca staruska. 

I posadzili tak przyzwoicie, 

Azeby nie wiedział, ze skońcy zycie. 

Jak tylko synowa za nim zdązyła, 

Zaraz podusko ojca nakryła i zadusiła. 

Wracaj, męzu, do domu, bende pałakała, 

Bende przed ludźmi tak udawała. 

Ludzie sie schodzo, patrzo, synowa stoi i tylko ocoma strzyze. 

Jak tylko trumne na woz włozyli, 

To bygło rykło i psy zawyli. 

A kary koń tylko raz zarzał, 

A w zabudowie głośno pierun trzasnoł. 

Ludzie sie schodzo, patrzo na dziwy, 

Jakub sie spalił stary, niezywy.  

Opisać było to by tu wiele, 

Co ksiondz z ambony wołał w niedziele: 

- Bez sakramentu ciało chowacie, 

A w własnej parafji ksiendza macie. 

 

Z wojny 

 Przyśli my tutaj na Przytuły, dopiero tu zacelim gospodarzyć, gospodarke. Dopiero sie 

zaceło gospodarzyć, jednaraz, panie, przylatuje kartka: Na wojne! Juz ja byłem we 

dwudziestym, ale ze tu kartka przysła, sołtys przynios. Żonak, dzieci małe, wsystko, ale ze 

wojna to wojna. Dopiero tu, panie, ja biegiem, panie, sie sykuje, a zonka jednego dzieciaka ze 

renke, drugiego, panie, na renku, a ja jo pchnoł. Ona sie bez to obaliła, a ja biegiem do 

Łomzy. Przyjechałem do Łomzy, umundurowali, panie, na wojne. Tak, na to wojne. 

 Na tej wojnie to tak, tylko wciąz… Nie było takiego frontu w jedność, tylko taki, panie… 

Tylko nocami wciąz, panie, tam uciekać i uciekać i, panie, tutaj zastawiać sie, a Niemce tylko 

bombardujo i, panie, tego strzelajo. Tego o tej wojnie, to nie bende wam tłumacył, bo to 

tłumacyć o wojnie, to trzeba, panie, wsystko po kolei gadać. Wracałem z tej wojny, spotkali 

mnie… dwóch Niemcow, jeden i drugi. Mowio: Soldat, soldat. Mowie: Nie, ja na furmance.  

– Soldat – ten jeden powiada – strzele mu w łeb. A ten drugi mowi: Moze ma dzieci, małe 

dzieci ma?  - Co mnie jego dzieci, szejs na jego dzieci. I juz leworwer wyciongnoł, skierował 

na mnie i kazał mnie sie wykreńcić: Los! Ja ide, wykreńciłem sie i myślałem, ze juz kule 

mam, od strachu. Ale tamten mu nie dał, nie dał mu tamten strzelić i puścił tutaj. To takie so 

ludzie i takie. 
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O złodzieju 

Pewien cłowiek z wiecora posukał sobie wora 

I zwinoł go troske i wysed z nim za wioske. 

Wnet on na bagno przychodzi, domb w koło obchodzi, 

Przebiera i suka, co całego to jego. 

Jak ten worek torfu nałozył, na plecy załozył 

I sed do domu z pieśnio. A cegoz mu tak śmiesno? 

Lec zmiarkował on coś złego, bo migneło coś wedle niego. 

Wielce sie tem zasmucił, worek z plecow zrzucił 

I dał w nogi ci siły. O, moj Boze miły! 

Gdy on przeleciał dwie staje, mowi: Ja sie tu zacaje. 

Moze ja ujrze z daleka jakiego tam leleka 

Albo moze mnie kto goni, a ja tu nie mam broni. 

Gdy on przeleciał przez kleń swego dachu 

I buchnoł do sieni, a w ocach mu sie mieni: 

Ach, moj Boze, biere sie i pakuje w łoze! 

I zakrył sie na ocy, a zonka sie przestrasyła, 

A złodziej pomiarkował, ze to mu sie zwidziało. 

 

O złej kowalce 

Pod lasem, pod lasem mała chatka stała, 

A stara kowalicha męza nie lubiła. 

Pod lasem, pod lasem miał tam kowal kuźnie, 

A stara kowalicha zyła z celadnikiem roźnie. 

Stary kowal nic o tym nie wiedział, 

Roboty pilnował, zawse w kuchni siedział. 

A celadnik młody do izby zachodził, 

A do majstra mowił, ze po tytoń chodził. 

Albe tez po tytoń, albo po zapałki,  

Aby uścisnońć niewierno kowalke. 

Stara kowalicha męza nie lubiła, 

A celadnikowi chentnie sie chyliła. 

I tak raz rzece: Zabij mego męza 

Zabij go do licha. 

A celadnik młody lubił sie z nio bawić, 

Tak jej odpowiedział, ze go musi zabić. 

O godzinie piontej majster głos podaje: 

Pójdziem do roboty, niech celadnik wstaje. 

A celadnik mowi: Nie pójde do kuźni, 

Jestem bardzo chory, moze przyjde później. 

A ty mozes lezeć, a mnie iść potrzeba, 

Bo mnie trza zarobić na kawałek chleba.  

I majster wychodzi, idzie wprost ulico, 

A celadnik za nim z ogromno kłonico. 

Z ogromno kłonico i najwienkszym młotem, 

Prose zauwazyć, co to beńdzie potem. 

Jak stary kowal kluc do zamka wkłada, 

Celadnik go młotem, a kowal trupem pada. 

Jak wsed do izby, kowalka go sie pyta: 

Cyś go zabił od razu, cy sie ciebie chwytał? 
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Zabiłem, zabiłem z cicha odpowiada, 

Rence mu sie trzęso, przy kowalce siada. 

Tyś jest teraz wdowa, twój mąz juz nie zyje, 

Podajze mi wody, nich rence umyje. 

Wnet kowalka wstaje i wody podaje, 

Całuje go w usta, głasce go pod brode. 

Lec nie było długo tego całowania, 

Bo zabójca sie ciesył tylko do śniadania. 

Jak sie rozwidniło, już trupa wydali, 

Pana celadnika straźniki zabrali. 

Zabrali, zabrali tymcasem do kozy, 

Dali mu kajdanki, związali w powrozy. 

Zyd sie oknem pyta: Nu, aj waj, co takiego, 

Za co zabieracie pana Kosińskiego? 

Nie pytaj sie Zydzie, znas ty dobrze jego, 

Zabił on kowala, sąsiada twojego. 

Ach, ty matko nasa, coś ty ucyniła, 

Ześ nasego ojca zabić pozwoliła? 

Tyś jest teraz wdowa, a my sierotami, 

A celadnik młody siedzi za kratami. 

Ach, Ty Panie Boze, z nieba wysokiego, 

Ktos małym sierotom da kawałek chleba? 

Gdyby jedno, dwoje, to by sie radziło, 

Ale dziesieńcioro, co bende robiła? 

 

O skąpym mężu 

 Był, był tem mąz, ale zonce wsystko pod klucem miał, wsystko zamykał, wsystko 

zamykał, ona nic. A takie chodzo po prośbie. I zased ten dziadusek tamoj i mowi: Moze by 

gosposia mnie coś poratowała? – A co ja poratuje? – mowi. – A to – mowi – u mnie wsystko 

pod klucem, nic nie moge dać dziadkoju. – A dzie mąz je? – mowi. – A to – mowi – on tam 

sie posed golić, golić sie posed. Dziadek posed tam, on sie goli, ale mowi: Piersa chałupa  

z brzega stała, co ta gospodyni mnie dała, to dała. – A co dała? – Co miała, to dała. Przyleciał 

ten mąz, wsystkie te kluce odrzucił, ona wsystko otworzyła. Mąz mowi: Daj biednemu, jak 

przyjdzie. 

 

 

32. Maria Kamińska, ur. w 1914 roku, 

       wieś Przytuły Kolonia, gm. Przytuły 

 

Wspomnienie z wojny 

 W czterdziestym drugim roku przyśli Niemcy do mojego domu i wzieli dwie siostry na 

robote. I została jeszcze jedna szesnaście i druga czternaście lat. Chcieli wzionć wszyskie 

cztery. Tak ja sie rzuciłam… byłam w ciąży, rzuciłam sie na jednego z arbeicantu, uderzyłam 

go w piersi, on sie przewrócił, a w tem miendzyczasie uciekło te dwie siostry moje. I wzieli 

tylko te starse, a młodse pouciekali. Wywieźli iech do Łomży, tam przenocowali. Pojechałam 

z męzem na drugi dzień, aby podać jem żywność jakieś. Nie dali dostompić do nich, nie 

chcieli dać porozmawiać, do pociongu wygnali. Tak my poszlim za niemi. Podałam im pić  

i jeść troszke. Wywieźli ich do Niemiec na robote. Pracowali oni przez dwa lata. Jedna  

z sióstr wywoziła słome z furmanem Polakiem z…, zaraz, z Poznania. Spadła z wozu, 

złamała renke we dwóch miejscach, noge, wstrząs mózgu dostała i tam zmarła. Pojechałam na 
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pogrzeb, tam pochowałam jo. Kiedy powracałam, Niemcy już byli w Rożanymstoku. 

Hitlerowki pomachali renkoma do swoich synow, które odchodzili na ostatni front, po lat 

szesnaście. Przychodzi do mnie jedna z Niemkow i powiedziała po niemiecku mnie „dzień 

dobry”. Ja jej nie odpowiedziałam, bo nie rozumiałam. Poźniej ona zwróciła sie „dzień 

dobry” po polsku. Ja jej odpowiedziała. Ona sie mnie pyta: Ty Polka jesteś? – Tak. – Gdzie 

jedziesz? – Do swojego domu. – A skond powracasz? – Z pogrzebu swojej siostry. – Ja syna 

wyrzońdziłam na front. On pojechał do Rożanegostoku, bo tam so już ruskie. Ale ze my sie 

boimy, bo nam opowiadajo, że ja byłam cztery lata pod ruskim zaborem, mam i piersi, 

wychowałam dzieci. To nie jest prawdo. I ona sie uciesyła i zaceła sie ciesyć, ze ja jej tak 

dobrze powiedziałam. – To nie prawda, bo Hitler tylko nas osukuje i kłamie. Zaceła wyzywać 

Hitlera, bo tak było. I ja przyjechałam do domu z tym. No i co jesce dodać? 

 

O weselach 

 Byłam dziewcynko jesce mało, koło lat ośmiu, dziewieńciu, dwunastu. Pamientam, jak 

wesela sykowali. W takich beckach ogromnych kisili buraki. Zarzneli krowe cy świniaka, 

mięsa nakładli w kotły takie olbrzymie, barscu nagotowali. A jesce jak ja tylko tako, tako 

maleńko dziewcynko byłam, to pamientam jak groch gotowali na wesele, kapuste z grochem. 

A poźniej to jesce mięso, kapuste. Buraki najwiencej gotowali. I plackow napieko. Przetak 

taki duży, gospodarski bioro i nakładajo tego placka i tak chodzo po stołach i dzielo. Kazdy 

sobie ten glonek tego placka weźnie w renke i je. Nie tak jak dzisiaj, to prawda. A do 

obiadu… Nie tak było jak dzisiaj, ze tylko jeden obiad, a to wendliny. Tylko kiedyś to było 

do obiadu… rano, jak przyśli na wesele, dali buraki. Do obiadu ugotowali kapusty i mięsa 

ponakładali z kościami, ze wszystkiem i tak każdy ujoł nie widelec a kość w renke, ogryzał. 

 Przyjechał pan młody, pan młody przyjechał, pani młoda go przyjeła. Starsy drusek 

wychodził, to zaraz starsemu druskowi wystawiali koryto, bo to dobry beńdzie gospodarz, to 

dobra gospodyni, bo koryto przyjeła. Beńdzie duzo świń chować. A tera inacej. 

 Wiano nazywali. Zwoływali, zaprosiła pani młoda panienki z całej wsi i darli pióra. Jak 

juz końcyli, ostatni wiecor… Takie byli balije, nie byli wanny, tylko balije do prania. To ta 

pani młoda schowała sobie, no składała te pióra do pierzyny, do poduskow. Jak juz ostatnie, 

to nazywali takie te jasiecki, to zachodził pan młody. Jak z daleka był, to przyjechał na to 

zakońcenie tego wiana i dmuchnoł w te pióra: pfu! Cy to pióra, cy to puch? A tu po całej 

chałupie ciemno i rozsypało sie to wszystko. No to bedzie duzo wiodło jej sie gęsi, beńdzie 

dobra gospodyni, bo duzo gęsi. Tyle beńdzie gęsi w zyciu miała, co tech piór w góre posło. 

 Poźniej przed ślub, przed ślubem jakieś trzy dni, to wianek. Na wianek zapraszała, 

drużkow, druhnow, pan młody przywoził drużkow ze sobo, druhnow, wszystkie panienki 

przychodzili. Pili, jedli i wianki, wianki wili. Śpiewali jej cało noc, bo cysta panna, no wianek 

jej sie nalezy. 

 Tera przyjechał pan młody, przyjeła go młoda. I zabawił sie piersego tańca ze starso 

druhno. Poźniej młody wzioł strojke, te sfachne i przypieli kokardki i zaśpiewali: 

 Chodźcie drużki do widoku, 

 Przypniem kokardki do boku”. 

 Przypieli te kokardki i pozegnała sie matka, ojciec z młodo i pojechali do ślubu. 

Przyjechali od ślubu, wynosiła matka chleb, wino lub wódke i sol. Bedzie dobra gospodyni.  

I pili, no i tera to u nas to jest w modzie. 
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33. Marianna Chmielewska, ur. w 1887 roku, 

       wieś Siemień, gm. Łomża 

 

O krzywdzie 

 Co juz tej wojny przezyłam! I nicht mnie nie osukał tak jak… Jak on sie nazywał? 

Doktor Palma cy inacej? A polski cłowiek, w rzecy polski, a osukał mnie, po prostu okrad, 

okrad. Bo było trzynaście tysiency i on kreńcił, kreńcił i skreńcił. A mnie by sie przydało na 

starość pare grosy. Ja opłacałam tyle lat, dwadzieścia osiem lat ubezpiecalnie za to stodołe. 

Bo to była stodoła i spaliła sie, ale nie od nas sie spaliła, tylko od sąsiadow sie spaliła. A on 

kreńcił, dotond kreńcił az do Białegostoku podał, ze to nie dać nic. A jak on sie nazywał? 

Jeden to Godleski. I co tu? Ja miałam duzo. Nawet mało ktoro noc śpie, tylko przez trzy lata 

juz, abym pomyślała o tym, to zaraz płace i narzekam. I tak mowie: Niech jemu Pan Bog 

wynagrodzi. 

 U ruskich byłam trzy lata, mnie tam nicht nie osukał i nie dałam sie nikomu osukać.  

I Niemcoju tez nie. Nie miałam zadnej przykrości od Niemca. Ja sie nie przeciwiała sie jem. 

Trzeba było sie i Niemca słuchać, ale nie osukał mnie. A to taki młody przysed! On nie 

rozumie, ze majonc gospodarke trzeba tak cięzko pracować na niej. I moze ja od ust odjeła te 

pare grosy i jem wpłaciłam, zaniosłam jem. A raz sie opóźniłam, to zaraz znaleźli mnie. 

Znaleźli, zaraz, przysed poborca no i kosta. Ja musiała jesce i kosta opłacić. To tak jest. 

 A on teraz winnego nie znalaz. Tylko zachachmencili i nie dali grosa. A za dwadzieścia 

osiem lat to sporo walnech peniendzy. Ja tera bym miała. No to spaliła sie ta stodoła piersa. 

Pierso postawilim, to wojna spaliła. Drugo, drugo syn cięzko zapracował. No ni miał sie 

nicego trzymać, to posed w śwat, a zostawił ojcom to stodołe, zeby uzytkowali. To tak jest 

dobrze na śwecie! A teraz juz dwa lata do dziewieńci, do dziewieńci tylko, a ja nie mam  

z cego zyć. Dzieci mam wychowane. Dzieci jak tto dzieci, ten da, ten nie da, a zyć trzeba. Tak 

osiemdziesiont osiem rokow, osiemdziesiont osiem rokow idzie. Toć ja dlacego bym sie 

połozyła i spała. Jak ja mogę usnońć, jak ja tyle musiałam przezyć biedow tech roznych. 

Dzieci była gromada, trzeba było kazdemu coś dać, kazdego przyodziać. Trudno było, bo 

podatki byli duze, podatki, plany z tej gospodarki. Nareście co? Trzeba nie dać nic, osukać  

i dobra. 

 No dawniej to byli podatki, plany. Przysed sekfestrator. Ja nie miałam balji, to prałam  

w kopańce to bielizne. To on tak rence załamał: jak pani to pierze, jak pani sie mency – 

sekfestrator nade mno stojał i tak sie… A oni sie nie martwio, cy mam moze co jeść i dziś. 

Tylko ostatni gros musiałam jem zanieść i znaleźli mnie, a dziś mnie nie mogo znaleźć.  

O taka rzec! 

 Kiedyś posłam tam do kartoflow wybierać. Moj tak klency, chory. Mnie az skoda jego, 

on chory był i chory jest. Ile on pieniendzy juz oddał na lekarstwa! Do Białegostoku jeździ, to 

w kazdy raz siedemset złoty. No. To ja posłam, no to kartofli uzbierałam, ale nie starcyło 

mnie. Zanim oni przyjechali, to ja posłam, ja w nocy sobie. Przewróciłam sie tam z temi 

wiadrami i dobra. Ja niezdolna do roboty, bo mnie ramia bolo, ramie boli, rence. Ja nigdy nie 

chorowała, na pewno ze nie chorowałam. Tera to co innego, stara, to wsystko, to rence, to 

nogi bolo, juz nie  moge chodzić. A ja do osiemdziesieńciu lat to ja i u lekarza nie była, do 

osiemdziesieńciu lat. A co ostatnio, to sie cierpi, to nogi bolo, to rence, to głowa. Ale co 

zrobić? Aby dalej. 

 I rada bym jem tam pomoc, to pani wie, to prendzej tego mleka dadzo. Ale już nie mogę. 

Duzo kartofli wybrałam, w stodole wybrałam dwa, trzy worki. Oni sadzo kartofli pińdziesiont 

metry, dziesieńć metry kiedyś u nas, a to trzydzieści, pińdziesiont metry. Bo dlacego? Dlatego 

ze teraz duzo chowajo świń, bydła i to jest tego nawozu duzo i dlatego kazdy sie stara, aby 

tam posiać, aby urosło. 
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 A taki z miasta cłowiek nie z gospodarki, tylko na licu, a spotkał kobzieta tako, co ona 

litery licyć nie zna i osukał. Bo żeby ja była ucona, to ja bym sie osukać nie dała, bo ja bym 

znała prawo. A dziś to co ja znam? I łatwo osukał. Jeden to Godleski sie nazywał, a drugi, to 

pies go wie. Ten osukaniec najgorsy, co spisywał. Zeby ja nie chorowała, a to chora byłam, to 

w śpitalu i tak o. A była komisja trzy lata cy cwarta. Tylko to jesce myśle iść tam w jedne 

miejsce i załozyć tam te wsystkie. Jak cłowiek moze dostanie, to walcy, bo dziś skond. Ten, 

co dzisiaj naucony, to on patrzy, aby kogo osukać. 

 

O chlebie 

 Chleb piekli, wsystkie piekli, nie kupowali. W mieście, to z miasta przychodzili na wieś 

za chlebem. A to trzeba było w zarnach namleć. Ja sama miołłam na rozcyn. A poźniej  

w nocy na przycyn trzeba było mleć w zarnach. Taka sama była monka, tylko trzeba było 

namleć. Nie było młyna, tylko w zaranch. I trzeba było upiec i jesce takie pieklim od chleba, 

sie cekało, bo to nie było, to trzeba było takie wychopieńki, pieklim wychopieńki. I zjedli, jak 

przyśli z roboty, to zjedli za mięso wychopieniek. Kazdy zabrał kawałek i zjad, nie patrzył ani 

mięsa, ani cego, anicego, tylko zjad chleb. A i ten to dwa tygodnie sie jadło chleb. No było 

nas jedenaścioro osob do stołu, no to wtencas to sie piekło co tydzień ten chleb, ale razowy.  

A jakby na młynie zmiołł, to… Ale to wsystko jedno ten lepsy z zaren był jak z młyna. Grubo 

miellim, całe ziarno nie było, ale grubo miellim. A poźniej juz tak dalej, to zaceli mleć  

i miarko. Ludzie sie przyzwycali, to juz poźniej nie miellim w zaranch, bo juz i sił nie było, 

cłowiek stary sie robził. To już sie nie piekło chleb z tech, z tech zaren, tylko tak piekajo.  

A taki jak teraz jenny chleb… Jak sie przywiozło bułke z miasta, to dzieciom po kawałku, bo 

to bułka. Takie byli casy! A teraz to ludziom jest dobrze. 

 

O żarnach 

 Zarna to takie dwa kamienie, jeden na spodzie, a drugi na wierzchu. I taki, i taki z tego 

drzewna był zrobiony i to trzeba było… Taki mlon sie nazywał, mlon. I to można było… Ten 

mlon sie obsadziło do tech zaren, to mozna było stojonc mleć. A  jak nie to trzeba było 

samemu zrobić. Oj, ile namiołłam tego i nawet na osypke sie miołło. Jak chłopaki byli, to nie 

to, co dziś ido i pijo, i i tego sobzie popijajo. A dawniej to cało zime dla stworzenia i dla 

siebie namiołł, namiołł. We dwoch stali, jak było śterech, to we dwoch podmielli, poźniej 

drugie znow. A taki chleb i dobry był, i z solo. Solo posypał i zjad. 

 

O dawnych czasach 

 Dzisiaj to ludziom dobrze, to oni o cłowieka biednego wcale nie chodzo. Jak ten syn, co 

posed w śwat, to co on. Postawił to stodoline, to ile on musiał tech pieniendzy uzbierać. 

Nareście mowi: Co ja tu na tem haktarze zrobie? On posed w śwat, zeby zarobić, bo tez miał 

dzieci, cworo miał dzieci. To tam w śwecie to tak: poducył jech, tam zarobił i dał jem taki 

inny chleb. Poducył jech i oni tam te dzieci dorośli, to zarobzili. I tak. 

 No dawniej to było nie tak jak dziś. Ja bez tyle lat to juz…  Kuchni takiej nie było jak tu 

jest, tylko jeden taki blat, blacha jedna była i ten, i blacha na nozkach. I tak postawiło sie na 

wierzchu na tej blase i sie podkładało patyki. I jeść sie ugotowało i świniom sie ugotowało. 

Dym nie, taki był, dziura była jakby co u komina. To na noc tylko zatykali, na noc. To 

nazywali tak babo. Mowi: Trzeba babo zatkać. No wreście, ja juz nie pamientam, jak to było. 

Tylko to pamientam to gratko, dla wsi była inna, a dla siebie inna. I tak ludzie zyli. Nie to co 

dzisiaj. Tylko naje sie, napije i podbrykuje i drugiego ni ma za nic. Trzeba było stoić  

i podkładać i od tego śwatło takie było. Bo śwatła nie było, tylko był kałamarz taki o tego  

i knot sie tego. I zaświeciło sie, to widać było.  

 Trzeba by ło tak zyć. A ściany to byli takie jak w kuchni. No. Teraz to ludziom to bardzo 

dobrze. Tylko konie, coś zrobi i lezy. A to całe zycie w kałomarzu świecili. Poźniej lamy 
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nastali, takie o lampy ze skłem. Świecili i krosna robiłam przy takiej lampie. A dzisiaj zgasis 

te światło, to przy tej lampie chto pracuje. Wcale teraz lepiej. Powiesiłam na takim drucie 

nizej przy krosnach. Dawniej mus było krosna robzić. Nie posed i nie kupił tak jak dzisiaj.  

I nie było za co. No to byli takie casy, ze nie było nic zbytu, nie było zbytu. Wziełam tak koło 

Wielgiej Nocy jajka… Dzieci by zjedli te jajka moze, ale ja uzbierała kosyk tech jajek  

i posłam z temi jajkami przedać, bo trzeba kupić co do domu. To posłam, przestojałam do 

trzeciej godziny i jednego nie przedałam. A dziś to tylko dawaj, wsystko kupio ludzie, bo 

majo pieniondze, bo zarobio. Dawniej to nie było ni jakiej fabryki. U nas tu, koło nas  

w Polsce to nie było ni fabryk, ani cego. Tylko chłopak, jak miał cas, to nawet i ten sam 

gospodarz mały, to tez posed, wzioł cepkow i posed młocić. Ale on zarobił na tech cepkach? 

Przekreńcił cały dzień tam, jeść dostał, ale mało co zarobił. To takie byli casy!  

 Abo raz przed Bozem Narodzeniem tez ni mam ani na drozdze, ani na cukier. Monke 

mam swojo. Dzieciom trzeba upiec jakiś tam placek cy bułkę na te śwenta. To ja wziełam 

koguta i posłam z tem kogutem. Przedam – mowie – kupie drozdzy, kupie cukru troche.  

A moze cukru sie jadało co teraz? Stojo torby. Kupił na śwenta kilogram, to i do plackow 

musiało starcyć i dla siebie. Tak było. No to ja wzieła tego koguta, posłam, stoje tak 

naprzeciw magistratu, tam targowali. Stoje z tem kogutem, stoje, nikt sie nie spyta o tego 

koguta. Juz, juz sie targ rozsed, a ja koguta nie przedała. I co robzić? Pójde do domu i przez 

drozdzy i przez cukru. A tu dzieci małe, to nie wytłumacys, ze to nie miała za co kupić.  

I podnose tego koguta i mowie: Łeb mu urzne, niech tam zjedzo. Ale nie kupie ani drozdzy, 

ani cukru. To co? Podnose, a tam lezy poł rubla pod kogutem. Sie uciesyłam i mowie: Choć 

to nie moj ten połrubel, ale wezne go i kupie co trzeba. Kupiłam tego cukru, drozdzy, no  

i posłam do domu. No i poźniej koguta…, w domu to juz uciełam ten łeb. Niech dzieci 

zjedzo, bo co. O synce i mowy nie było. Jak sie zabiło kiedś świniaka, co tam jaki liśni był, 

no to tam na Nowy Rok. Ale cęsto sie nie zabiło, bo poborcy śli i dawaj. Mowie ci, ze jakem 

pranie miała, balji nie było kupione, tylko w kopańce tej duzej. Piore, piore, a przysed 

poborca. Stoi nade mno i… - Pani tak sie mency. No co? Mowie: Muse, widzi pan, pan 

przysed po pieniondze. A skond ja kupie te balje cy co? Tera pralki, no a dawniej kto tam 

widział, słysał kto o pralce. Tak było. Ale on: O przez tyle lat to mozna było nazbierać 

pieniendzy na starość i mieć. A to skond mogłam nazbierać, jak poborcy śli i trzeba było na 

pore oddać, bo zaraz karali i tak sie zyło rozmaicie.  

 I teraz to przydzie do tego spania, to cłowjek oka nie złozys, bo tak idzie i idzie do głowy 

ta wsystka bieda. Tak kłade sie, pacierze pomowie i kłade sie spać. – No juz to nie bende 

myśleć. Dzie tam! Poźniej sie przebudze i znow idzie do głowy. Dawniejse zycie przyrownas 

do tego? Teraz to ludziom zyc, nie umierać. Ale co znow komu esce najlepiej jest, to on pierw 

umrze jak ten biedny.  

 Teraz, co w śpitalu lezałam, to tez sie zebrali, bo była tam panna, Amerykanka, na 

wyrostek chora. To podobała jem sie. Tak sie po schodzili tam, stojo w śpitalu i tak, i kwiatki 

jej noso, i tego. I desc strasny lał. Desc i desc. To jesce jakiś cud był, ze te ludzie zebrali te 

zboze, ze to nie zgniło ze wsystkiem. Siano zgniło, tez i te krowy tak… Mleka mało  

i wsystko. Ten rok nie wiadomo, jaki beńdzie.  

  I oni tak stojo w tem oknie i tak kiwajo głowami na ten desc. Poźniej dawaj sie 

zmawiać, ze do ksiezyca dojezdzajo, dojezdzajo do ksiezyca. A ja tak słucham, patrze sie  

i mowie: Wiecie co, zeby to do Pana Boga tak zajechali nie do ksiezyca, to ten desc tak by nie 

dokucał nam. Zaśmieli sie wsystkie.  

 Tak, dawniejse casy to dlugo trzeba by opowiadać. Byłam trzy lata w Rosji, to tam było 

dobrze mnie, bo to za cesarza jesce. To tam byłam trzy lata. W osiemnastem roku 

przyjechałam, wróciłam. W cternastym ta wojna sie zaceła. Ale cy to taka była wojna jak tera 

za Niemca? I tech samolotow mało było, samolotow i samochodow mało było. No jakoś tam 

walcyli. Gnali tego ruskiego az za Bug. Teść moj to on mowi: Nazad sie wrócim od 
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Białegostoku (my bylim w Białymstoku). Wrócim sie i juz. Ja mowie: Nie wracajmy sie.  

A jak sie wrócić? Trzeba po boku, wrócić sie przez las cy jak. Tez strach było, bo strzelali.  

I jadziem drogo prosto, wracamy z tego Białegostoku, a jado czerkiesy, to ruskie, nie  

z Niemcem. Nie jedź pod Niemca. No i tam widziałam na swoje ocy, tam taki wysoki most 

był, taka struga. Ile furmanek zwalili tam z dzieciami, ze wsystkiem z tego mostu, bo oni 

uciekali. To trzeba było nie przeskadzać wtencas, nie przeskadzać. I byłam trzy lata w tej 

Rosji i mnie tam nikt na grosik nie osukał, tylko dopomogł. Było drzewo gotowe, mieskanie 

gotowe. Miałam teścia z sobo i troje dzieci. Ja dałam rade utrzymać jech, bo ten cesarz to 

dawał nam pensje, pensje, opał dawał, wsystko. Jenacej, o duzo jenacej sie zyło. Tam nie było 

takiech stodoł,  jak u nas, tylko takie ustrojone było, szopa taka i tam w tej szopie krowy stali 

i konie. To wsystko takie małe, w mroz to małe takie zrobiło sie wsystko, sie porobiło. Ja 

myślała, ze to takie małe stworzenie. Przysło lato, ciepło, wsystko takie jak i u nas. Bo to 

zmarzło wsystko, cterdzieści pieńć stopni było. Ja daleko byłam, w tem Kazaniu, za 

Kazaniem. Ale ryb tam sie wyjadłam, ze sie nie chciało jeść.   

 

 

34. Teodor Szulc, ur. w 1898 roku, 

       wieś Siemień, gm. Łomża 

 

O pogodzie 

 Dawniej nie było pogody wiele. Tak było, ze zboze wyrastało, siano gniło ludziom. Tutaj 

to chapali, rozwiązywali, rozwiązywali snopki, a tu juz znow chmura nadesła i kłos przelało, 

i… Takie byli pogody. Grad, nieraz grad padał, padał grad nieraz. Ale wiencej desce padały. 

Grad to juz… 

 

O wojnach 

 Wojny? Wojny, to było trzy wojny. Wsystkie pamientam, po kolei wsystkie pamientam. 

Jak wygnali na te, na las. Wie, dzie las je? Na lesie bylim trzy dni, na lesie. Co robilim? Jeść 

gotowalim i wsytsko i tyle dzieci. I kazdy tylko sie bojał. Nie było nikogo. A to przed atakiem 

nic nie było. Wsystko posło, ciongneło i ten… A tylko w te wojne, juz ostanio wojne… 

Bolsiewickawojna jesce była, bolsiewiki przechodzili. Ach, moj Ty Boze! Jek śli, to jeden 

koniec kolumny buł w Łomzy jesce, a drugi juz dzie na Wygodzie. Tyle jech sło! Śtery 

godziny, bez śtery godziny to sli, śli, śli i sli. Tyle jech było! 

 A ta ostatnia woja, juz tera ta woja to juz najgorsa była. Bo bolsiewiku prześli i pośli,  

i tyle. A to jak wygnali nas, to trzeba było pokutować. 

 

 

 

35. Zdzisław Dembowski, ur. w 1905 roku, 

      wieś Kupiski Nowe, gm. Łomża 

 

Wspomnienia z wojen 

 Kiedyś w roku dwudziestym wpadli tutaj  bolsiewiki te z Rosji. Bo tam w Rosji kiedyś 

był cysarz. Jak on miał wojne z Niemcami, a Niemce to byli… Tera Hitler, a przedtem był 

król. Mieli wojne ruski Mikołaj i Austrja, i Wilhelm. Jak sie wojna zaceła, to ruskie śli na 

Niemcow. Mowili: Szapkami zabrasajut. Śli, armaty prowadzili w szesnaście – dwadzieścia 

koni. Bo dzisiaj na samochody, a a kiedyś koniami. Tam furmanki, nawet i ja sam stojał. 

Nabity tu był plac na Zambroskiem, tam na straż i az do smentarza, i tu przed, przed, te 

magazyny tam so i tu az do milicji. To tam tyle furmankow nazbierali i trzymali  i lato,  

i zime. Tak sie na to wojne sie sykowali. Nawet ja pojechał do Łomżycy na stojke. Słuzyłem 
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tam swojej wsi. Tam to stojał nieraz u wójta, jak nie było dzie jechał potrzeby, a jak była 

potrzeba, to pojechał i dali taki o. Dziś to melicja, a kiedyś to straźniki sie nazywali, to dawaj 

i pojechałeś z niemi i tam po wsiach mieli swoje interesa.  

 No to poźniej… A tech furmanek to tam moze byli tysionce, bo ten, jak tylko duzy ten 

Rynek Zambroski, co ta remiza, do samego smentarza i az na doł to pełno furmanek. I tam  

i lato, i jesień, i zima stojeli. A poźniej na wiosne to dalej na Niemca iść. Idzie wojsko, 

piechota, kawalerja, a poźniej te furmanki, ten oboz taki. I te furmanki tam brali to zywność, 

ten za wojskiem. To w Nowogrodzie nie było mostu jesce. Kiedyś był… kiedyś jeździli za 

rzeke, to tam był prom, chodził. A ten prom to wie jaki, cy nie wie? To tam te łodki, co to 

przewozo, to tam duzo tech łodkow, tam moze dziesieńć albo i wiencej, razem tak zbite, 

umocowane i pobite koły i taka lina grubości tak jek tu o renka jest i ten prom przy nim lata. 

To tam zeby było tech furmankow trzydzieście i ten, te łodki, a tu to za to line poździerajo 

tam we dwoch cy we trzech i przywiązo jeden ten tabor taki, co sie nazbiera tech furmanek, 

poźniej drugi. Nareście i kilka razy jeździli z galankami cy puste furmanki, po galanki cy 

tego. 

 A poźniej w wojne zrobilli most te ruskie, ale tylko tak i wioski taki, i nie było ni 

porencow ani tego. 

 Pamientam tego, co nas furmanki zabrali z tem wojskiem. To wojsko sło, a my jechali za 

tem wojskiem. I na ten most, a moje konie niezwycajne byli, bojeli sie, nie chco iść. Jech 

naganiam, panie, ale patrze, patrze, sie furmanki przebyli i dalej ido. No to ja tyłem wjechał. 

Tak dojechalim na Nowogrod tam do Kolna. 

 I ten, jak te moje chudziny wpdali na ten most, to tak jedna drugo tak spycha, tak sie 

poobcierali, tak sie bryka, a tu woda. I ta sie boi, i ta. Tak sie tylko poobcierali, a ja siedział 

na tem wozie gołym i po te świni jechalim, to juz za Niemca. To przejechalim jakoś. Ja bojał 

sie, ze jedna drugo zapchnie, ta pódzie do wody i tyle. 

 To naprzod ja zacoł gadać, jak te ruskie śli do Niemca tam i za niemi te furmanki, ten 

oboz. No rozmaite te i to zywność wieźli. No na noc nam tam kazali stojeć. 

 W ruskim wojsku to było tech duzo, tech, starsizny, tech komanderow, to było Niemcow. 

Bo kiedyś to Zydy, tu tez było pełno Zydow. Te, starse same, to oni byli Niemcy i Zydy. No  

i poźniej tam wojska śli, a Niemcy byli pod Verdenem. Na granicy to jedna tylko straz była, 

ale tam stras to tam w bisie jak wojsko idzie. 

 No i ten Niemiec… Tak przypuśćmy, jakby tu droga o, te wojsko nase prowadzili. To 

byli Niemcy, to byli Zydy, najwiencej tak. A tam dalej za tem barakiem to tam byli zarośla 

takie, błota. A tam byli w tech błotach, to niemieckie byli, byli roźne przeszkody takie, takie 

sidła, a tu błota. No tam te wojska, to kilka dywizjow musi posło, musi ze trzy dywizji posło. 

Tam skomenderowali, zeby te wojska stali. No i te wojska ustali na odpocynek. Na broń 

złozyli w kozuł, postawili i dalej ktory myje sie, chto je, chto jak. No i tam przyjechała 

taksowka. A tam byli te ruskie Kozaki, tam byli, jedne wojsko, bo to carat. Jek tylko do 

wojska, to na ochotnika, płacił Niemiec i na ochotnika brał i z koniem i ze wsiem płacił. I te 

Kozaki byli wyćwicone dobrze i te konie takie wsystko zgrabne mieli. 

 No i jak ta taksowka… Te wojska tam stali, kto sie myje, kto je, kto jak. Ta taksowka 

przyleciała, a ten Kozak, ten oficer stoi tam niedaleko. I ta taksowka stała i tam podsed do tej 

taksowki i tyz taki oficer ruski. Widzimy, tamten z taksowki przised do niego, a ten kozacki 

oficer stojał niedaleko na koniu. I ten oficer gada, gada tam do tego oficera, tam gadajo, 

gadajo. A ten oficer, ten kozacki słucha, jak te gadajo. I nareście sie  wygadali no i „do 

świndanija, do świdanija”, to do widzenia. A on juz zrozumiał ten kozacki oficer, ze on juz to 

wojsko zaprzedał Niemcoju. I on juz tylko pojedzie tam, da znać. I juz jech trzymajo tak  

w krengu te wojsko. I ten oficer kozacki zaraz zrozumiał, ze to zdrada. Jak podskocy na tem 

koniu. Chlast! I łeb ścioł, i łeb ścioł. Jednoraz tu zlecieli ze wsystkiech stron te Niemcy juz 

tylko te droge zamknońć. No i zamkneli i te ruskie wojska zaceli sie bić, a drugie uciekać. To 
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tez wybili Niemcy. Mało co wypuścili, tylko chto sie do niewoli zdał, kogo zabili. To trzy 

pułki tam było tech ruskich. A nawet wtencas i ten Świder, Mietka ojciec tam był na wojne. 

Oni uciekli we trzech w te błota. A tu zabrali tech do niewoli, kogo zabili, kogo zabrali. A tu 

jednaraz za pare dni tam chodzi Niemiec, cywil po tech krzach, po polu. I jech tam obacył  

w tech krzach. I jak strzelił, i zabił tego Świdra, tego Mietka ojca. A tamtech we dwoch… Cy 

ich on nie widział, cy jak? Jak to było, juz nie wiem. Tylko ze oni poźniej wracali tu we 

dwoch i zaśli, i powiedzieli tej Świderskiej, ze tak i tak, on zabity. 

 No i poźniej jak ten Niemiec tam te siły wzioł spod Werdena i wsystkiech tam, co pośli,  

i tak kogo zabił, kogo do tech, niewoli sie zdawali. No i poźniej on tam znow tez tak posed 

jakby teraz. Wrocił pod samo Rosjo. I dopiero tamoj sie zbuntowali, ten rzond złamali, a taki 

nastał jakby teraz. Nareście, nareście to ten… Bo nawet byli w wojsku tam w Rosji, to gadali, 

a nawet moj brat był w Rosji, bo tu tak jak Niemiec gnał, to oni zajmali ludzi, Polakow i do 

Rosji wywozić, ze tu Niemiec wybije. I chto chciał ze wsi, to pojechał. I my sami wyjechalim, 

to musi ze dwa dni, to jedziem, to nie. Z Pniewa wyganiajo, to my zajechali… Taka wielka 

olsyna była, to my zajechali do tej olsyny na to noc. To w nocy patrzym, przy nadedniu to 

kule leco tylko na olsyne. Puścił kilka, ale ze wojsko uciekło, to ostrzeliwał na proźno. I tak 

chto zjechał na bok, to został,a chto był na sios, tak i pognali do Rosji. 

 No i Bolek… Miał tyle lat, co twojego ojca ojciec, bo on był musi ze dwadzieścia lat 

starsy. To i jego tam… Pojechał do Rosji, tam trzy lata był. Tam poźniej zrobił sie ten 

przewrot taki w Rosji i popuscali chto skond. No moj brat i tam chto chciał to jeździł tam 

znow tam, robili, targowali po Rosji. To wozili tam do sklepu roźne towary i jem płacili 

dobrze. Moj brat miał trzy konie i dwa wozy dobre, to on tam jeździł, to do Nieświeża, to do 

Kijowa aż. Ale jeździli na te, płacili im dobrze, wozili towary im, tam wozili do sklepu. 

 I poźniej jak sie juz ten przewrot zrobił, to poźniej tak sie juz zaceły juz legiony tam  

w Rosji sie wytwarzać, takie oddziały polskie. No to znow nie było go pare dni, bo nawet 

tam, mowi, i jego zabrali. Dzieci tam do ochronki chodzili, bo on jeździł tam po tech 

zarobkach, zarabiał. Jego tez złapali i zabrali do wojska, na front, ale ze zaraz udało mu sie 

uciec z tego frontu. Uciek z frontu, tak przyleciał do domu, tam dzie byli i ten, i sie schować.  

A ten jego zonki ojciec mowi: To coś ty zrobił? To ty – mowi – sobie śmierć zrobił i nam 

wsystkiem. Schował sie tam, mowi, była pod domem taka kryjowka. Tam siedział. Jak juz 

przez noc i nazajutrz zaraz znow przewrot. I przewrot sie zrobił znow i juz stali puscać, chto 

skond, to moze jechać do domu. No i on tam zatrzymany był, bo na razie to, jak Niemiec sed, 

to tam rzucili tech kiedyś, no burzuazjo i cara. A poźniej tam Niemca strzymali i sie bili  

z temi carskimi wojskami te bolsiewiki. I zacieli sie bić, ale poźniej sie jakoś zmowili i, jak to 

mowio, tech pobili, to starszyzne, tech panow obszarnych i cesarzow, i Wilhelma,  

i Austryjaka. I nareście tam popuscali ten narod skond je. I z wojska, chto w wojsku słuzył, to 

tyz mog do domu iść, chto wzienty był za cara jesce kiedyś. To Woinka Psiotrz przysed. 

Pamientas Psiotra? To za dwanaście lat przysed, Tyboroski tyz Władek. Kamiński Kostek ten 

stary to tyz, to musi za trzy cy za ctery lata przysed. On miał musi porucnika ten Kamiński. 

To nawet w Jugosławji był. Poźniej sie dostał do Niemca do niewoli. To musi długo siedzieć 

było, co? Tam w Jugosławji, bo Jugosławjo zabrał Niemiec. On mowił: Nawet do kościoła 

chodzilim. Nas było Polakow kilku, to my sie zgadalim z Niemcem i tam kościoł niedaleko  

i co niedziela to – mowi – chodzili. Ja to – mowi – do msy świentej słuzyłem. I – mowi –  

z tech Niemcow co raz to my zwiewali – mowi – a te Niemcy nad nami. To my sie zgadalim  

z tem i mowi: Tam taka wiejka trwa kamienna, co te kamienie tak sie terli o siebzie. Mowi: 

To nieraz – mowi – na co spojrzał, jak spojrzałby na ciebie cy na mnie, to takiego samego 

wirzeźbił, cy z tego kamienia, cy z dżrzewa. No i ten spojrzał i wzioł ten Niemiec, co nad 

niemi tam, to kazał przynieść kamieni, bo beńdziez chciał, to – powiada – wirzeźbio wsystko 

cy cego z kamienia. To – mowi – te kamienie sie terli w wodzie.  
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36. Witold Nowacki, ur. w 1895 roku, 

      wieś Pniewo, gm. Łomża 

 

Z rewolucji sowieckiej 

 Mam osiemdziesiont lat. Z pocontku byłem w rosyjskim wojsku. Poźniej wybuchła 

rewolucja sowiecka. Cały cas udział brałem w rewolucji sowieckiej. Poźniej jak sie rewolucja 

zaceła sie juz końcyć, objoł władze Woroszyłow i Budzionny, i Kiereński. A my wtencas nie 

mieliśmy dzie sie podziać. Dzierzyński nas Polakow wyłoncył z sowieckiej armii i utworzył 

milicje. Jak utworzył to milicje i Lenin przyjechał, i w Moskwie zebrał sie tłum robotnikow,  

i on zacoł mowe mowić. Jak zacoł te mowe mowić, a ja stałem jako w ochronie ptzy tym, 

przy trybunie, a przede mno stała studentka. Ona sie nazywała Darja Kapłan. Ona nie mogła 

tego znieść, co Lenin głosił do robotnika moskiewskiego. Wyjeła pistolet z tyłu i strzeliła. 

Wtencas naród taki był przestrasony tymi strzałami, ze zacoł uciekać. A Lenin, jak był 

nachylony na tej trybunie, nim doleciał do bruku, ludzie złapali. Polezał pare godzin w tem 

śpitalu i jakoś wylizał sie z tego postrzału. A jo dopiero to Darje Kapłan ujeli za rok casu, 

policja ujeła. 

 My wtencas zaceli sie wycofywać, bo to nie dla nas była ta gra politycna. Przewaźnie 

Polacy nie mogli sie temu podporzondkować, co Lenin  głosił. I my wycofali sie po mału  

z Moskwy tutaj na Wołyń, na Podole. I byłem długi cas w legionach drugiego korpusu, bo 

piersy korpus legionow był już sformirowany w szesnastem roku. U nas korpus dopiero zacoł 

sie formować. I dziesionta armja Mankenzena nas okrązyła pod Kaniowem. My trzymalim sie 

tam długi cas. Nie chcieli sie poddać władzy niemieckiej, bo przy armji niemieckiej duzo było 

tych hajdamakow, jak to kiedyś nazywali. I oni przystali. A nasz dowódca rotmistrz 

Kwiecień, pierszego sztandaru, nie chciał poddać sie tej niemeickiej władzy. I nas rozbrolili. 

Przygnali do…, oj, zapomniałem. Do cukrowni przygnali i tam nas rozbrolili. Poźniej 

wsystkich oficerow i podoficerow od zołnierzy odzielili Niemcy i do obozu. I my 

przyjechaliśmy do Kowala. Duzo nasych zołnierzy uciekało, ktore byli przy granicy blisko.  

A ja jako byłem z centralnej Polski, juz w jaki sposob tutaj tłukliśmy, az poźniej nas 

rozłoncyli i przywieźli do łagru, do Niemiec. I w kopalni w Bytomie pracowaliśmy. Potem  

z Bytomia znow, znow jak wybuchła rewolucja w Niemcech, Wilhelma wywieźli na wyspe 

Świentej Heleny, a my przedostaliśmy na tereny Polski. Pracowalim z pocontku w Sosnowcu, 

w komeńdzie dla takich uciekinierow, ktore uciekli z Niemiec. Potem stamtond znow 

przedostalim sie do drugiego korpusu legjonow. I juz do ostatka byłem tam w korpusie 

legjonow, bo ucieklim juz z Niemiec. 

 

Wypadek i kalectwo 

 Wrociłem z wojska, ozeniłem sie. Wyjechałem na kresy do Słomina, do rodzicow i tam 

pracowałem z rodzicami trzy lata. Troche pieniendzy sie wyrobiło, powrociło sie z powrotem 

do Pniewa. I postawiłem dom sobie, budynki, ktore mnie byli potrzebne do gospodarowania.  

I dostałem z reformy rolnej siedem hektary i jeden ar. Pracowałem na tym do tej pory, pokond 

zdrowie słuzyło. 

 Poźniej zaceliśmy zwozić z pola zboze. I jak jechałem z owsem do domu i samochod, 

ktory robotnikow woził z meljoracji, powracał i jak zatrombił, i jak zadudnili te łobozy w tem 

samochodzie, konie sie zlenkli i ja wpad pod płot. Jakem wpad pod ten płot i stłukłem sobie 

noge. Dość ze penkła kość biodrowa. Byłem w śpitalu. Chciał doktor operacje robić. Ja jego 

prosił, moze w inny jakiś sposob zapobiec temu. A on nic, tylko wybeknoł, ze tylko jeden noz 

pomoze. No i zgodziłem sie. Powrociłem z tego śpitala do domu i z pocontku na kulach 

chodziłem. Potem jake sie uwalił i sie zrobiło mnie gorzej, dość ze juz na kulach było mnie 

cięzko chodzić. Leze juz pionty rok w łózku. Straciłem juz sie starć o jakoś zapomoge. Dzie 
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sie nie udas, wsystko ci odmowiło. A nie  wezno to pod uwage, ze cłowiek tyle casu tułał sie 

po tej ojcyźnie i walcył, zeby wywalcyć, zdobyć dla Polakow, ktore tera so rzońdzie. Oni 

zapomnieli o dawniejszych czasach, że to musiał ten chłop wywalczyć dla nich ten dobrobyt, 

ktory teraz zapanował w Polsce. 

 I teraz musi człowiek leżeć, ale pomocy żadnych ni skond ni ma. Pokond jeszcze żona 

żyje, to ona obejdzie, troche da jeść i człowiek tak pokutuje do samej śmierci. 

 

 

 

37. Florentyna Jasionowska, ur. w 1897 roku, 

      wieś Dworek, gm. Łomża 

 

Z przeżyć wojennych 

 W casie wojny Niemcy zabrali mnie dziewcyne siedemnastoletnio, którom wychowała 

wdowo bendonc od dwóch lat. I do dzisiaj jej ni ma. Duzo sie zgubiłam, bo pisałam na 

Cerwony Krzyz do Warsiawy, to zawse mnie odpisywali, ze prose cekać z cierpliwościo. To 

juz ja tyle cekam i ni mam zadnej wiadomości. I dzisaj to zycie niemiłe mnie, bo ja sama. 

Prawo renke mnie zabrali. 

 W casie wojny, jak nachodzili samoloty niemieckie, to ja uciekałam ze swojech śmieci  

w krzaki dzieś. To, co miałam w krzakach tych, to ja sobie jesce biedy narobiła, bo z eroplana 

mnie obcieno brode, ledwom renko przytrzymała, tom uciekła dzieś ińdziej. Do dziś mam 

brode obciento. 

 Jak ta siosa teraz, ktora idzie tam do Łomzy i tam do Mysyńca i tak dalej, to ja i inni 

młodziez pracowalim przymusowo. Niemce sykowali, to przymusowo trzeba było pracować. 

Ja miałam wtencas lat, nie wiem, ile ja miałam lat. Młoda byłam dziewcyna. Biedowałam, 

pracowałam. I wiencej nie mogę gadać, bo nie mogę to wsystko wypowiedzieć, co ja 

przezywałam, jak było. 

 

Obcene życie 

 W obecnej chwili mieskam na Dworku, na tem samem miejscu co i poprzednio, co  

i przed wojno i bez wojne. Na tem samem miejscu, na tech samych śmieciach. Mam dwoch 

synow. Oni także niedostanie. A co ja robie? Oni nie majo skond mnie dać, bo sami majo tech 

dzieciakow. A ja chodze, scaw zbieram i tak zyje jak mogę, aby blizej śmierci. 

 Ja jestem niepiśmienna, nieumiejentna, bo kiedyś dawnych lat nie ucyli tak młodziez, jak 

teraz uco młodziez mondrości i pisać, i wsystko. To ja tak: zioła zbieram, do składu nose. 

Grzyby zbieram, póko mnie zdrowie słuzy. To wiencej mnie znacy sie moje zdrowie, bo ja 

nie jestem nikomu sprzykrzona. Tylko sama zbieram zioła, bo tak w składzie bioro, zeby 

ludzie lekarstwa z tego mieli. Ja jak mogę, bo wiencej znacy moje zdrowie niż miljony, 

djamenta. Mnie mogliby dać już z opieki społecnej, ale ja sie wstydze iść, przykrzyć sie. Nie 

dostaje nic i tak zyje. Ale ciese sie z tem, ze ja na nogach, moge, jesce i tańcować moge. 

Zdrowie mam moze z tego, ze ja wstaje rano. I jesce słonecko nie wejdzie, to ja idde do lasu.  

Woda strugo płynie zdrojowa, to ja sie napije i po lesie chodze. Nim sie dobrze rozwidni, nim 

skowronki zacno śpewać, to ja coś nazbieram: cy grzyby, cy kwiatki i bez to ja jestem 

zdrowa. 

 Nie boje sie wilkow, nie boje sie dzikich świń. Raz zobacyłam dzike świnie, to dwie 

maciory sło i pientnaście prosiakow dzikich narachowałam. I wlazłam na powalony kolon  

i patrzyłam, dzie one leco, cy one do mnie sie nie suno. Wienc djabli wzieli i polecieli na 

Jednacew. A ja przysłam do domu. 

 Przezycia juz mojego walnego było, ale teraz jesce bym chciała, zebym podzyła dłuzej. 

Nie chciałabym, zebym umarła, zeby mnie ta śmierć zagubiła, bo dlatego ze bardzo ładnie 
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ukwietniono na świecie jest, kwiatami, luksusami. Młodziez ładnie chodzi, az sie popatrzeć. 

A kiedyś to w zasarganych kiecach sie chodziło z tej roboty. 

 

 

38. Franciszka Zaorska, ur. w 1896 roku, 

      wieś Boguszyce, gm. Łomża 

 

O wojnie 

 W trzydziestem dziewiontem roku akurat pojechałam do Łomży. Dowiaduje sie, że  

w Zambrowie o godzinie czwartej już był samolot i nawet człowiek zabił ten samolot. 

Przechodze dalej, ludzie uciekajo, kryjo sie pod ściany. Tutaj to był targowy dzień. Ja sama 

uciekam. Nie wiem od cego zacońć, tyz sie kryje. I nareście chce jechać na młyn, monke 

zemleć, dlatego ze potrzeba chleba, a tu monki nie ma. Ale pyta sie moj mąz mnie: W jaki 

sposob mogę nazad jechać, kiedy zmiele? A jak nie to nie. Ja mowie, ze drogo śniadosko.  

I znacy sie młynarz dał mnie tej monki. Nareście ruch sie już wielki zrobił, już samoloty 

chodzo. Dojeżdżamy do koszar, a tam już wszytsko ucieka, żołnierze, wszystko ucieka. 

Jedziem furo. Zabrało sie rzecy. No ześmy tak zajechali do domu. 

 Nareście na drugi dzień pełno juz samolotow, po trzydzieści pare przechodzi. Nawet 

oknem wyjrzałam, to nie można było stać, taki był straszny wiatr, bo tak było. Stałam pod 

oknem, to spódnica nawet na mnie fruwała. No poźniej nastompiła ucieczka, poniewierka. 

Uciekalim. W takich dołach żeśmy siedzieli. I z tych dołow… Chodzili, świecili, no tak pod 

strachem Boga. Nareście wszyscy uciekli w pole. Ja zostałam za stodołami. Obświecili te 

stodoły, bo z mieskania musiałam ucieknońć. Sama zostałam i pies ze mno. Siedze tak do 

rana. Nawet mozna było goździe policyć, tak oświetlili to, te stodoły. I tak do rana 

dosiedziałam. Rano musielim uciekać na, na pole. Tam było cięzko siedzieć, bo chodzili  

i oświetlali. I nareście juz nadciongleli, ludzie uciekali ze wsi, uciekali do tego, na pola. Poza 

sterty kryli sie, to do lasku. A to nic nie pomogło, bo wszeńdzie oświetlali, każdy sie bał.  

I tego, i zabili wtedy z samolotu, zabili chłopca, co miał moze dziesieńć lat. Jedno 

dziewcynke ranili. I jechała ta kobieta, Orzechoska z to Halino, co jest w Łodzi. Rence do 

góry podniosła, bo ona była ranna, do śpitala jechała. A tu siedzielim w takim dole, w takim 

schronie i faktycnie jak zaceli… Pułap przykryty słomo, piachem. Nic nie pomogło, bo taka 

była… Tylko tyle cośmy wyglondali. A tak strzelali z tech samolotow! Ludzie uciekali. Byli 

takie wypadki, ze paru ludzi zabili w ten sposob, niekoniecnie w nasej wsi, ale i w innych 

wsiach, przez te uciecki. I tak peńdzilim te zycie w poniewierke cały wojenny czas. 

 Nareście wygnali nas dalej, poza Śniadow. Miałam córke, któro zabrali mnie do Prus. 

Tam tez mencyła sie. Przysła sponiewierana, zmencona. Zachorowała. To było  

w październiku. Tak dociongneła zyciem tylko do stycznia. W styczniu wypadła choroba, tak 

że nie było, nie było lekarza, nie można już było leczyć jo i umarła. To było siedemnastego 

stycznia, kiedy Niemcy uciekali już poza rzeke. A potem zachorował moj syn. Umar młody 

też dwunastego lutego. I takie miałam przejścia. 

 A jeszcze potem uciekali ludzie wtedy poza rzeke. I tam za to rzeko… Myśmy nie 

uciekali. Z cało rodzino żeśmy mieszkali w takich tych schronach w Łomżycy. Kiedy 

chciałam sie dowiedzieć do domu, wziąć do prania czym, bo nie było czym prać. Tam miałam 

kawałek mydła, troche proszku. I we dwie żeśmy szły. Niemcy jechali i nas poznali, bo tam 

byli tez w tej wsi. I powiedzieli tylko nam (bo to my razem z Cholewicko żeśmy szli): 

Wracajcie i uciekajcie stond! Oni nas poznali, bo oni tam razem byli. Przychodzim do wsi. 

Wszyskie ludzie głodne, ni ma co jeść. Wzieli tam troche ziemniakow, obrali, chcieli coś 

ugotowac. Tu niedaleko wieś Konopki. Stamtond widocznie była jakś wiadomość, ze ludzi 

troche przysło do tej wsi. Stamtond zaceli walić. Musielim ucieknońć z powrotem. I tam tez 

było cięzko dosiedzieć, bo znow wyganiali. Ale ze jak nas wygnali, to kto posłuchał sie 
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Niemcow, to jeszcze gorzej cierpiał. A kto sie wrócił do swojej wsi, to troszke było lżej. Ale 

potem wszystko jedno nas wygonili i na dworze musielim nocować. Te kule bili, to tylko 

gwizd był i sypali sie takie tez tech kul wszystkie szczontki, które tam  były rozbite, czyli 

odbijała sie ta, ta taka. 

 I przebudowalim, tak. Ale ja maiłam najgorzej, bo postradałam dwoje dzieci. Nie 

mieliśmy dzie akuratnie mieszkać, wszystko zniszczone, ni szyby. Tak że straszna była 

nendza zaczem doszlim do tego. 

 

 

39. Wanda Kaszuba, ur. w 1900 roku, 

       wieś Boguszyce, gm. Łomża 

 

Wspomnienia z wojen 

 Urodziłam sie tysionc dziewieńcetnego roku. Zyłam u ojca w pracy. Poźniej pietnaście 

lat dozyłam, to wypadła wojna. Niemce na ruskich uderzyli. Ruskie uciekali do Rosji, Niemce 

jech przegnali, to oni wsystkiech Polakow wyganiali. Mało kto został. No i nase rodzice 

jechali. Tak na woz wzieli, co mogli i jechali z nami. Pieńcioro nas było, ojcow dwoje, 

siedmioro ludzi. No ta furmanka była całe mieskanie nase. Jechalim, prowadzilim sobie 

krowe. Nareście krowa nam padła. Pojechalim tam. No i przyjechaliśmy juz daleko w głomb 

Rosji. Tam rozdwoili nas na dwie kupy, jedne na prawo, drugie na lewo. Nam popadło na 

lewo. Przyjechalim do, do tego, do smoleńskiej guberni. Tam było nieźle, jak my przyjechali. 

A tego roku, na drugi rok, co my przyjechali, taki był słaby urodzaj, tak wsystko nie udało sie, 

ze kartofle jak śliwecki byli. A zyto to takie było, monka z tego była jak popioł. Niemozliwe 

było do zycia. No my już nie moglim wytrzymać. Jencmienia i owsa to nie kosili wcale, tylko 

osty i osty. 

 Nareście to my sie juz bierzem na wiosne i wyjezdzać z tela, bo tam ni ma juz co kupić, 

tylko jeden pencak. Nas chaziaj był bogaty, miał cternaście tysiency, to jesce    nam przedał 

chleba, chleba tego zapaśnego, dobrego, na droge. Przyjechalim tutaj az do kijowskiej 

guberni. W kijowskiej guberni na Ukrainie bardzo dobrze było. Tu zarobki były i urodzaje 

były, bo tu były cieplejse miejsca. Nu, ale niedługo. Rok przebylim. W cerfcu wyjechalim,  

a przybylim w lipcu. No i przebylim do wiosny, do jesieni. A w jesieni sie zacoł bunt, 

rewolucja. Ruskie krzyceli: Polakow wyrezać! Przychodzili do nas, nalatali na nas i krzyceli: 

Wyrezać! Tak my sie bojeli. Tatuś poleciał do Białocerkwi, wynalaz mieskanie,. Raniuchno, 

raniuchno dobrze włozylim, co mielim, na furmanke i jazda. Przyjechalim do Białocerkwi  

i tam, przebylim zime. A na wiosne Niemiec przysed do Rosji, tam dzie my byli, i kazał 

Polakom jechać do Polski. 

 No juz my znowuś z obozem sie zabrali i jechali. Oj, cięzka tułacka nasa była, trudno 

wspomnońć. Nie chce sie wspominac wcale, bo było cięzko i tem ojcom, i nam. Zylim tak jak 

Cyganie, po lasach. A wiele biedow, wiele umenceń sie przezywało, to juz trudno 

opowiedzieć. No trudno. 

 Przyjechalim do Polski osiemnastego roku. Już i mnie było osiemnaście lat. Ubrać nie 

miałam sie w co, bo nie było za co kupić. I zyć nie było z cego. Przyjechalim tutaj, tylko 

troche zyta na jeden złowiek, co zasiał na nasym polu, zostawił. A tu ni ma kartoflow ani nic. 

Zasielim dwa worki kartofli juz późno, w cerwcu. Nie udali nam sie. No co? Biedowka. Ale 

jakoś przezylim. Juz sie dorobilim. Kupilim krowke sobie, kupilim drugo, dochowalim sie. 

Znowuś wypadła wojna i znowuś to samo. 

 U ojca byłam. Poźniej wysłam za mąz. Dopadła w trzydziestem dziewiontem roku wojna. 

Zabrali mnie konia, zostawili mnie kiziaka. Zabrali męza na wojnie. Zostałam z cworgoma 

dziećmi, sama. Nie było nic, tylko jeden konisko. Poźniej Niemce, jak przyśli, znowuś 

zaprzengi mnie wzieli. Zostałam tylko tak jak no golańcie. Trudno, wola boska. 
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Bombardowanie strasne. Prosiłam ludzi, zeby mnie choć śwagier pomog umłocić zyta troche. 

Nu mam tutaj, do siebie przyniosłam troche zyta. Nie ma mnie komu zawieźć. Ludzie 

pozasiewali dla siebie, a ja nie. Ja nie zasiałam, bo nie miałam komu, nie miałam konia. 

Prosiłam jednego sąsiada, odmowił mnie, drugiego – odmowił mnie. Mowił, ze jesce u niego 

nie posiane. Nieprawda, bo pozasiewane. No tak jakoś przezylim. Poźniej sie utemperowało, 

wojna przesła, ta wojna. Mąz wrocił i jakoś zylim. Niedługo znowuś wojna. Ta wojna nas 

mencyła przez całe zycie. Pieńć wojnow przezywałam w swojem zyciu. Mozecie wiedzieć, co 

ja uzywałam na tym świecie, jednego stracha, zalu i boleści. Dzieci miałam pieńcioro, już 

poźniej jesce sie znalazła jedna. Ale co z tego, jak nas wsystko obrabowali, zniscyli w te 

wojny. Biedowałam gorzej kamienia. I trudno opowiedzieć moje dolegliwości. Ale co bende 

płakać? 

 Teraz po tej wojnie jest nam dobrze, bardzo dobrze. 

 Ale jesce nie powiedziałam o tech koniach. Wojna nas zniscyła tak z krestesem. Konia, 

dwa konie nam wzieli, krowy nam wzieli Niemcy. Zajeli z pola ctery krowy, ctery owce. 

Zostalim tak jak stojelim. Przyśli Niemce, znowuś jednego konia zabito nam, drugiego 

wziento. Dwa jesce mielim i na polach stojeli. Jak napad był, nalot na nas, bombardowanie, 

przyśli Niemce załozyli konie, konie nase znaleźli, wynaleźli i załozyli do nasego woza,  

i zabrali nam, i pojechali. I zostalim tylkoj tak. Ja w płac i płac, i płace. To Niemiec 

przystawił mnie karabin i mowi, zeby nie płakać, bo zastrzeli mnie. Ja mowie: Już mnie na 

jedno. Zabij mnie! Mąz krzycy: Nie płac! A ja coz mam zrobić? Wziełam dzieci, zabrałam, 

posłam do wsi. On został. On został z temi krowami. Rano przychodzi bez krow. Krowy 

zabrane, konie zabrane i nie mamy nawet jak przywieść tech swoich łachow z tego, z tego 

wondoła. 

 

 

40.  Stanisław Piątek, ur. w 1900 roku, 

        wieś Giełczyn, gm. Łomża 

 

Strachy 

 No jakem byli jesce, jesce kawalerami znacy sie, idziem z Frankiem Konopko. No  

i nadchodzim nad Demboskiech tutaj, a tu w polu: brzeng, brzeng, brzeng, brzeng, brzeng 

łańcuchami, leci, cholera, coś do nas. Ja mowie: Stoj! – do niego. Zobacym, co to beńdzie. 

Przychodzim, przylata pies do nas z łańcuchem. Dopiero sie przekonalim, ze to nie strach,  

a był pies, a tak bym pomysleli, ze w tem miejscu strasy. 

 No sed taki po prośbie. I przysed do dworu na nocleg, zeby dali mu nocleg. No ten pan  

(a w tem domu straśnie starsyło), no on powiada:  No już dam ci nocleg, tylko tam dostarce 

jeść, znacy sie drzewa, patelnie. Beńdzies smazył sobie, tem przenocujesz. Powiada: Nikt nie 

mog tam nocować w tem. No to on sobie ogień rozpalił, pali, a w kominie tam sie odzywa, 

krzycy: Uwaga, uwaga, bo lece! No to on patelnie odsunoł. Buch! pół cłowieka buchneło. On 

go wzioł przerzucił za siebie. Znowuś smazy. – Uwaga, uwaga, bo lece! Buch! drugie pół 

cłowieka. On go odrzucił i sam smazy. Nic nie patrzy, tam nie oglonda sie. Poźniej juz znacy 

usmazył tego jedzenia. Oglonda sie, to cały cłowiek za nim stoi. No i on zacyna jeść. Ale on 

powiada: Daj mnie troche jeść. A on pada: ja i sam mam mało. Az sie najem, to dopiero.  

I zjad, zjad wsystko i nie dał mu nic. I mowi tak: To mas scęście, zebyś był mnie dał zjeść, to 

byś miał głowe ukrencono. I mowi: Powiedz mojemu synowi, zeby tak nie robił, jak ja robił. 

Bo ja w casie pańscyzny ludzi kazałem piło rozpiłowywać. I teraz ja sie morduje tak. No i na 

rano leci ten pan, znacy sie zobacyć, co jest. Pada: No nic, spałem spokojnie. – No, a co było? 

– Uwaga, uwaga bo lece i poźniej sie pański ojciec sie zrobił cały cłowiek i powiedział panu, 

zeby pan wiencej tak nie robił, jak ja robił. No i koniec na tym. 

 



 57 

Z wojny 

 To w cterdziestym cwartym roku było. No i zaceli Niemcy… (bo tu było tech 

partyzantow duzo z Cerwonego Boru) od Szumowa zaceli jech gnać i dognali jech do 

Giełcyna tutaj i do Starej Łomzy. A tutaj bili znacy sie tech. Na moim polu jednego zabili. On 

sie rozerwał minami, granatami. No i ten, reśta pochowali jech poźniej. 

 

 

41. Aleksander Danielski, ur. w 1898 roku, 

      wieś Giełczyn, gm. Łomża 

 

Przeżycia wojenne 

 Byłem na wygnaniu. Wypeńdzili nas z domu. Poźniej tamoj byliśmy tamoj u jednego 

gospodarza. Kopaliśmy kartofle. Z powrotem jechałam, na mine najechałem. Mina sie 

rozerwała, kunia mnie zabiło jednego. No i ja wtencas zostałem ranny. Seść tygodni lezałem. 

Rosyjski oficer mnie, doktor, wtencas opatrunki robił przez seść tygodni. Wylecyłem sie  

i wtencas dochodziłem do zdrowia. No i był tam ze mno jeden, nieddaleko mnie, umar. 

Musiałem go pochować. No i wtencas, jak już wyzwolenie przysło, to my powrócilim do 

domu. Nie zastaliśmy tez nic. Nic nie było ani płota, ani stodoły, ani chlewa. Odłamkami 

odrapany był dom. Tyle tego było. 

 Byliśmy w Żyźniewie. Najpierw w Zagrobach byliśmy, a poźniej z Zagrob 

przyjechaliśmy do Żyźniewa. I w Żyźniewie tamoj byliśmy u tego gospodarza. No i ten 

gospodarz z cheńcio nas przyjoł i my jemu pomagalim robić w polu. To trwało, no bo ja wiem 

jak długo? Bo to ja pojechałem tam, moze, bo ja wiem, był październik, a od tamtej pory to 

my dopiero przyjechalim na zapust do domu. A jak Niemcy tylko weśli, a Polacy ustompili, 

no to wtencas rozumie sie, ze to strach było duzo i mencyli Polakow za bez co. No i poźniej 

posed front naprzod dalej, no to juz było troske wiencej swobody, a strachu to było do djabła.  

 

 

42. Stanisław Truszkowski, ur. w 1897 roku, 

       wieś Zawady, gm. Łomża  
 

Dziadek 

 Nie było domu. No i z pocontku mieskałem u jednego kuzyna, poźniej u drugiego 

kuzyna. Ale esce był dom pusty, co tam nie było nikogo, esce te ludzie byli w Rosji. No  

i przysed taki stary dziadek, zaraz z sąsiedniej wsi. No i mieskaliśmy oba z tem dziadkiem.  

I ten dziadek juz miał dziewieńdziesiont trzy lata, ale cłek był dobroci. I jak on poźniej pomer 

ten dziadek… Miał dwoch synow ten dziadek i jek umar, to nie chciał go pochowac ten,  

u ktorego umar, bo była synowa ta lepsa, co on umar u niej. To ten nie chciał go pochowac, ze 

on ma majontek nie po dziadku, tylko po babce. To nie chciał go pochować. To ten koniecnie 

tego dziadka tu dostarcyć do tego brata, co majontek miał po tem, tem dziadku. No i tego, to 

ten sie zaper, ten, ten wnucek, bo to juz wnucki byli, ten  wnucek, bo sie bojał, bo tech było 

dwoch chłopow, a on był tylko jeden. To sie zaper, to te wywalili okno i tego dziadka 

wrzucili. No to co? To ten nie chciał pochować, a sołtys dał znać do melicji i dopiero melicja 

jech tam nagnała i pochowali tego dziadka. 

 To za kilka lat ja orze na polu a wnucek ten, z tech, co nie chcieli tego dziadka pochować, 

przysed do mnie i płace. Ja go sie pytam: Cego ty, Olesiek, płaces? A on mnie pokazuje 

rence, ze synowa mu otłukła rence, ze on jej jakow wzion. Tak ja jemu dopiero mowie:  

A widzis, Olesiek, to mas za dziadka. 
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Dziwna przygoda 

 Miałem lat osiemnaście, tak już kawalera rznołem troche i tego, ale we wsi nie było 

panien.  No to dzie ja? Zaraz tam na sąsiednio wieś chodywałem do tych dziewcyn. No 

przysedem nazad do domu, ale nie wiem chtora tam godzina była, bo tam dawno zegarow nie 

było, wyjontek chto niał. Ale przypomientuje sobie, ze trzeba, jakem powrocił już od tej 

panny, ze trzeba kobyle źreć dać. No to co? To ja worka znalaz i posedem po siecke do 

stodoły. A stodoła była w drugiem miejscu, bo to było po kolonijach, mnie w drugiem 

miejscu dali siedlisko, tak. To wysedem ze te chlewy niedaleko, tam był zaraz łóg, no i tego. 

To ja sie patrze, to chodzi biała krowa. To ja tak sobie dumam: Cyja to krowa moze być, tak 

poźno chodzi w nocy? Ale mowie: To ja złapie, to jeden tako krowe tu we wsi pewno ma (tak 

mnie sie zdawało), to moze ja jo złapie. No to ja do niej: Łosia, łosia, łosia, łosia. To ja moze 

od niej dwa chody, ale złapić mi sie nie da ta krowa. To wyprowadziła mnie ta krowa az jek 

sie końcy siedlisko moje, juz tam licyć do pola. I ta krowa mnie znikła, tak tylko ogień błysk  

i ta krowa znikła. I ja wtencas ustał, i nie wiem, co mam robić. Nie mogem sie rusyć z miejsca 

nawet. Azem postojał jakiś cas, oprzytomniałem, no i dopiero sed tak bokiem, bokiem, 

bokiem i przyglondałem sie, cy ta krowa mnie goni. No ale ze przysedem do domu. 

 

 No i jeden rok, no koniecnie mnie zenio, bo tak ni mam nic, tylko mam kobyłe i woz,  

i matke, i starsego brata. No to ludzie mnie zenio: Zeń sie, to prendzej ci chto dopomoze  

i prendzej sie odbudujes. No dobrze, posłuchałem sie, pojechalim w komplementa. 

Pojechalim raz, no dobrze. Nie mogem dobierać, bo samem nic ni miał. Obiecuje mnie ten 

teść postawić dom i już mnie dał tysionc rubli i tysionc marek pieniendzy, bo juzem zrobili  

u rejenta. To przyjechałem do nich trzeci raz, to mnie kobieta jedna zastempuje z tamtej wsi  

i peda: Co ty jo weźnies? Ja mowie: Ba, a ja tam wiem, toć juz w podobie do tego.  – A ty 

zies, ze ona z brzuchem? Tak, to ja mowie: Ba, a ja tam wiem, to zobacy, zajrzy jej tamoj.  

– Ale ja ci mowie, ze tak  jest. To cyj ty jesteś? A ja jej mowie, ze tego i tego. – To ty wnucek 

świentego Stasia (tak dziadka nazywali). – No – mowie – tak. Tak ta kobieta wziena i pluneła: 

pfu, pluneła. – I ty sie z nio ozenis? Toć ona z brzuchem jest. Ten i ten z nio chodził i ten,  

i ten jej zrobił. No to co? To ja juz zbaraniał. Juz by sie zenić i nie zenić. Chto zacoł, niech  

i końcy. No i wzionem, i rzuciłem to panne. Oddałem jej te pieniendze, com od nich wzioł, 

wsystkom zwrócił. 

 

 

43. Feliks Kalista, ur. w 1904 roku, 

      wieś Podgórze, gm.  Łomża 

 

Wspomnienia wojenne 

 Wcterdziestem cwartem roku przyjechalismy do Włoch i byliśmy w maju, w kwietniu 

legjo cudzoziemsko, ktoro dowodził generał de Gol. I zajelim stanowiska pod Monte Casino. 

Gdy pierso noc nocowaliśmy lenji, pokazali sie jakieś znaki światowe. W tem casie nase 

dowodztwo nie wiedziało, co jest. Powiedzieli: Pomiendzy nami dywersja. No tak jedno noc, 

drugo noc, na trzecio noc przekonali sie, ze to nie była dywersja, a byli świentojańskie 

robacki, ktore wiecorem pokazywali, gdy fruwali, światło, bo to byli świentojańskie robacki, 

ktore mieli fosfor w skrzydełkach. 

 No i takem zajeli sie w maju lenje i wtencas cekaliśmy do ofensywy do jedenastego maja. 

Z dziesiontego na jedenastego wytworzyła sie ofensywa, artylerja biła, ziemia trzęsła sie. Pola 

minowe, były, mina na minie. Saperzy śli naprzod, rozciongali białe wstengi i myśmy sie 

cołgali jak robaki po tech wstengach i tak trwało bez, przez… y… siedem dni. Nareście juzem 

sie załamywali. Przysło dwa bataliony na wsparcie, no i osiemnastego maja o godzinie 

dziewiontej weślim na wzgorze klastorne i zdobylim Monte Casino. Po zdobyciu Monte 
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Casino dostalim sie na odpocynek. Na odpocynku byliśmy dwa tygodnie, dwa tygodnie 

uzupełnić bataljony. Bataljony uzupełnili ze śląskich jeńcow wojennech niemieckich, ze 

Ślązakow. Przeprasam, juzem sie zmylił. No i śliśmy nad Morzem Adrjatyckiem az do 

cterdziestego piontego roku, az do zdobycia Bolonji. I zakońcylim swój mars we Włosech. 

 

 

44. Stefania Kalska, ur. w 1907 roku, 

      wieś Podgórze, gm. Łomża 

 

 Zyłam i męcyłam sie dla dzieci. Najmłodse dziecko odsed ode mnie, odjechał ode mnie, 

zostawił mnie dziecko i synowo ze mno. 

 Kiedym ja mse zakupiła w kościele i posłam do kościoła, i przy katafalku msa sie 

odprawiała, a ja klencałam przy katafalku, prosiłam ja Boga, zeby Bóg dał, zeby mąz do mnie 

przysed. Bo ja byłam jesce młoda, cterdzieści lat miałam, to straśnie płakałam tego swojego  

męza. Przysed mój mąz, go sie pytam: Jek tam jest? Nie chciał mnie odpowiedzieć. 

Powiedział, ze nie wolno. Pytałam sie: A cego chces? Nic nie chciał. Prosiłam, zeby do mnie 

podset. Nie wolno jemu, mowi, ze to tajemnica taka, ze tego powiedzieć nie wolno. Słysałam 

jego jenk pod oknem, jak jencał tego dnia w rocnice śmierci jego. 

 

* * * 

Ty Wacławie śpis w Warszawie, 

Tobie kwitno róze, bzy, 

Mnie bez przerwy płyno łzy. 

Tobie nieraz świece z wosku, 

A dwóch synow miałeś w wojsku. 

A ja tobie dziś zazdrosce, 

Bo o wsystko ja sie trosce. 

Najstarsego ukochałam, 

Prawa jemu ja oddałam. 

Najstarsy syn wodke pije, 

Mowi, ze ojciec niezyje. 

A średni syn awansuje 

I zołnierzom rozkazuje. 

A najmłodsy gospodarzy 

I sie ze mno cęsto wazy. 

Najmłodsego ja kochałam, 

Za granice tez wysłałam. 

Na kolonji ja mieskałam, 

Duzo w życiu pracowałam. 

Po sto śtuk gęsi chowałam 

I po chlewie świń. 

Blokiem świnie na fory kładłam 

Bo na kolonji ja mieskałam. 
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45.  Józef Pęski, ur. w 1900 roku, 

        wieś Wizna, gm. Wizna 

 

Wspomnienia z wojen 

 Jak wojna była ruska z Niemcami, to ja z matko uciekłem do Rosji jako uciekiniery przed 

wojno. Matka sie bojała, że Niemcy piersi obrzynajo. Dwa tygodnie jechalim na pociongu, na 

płatformie, nie w krytym wagonie. Dwa tygodnie jechalim. Nie było ani chleba, ani jeść co, 

ani przykryć sie na płatformie. Jak przysed do przystanku, gotowali herbate. To caj nazywajo, 

ruski caj. No i, panie, przystanek mały, to my w kolejke. Kto z cem miał, garcek jaki, 

garnusek, wiadro – leciał po te wode. Po rusku kipiatok nazywa sie. No i kto dostał, to dostał, 

a nie to pociong długo nie stał, bo to przystanek mały. I ruskie krzyco, panie, pociong juz 

rusa: Sadziś! I se najadło, i sie napiło. Głodno i chłodno. No i, panie, dwa tygodnie sie jechało 

na pociongu do Rosji, do Samary. Wienc poźniej bylim tamoj trzy lata w Rosji. Ojciec był  

w Ameryce. Matka umarła w Rosji i brat młodsy tez umar w Rosji.  

 Poźniej wojna tam sie skońcyła. Wracalim do Polski, a matka została sie w Rosji,  

w ziemi. No i, panie, przyjechalim do granicy. Stojo Niemcy i stojo ruskie. Druty kolcaste. 

Zleźlim z pociongu, idziem do tego ślabana, panie. Niemcy stojo. Pyta sie: A dzie wy 

jedzieta? To ja jem powiedział: Ślązak, do Ślązaka – po polsku. On rozumiał to wsystko  

i rozmawiał ze mno. – To po co wy pojechaliśta do Rosji? – No – mowie – straszyli kobiety, 

kobietow, że Niemcy piersi obrzynajo kobietom. To on sie rozgniewał za to. Powiedział: 

Farflukte – po niemiecku. – No ja – mowi. Ja mowie:  Do Polski jadziem. – Do Polski nie 

pojedzieta, tylko pojedzieta do Niemiec na robote. A ja jemu mowie: na robote? To so siostry. 

Dwie siostry miałem ze sobo młodse. Ja mowie: One niezdatne do pracy. – Jo, ta jedna to – 

mowi – nie beńdzie pracować, a ta druga – mowi – ta starsza – mowi – może pracować. 

 No i, panie, do pociongu. Na Niemcy pojechalim. Wienc, panie, nas zaraz do łaźni, 

wymyli, zastrzyki. Dzie tylko włosy byli, panie, pod pacho, cy, panie, nawet tam, dzie nie 

potrzeba, panie, te włosy, to golili. Do łaźni, zastrzyki! Dopiero nas do Niemiec, do hale  

w Niemczech, do hale. No i tam przyjechała, panie, sołtysa żona brać tech ludzi do roboty na 

lato. No jej dali takich, panie, i takich, i takich, co pracujo, i miesanych takich, panie. No  

i w Niemczech pracowalim. To było tak: dwa kilo chleba na tydzień, cterdzieści deko kasy 

jencmiennej na tydzień i cterdzieści deko monki na tydzień, i pieńć deko słoniny na tydzień,  

i liter mleka odcionganego na dzień, spod centerfugi. I tak trzeba było pracować. Nie było, 

panie, kartofli dwadzieścia funty, znacy sie osiem kila na tydzień. To poźniej kartofle sie 

wiązali, panie, na polu, zaceli rosnońć troche juz, to sie posło za swojo potrzebo w kartofle,  

w macine. Sie usiadło rzekom za sswojo potrzebo, to sie kradło w kieszonki, za pazuche.  

I tarło sie na tarce te kartofle i poźniej, panie, co? Ja posed na spichrz, so osiory dla koni. 

Wienc ja ukradłem tech osiorow z tego spichrza tak, zeby Niemiec nie zobacył albo Niemka.  

I sie tarło, i w duchowke sie sadzało, w piec, i sie tak żywiło. 

 No poźniej, panie, przerobilim całe lato. Kartofle przebieralim do nasienia. I była taka 

tam, juz stale obijała sie w tech Niemcech i ja jo zartami zagabnoł (ja wsystko bede gadać), 

wienc ona, panie, mnie uderzyła w twarz i ja jej oddał pare razy za ten jeden raz. Nareście 

posła sie poskarzyła. Posła do sołtysa, tego Niemca, poskarzyła sie, ze ja jo pobił. Wienc tam 

był… Ja nie umiałem jesce rozmawiać po niemiecku. Taki tam chłopak był taki. No i on 

mowi… On rozumniał po niemiecku, rozmawiał. Mowi: Józef – mowi – zaraz zandarmi 

bendo po ciebie, bo ona do sołtysa posła, do tego szefa – mowi – posła poskarzyła sie, ze ja jo 

pobił. Mowi: Zaraz zandarmi bendo po ciebie. Ja mowie: To ty umiesz rozmawiać po 

niemiecku, to jem wytłumac, jak oni przyjado. Za jakieś pietnaście minut już żandarmy na 

koniach so po mnie. Wienc on jem tłumacy, że, panie, że ja jo zagabnoł zartami, a ona go od 

razu uderzyła, ze ona mnie uderzyła – tak jem tłumacy – a ja jej oddał pare razy za to.  I oni 
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wysłuchali te, jak to było,  to robote i mowi powiedzieli: Farflukte, trzeba było jej dać lepiej 

jeszcze za to, kiedy ona go od razu uderzyła, ona zaczeła. I zabrali sie, i pojechali. 

 No i poźniej na jesieni… (bo mielim tylko do jesieni tam pracować), wienc, panie, do 

Polski chcemy. Nie chco nas odprowadzić do Polski, tylko kazo jesce robić. Wienc my sie 

zmowilim, panie. Tam we wsi jesce i tam dwor był taki, było dość Polakow i my sobie po 

cichu sie tego, panie, zmowilim, żeby na jeden dzień na stacje iść, na dworzec, żeby nas 

odstarczyli. I my, panie, na dworzec przyślim. Przychodzo żandarmy i mowio, że jo, nie 

pojedzieta do Polski, bo – mowi – bo wagony so zajente wojskiem. Jeszcze zejdzie ze dwa 

tygodnie, dopiero pojedzieta. No i my, panie, tłumacyli swoje, panie. I co tam kto miał, panie, 

nazad na swoje miejsca poślim. I, Panie, przerobilim dwa tygodnie, i dopiero nas, panie, 

odstarczyli. 

 Wienc chleba nie było, tam nie dostał nic, naawet pieńć deka w sklepie, nigdzie nie 

dostał. Wienc ja, panie, co? Zmowiłem sie, oanie, tam z to Polko, drugo, nie z to, co pobiłem. 

Tam była piekarnia we wsi, za wsio troche, wieś Strasbur za hale, pod Erfurtem. No i, panie, 

mowie jej: Skond tu, panie, chleba dostać na droge? Ale tam była taka dobra kobieta, panie, 

tez tam pracowała w tech Niemcech. Ja mowie jej: Skond tu chleba? Ona mowi: Tu jest 

piekarnia – mowi – to ja pójde, ja sie znam z tem piekarzem, to moze on chleba wam sie 

postara, jak bedzieta odjezdzać. Ona posła, to on jej powiedział po niemiecku (ona umiała tez, 

rozumiała i umiała rozmawiać): Jakiego niebońć zboża. -  Ale – mowie – zboża ukraść to kula 

w łeb. U Niemcow złodziej, panie… Nie wolno, zeby kraść. No i na spichrzu był jencmień, 

wienc ja namowiłem drugiego tamoj. On sie z wojska zwolnił, z ruskiego. Był razem z nami. 

Jencmień był na spichrzu i on wsed ze mno. Ja worek wziełem, nasypalim, panie, tego 

jencmienia. I, panie, to ja mowie do niego: Ty wojskowy, a ja jeszcze młody jestem – mowie 

– bierz. A on nie chce. No nie chciał. Mowi: To po co ty przysed? Ja bym nalaz takiego, co by 

posed ze mno i by wzioł na plecy. No nareście, panie, to ja widze, ze tu co? Juz nasypano, to 

ja na plecy, panie, wzioł na plecy. Ja mowie: A ty stoj na dworzu i pilnuj, bo światło sie 

świeci, widno. Pilnuj, zeby – mowie – jaki  Niemiec cy Niemka, panie, nie przyśli, panie,  

i nie zobacyli. No i udało nam sie. Ja na plecy, poddał mnie, zaniosłem, panie, do mieskania, 

bo zaraz przy stajni, panie, mieszkalim. I pod łozko, panie, wsunełem ten jencmień. Nareście 

mowie do tej kobiety, co ona tam, panie, juz to obrobiła, panie, z tem chlebem, mowie: Wie 

pani co, że mam ten jencmień. No dobra. A on mowił Niemiec, ten piekarz, żeby przynieść  

o dwunastej w nocy. Rozsypałem, panie, na połowe, temu drugiemu, co był ze mno. I ona 

naprzod, a my pojedyńczo znow, godzina dwunasta w nocy. Zanieślim, panie, on kazał 

wysypać ten jencmień i prendko (po niemiecku) uciekać. Los, farflukte, na haus, sznel – tak 

on powiedział. No i mowi: Kiedy bendo odjezdzać, to ty – na to kobiete powiedział – to ty 

przydzies i dostanies chleba dla nich, kiedy bendo odjezdzać. I tak było. Ona posła, kiedym 

odjezdzali, posła i przyniosła tego chleba. 

 A w Rosji to tam dawali dwadzieścia kopiejek na osobe i tak sie żywiło. To ja 

pracowałem, panie, na stacji, na kuchni. Przychodzo pociongi, to tam szykujo obiady.  

Kuchorze byli, dwoch na zmiane. To sie nazywajo po rusku powary. I ja tam pracował. 

Poźniej rzuciłem tamoj, bo mało płacili. Chodziłem na stacje, tak, panie, zarobić, wygruzić, 

panie, jakichś panow, oficerow. To w nocy, panie, cało prawie noc. Najwiencej pociongi 

przychodzili w nocy. No i, panie, to mnie żandarmy raz złapali, bo byli złodziejaszki, panie, 

kieszonkarze, nawet i walizki kradli. To ja takiem sie tam w nocy obijał. No i zarabiało sie, bo 

było pare tragarzy, ale oni nie mogli podążyć. Jak pociong przydzie, kazdy, panie, kazdy 

chce, ten wygruzic sie, ten przesiąść. A ja juz wiedział nawet o minutach, dzie pociong 

odchodzi, ktory przychodzi. No i, panie, to ja tak. Poźniej to mnie raz złapił żandarm, że ja  

w nocy sie szlaje, że jestem jakiś kiesionkarz abo złodziej jakiś – pada. To mnie 

przyprowadził, wzioł mnie przyprowadził na żandarmowke i dawaj mnie włosy z szyj,  

z karku drzeć do góry. Podder i poźniej puścił, żeby ja… - Cztoby ty bolsze nie prychadził.  
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A kak pryjdziosz, a ja ciebia pojmaju, to jeszczo chuże pałuczysz. To jeszcze gorzej dostane, 

jak mnie złapi. No ja juz wsystko jedno, juzem nie bojał sie, tylko chodziłem, ale juzem miał 

sie na ostrozy. Na ostrozy sie maiłem juz, ale wsystko jedno wzioł i upilnował, panie, i drugi 

raz mnie chapnoł. Złapił mnie drugieraz. Przyprowadza mnie drugieraz na żandarmowke. No 

i wyrzucił ogień, wengla cerwony, palił sie znacy sie w kuchni. A po rusku plita sie nazywa. 

Wyrzucił na podłoge, na balche i kazał mnie renkoma gołymi zbierać. Wienc ja, panie, to 

zbierał. Popaliłem sobie rence. Plułem na rence, a on mnie nie dał, żeby ja pluł, tylko 

renkoma zeby cystymi, panie, wrzucać w kuchnie. Ja musiałem ten ogień wsystek z tej 

blachy, panie, wengiel wrzucać nazad w kuchnie. I dopiero mnie puścił. Ale mowi: Jak złapie 

cie jesce trzeci raz, to w ciurmu, do więzienia – mowi. 

 Jakiem uciekali do Rosji, to do Wołkowyska na piechote ślim. Odepchneli pociong, bo to 

duzo uciekinierow było przed to wojno. I pociong odepchneli, to na płatformie i dwa tygodnie 

jechało sie. Przykryć ani jeść, nic nie było do jedzenia. 

 W dwudziestym roku, jakem wrócił z Niemiec, poszedem do wojska. Wzieli mnie.  

W wojsku słuzyłem blisko ctery lata, w straży pogranicnej. Stojałem na Wołyniu, na granicy. 

W wojne dostałem sie do niewoli w Nowogrodzie za Łomżo, w Nowogrodzie. No i uciekłem 

pod Jedwabnem we wsi Plac Kotowo. Na chlewie lezałem. Pognali nas i paru uciekło w lesie. 

Ale słysze, że odpoczywali pod stodoło i słysze, że leci na chlew. Drapaki z sobo nie 

wciongnołem. No i ucichło tamoj. Na chlewie ktoś wpad, ale nie wiem kto, cy to gospodarz, 

cy może syn, panie, spać sie połozył, bo ja troche sie zagrzebał w siano. 

 Wienc pułk nam sed na pomoc w Nowogrodzie. Nie zdążył. O, nas duzo, panie, wybili  

i do niewoli wzieli. Wienc pułk szed, ale już nie zdążył. A poźniej natar ruskich, panie, to 

przez rzeke dwa mosty było nie spalone ani zniscone, to uciekli nazad za rzeke ruskie. Poźniej 

ruskie sie wzieli i znowuś, panie, ten cały pułk rozbili i nas dognali te niewolniki na placu we 

wsi pod Jedwabnem, od Wizny to pod Jedwabnem – Kotowo Plac. Wienc my odpoczywalim 

pod stodoło i, panie, ja sie zamieszał, jak oni, ta druga partja przyszła z tego pułku, przygnali 

tech niewolnikow naszych. To ja pytam sie gospodarza, tam stojeli na drodze: Cy tu ni ma 

ruskich w gumnie, panie, cy tam we wsi? Mowi: Niech pan lezie na chlew – mowi – tam nie 

ma nikogo. To tam siana troche jest, to pan sie schowa. No wienc ja wpad tamoj, przykryłem 

sie sienem troche, pod strzeche, panie, schowałem sie. Ale, panie, słyse, że ktoś leci. Leci, to 

ja myślałem, może spać gospodarz, a to z tego pułku tamtego, co nam miał przyjść do 

pomocy, drugi wpad. A ja drabki za sobo nie wciongnoł, bo żeby był wciongnoł, to by był 

pewniejszy. Wienc, panie, ucichło, to ucichło. Ja nie pokazuje sie. Nie wiem kto, moze ruski 

wpaść, moze gospodarz wpaść. No i, panie, ten, poźniej ta nasa partja, ta eskorta, ta ruska, te 

ruskie zołnierze mowio: Wstawaj, rebiata, szczytaj w rady – odlicz w dwuszereg. Odliczyli,  

a ja wszystko słysze, bo pod stodoło to było, a ja na chlewie lezał. Oni mowio po rusku, 

panie, ze jeden uciek. No i kazał usiąść: Sadziś, budziem iskać. No i, panie, szukali. A w tem 

casie, jak ja lezał, panie, to wpad drugi, z tego pułku, panie, co nam śli na pomoc. Ale ja nie 

wiedział, kto to, tylko schowany byłem w sianie. Polatali, polatali, ido po podchlewiu i po 

ruski, panie: Kak najdziom sukinsyna, ubjom – po rusku – jak znajdo, to zabijo mnie. Polatali, 

pochodzili po wsi i powaracajo. – No – mowio po rusku – pajdziom, kak naszliby, to ubiliby 

– znajdziem, to ubijem. Gdyby znaleźli, to byliby mnie zabili. No i pośli. Z tej drugiej partji 

znowuś z tego pułku wszyscy, panie, po rusku: Wstawaj, rebiata, szczytaj – w druszereg, 

odlicz. – Jeden – mowi – uciek. Uciek, ale te już nie szukajo. Zabrali sie i pośli. 

 Posli, to ja, panie, już miarkuje, ze oni posli i tam z szczytu chlewa nie było, tylko 

stodoła była dachem przystawiona. Ja patrze, ze ucieczka bedzie dla mnie w razie cego. No 

ale te odliczyli, ze jednego ni ma, to te już nie szukajo, tylko zabrali sie i pośli. Pośli, tak ja, 

panie, z tego siana troche odkryłem sie i patrze, kto to wpad na chlew, cy gospodarz, cy może 

z tego pułku drugiego, co nam śli na pomoc. Takem wyjrzał, panie, spod tego siana, patrze, 

nie widać nikogo, a to mowie: To pewnie z tego pułku taki sam jak i ja, z niewoli pewnie 
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uciek. No i, panie, to ja, panie… Pośli, nasa ta partja, co nas pilnowali i z tego pułku, co 

wzieli do niewoli, tez posli – obydwie partje pośli. To ja, panie, spod tego siana patrze, 

nikogo ni ma, no ale wyłaże. Wylazem spod tego siana i ide po tem sianie. A on wlaz, panie, 

na środek siana, sie przykrył troche. Ja wpadem az do niego. Azem sie przestrasył i mowie: 

Ty, ty leż, a ja – mowie – zobacze, cy tu nie ma, panie, ruskiech na podwórzu. A my bylim na 

chlewie, na sianie. Zeby ja był drapke wcingnoł, to by i ten nie wpad i ja bym był pewniejszy, 

ze tu ruski nie wlezie na chlew. No ja do tej kukawki, do dziury tej, panie, ide patrzyć, cy tu 

ni ma, panie, ruskich na podwórzu. Może został sie który, może pilnuje? Ja do tej dziury, 

panie, do kukawki, tak po chłopsku powiedzieć, po gospodarsku, pomału sie sune, panie. 

Patrze, stoi ruski z karabinem. Stoi z karbinem ruski, to ja, panie, on ten karabin trzyma, a ja 

tak trzymam go na oku, żeby nie strzelił. Na tego, co leży, co wpad z tego pułku, mowie do 

niego: Uciekaj, bo stoi. Nie mowie, ze ruski, bo on – mowie – moze skapować, jak ja bende 

tłumaczył, ze ruski stoi. Tylko mowie: Uciekaj, bo stoi. A szczytu nie było, szczytem trzeba 

było na stodołe, na drugo strone bryknońć i by nawiał. A on nie, tylko leży. To ja, panie,  

w nogi, panie, tem szczytem na drugo strone zbryknołem z obory i w nogi. Wpadem, panie, 

do kobiety. Jest kobieta i córka, mężczyzny nie ma żadnego. Ja mowie: pani, ja chce sie tutaj 

schować. A ona płace, krzycy, boi sie i mowi: To musi pana tu dopiero co u mnie szukali?  

A ja nie pytam nic, tylko bez przymus do piwnicy w domu, panie, pod podłoge. No i, panie, 

mowie: Niech mnie pani da spodnie jakie, bo ja tu jestem obdarty. W spodniach ruskich, 

panie, kolana wydarte, pokrzywiane. I ona mnie rzuciła spodnie takie z rudawino z bieli. 

Kiedyś mąz kosił po beli. Ja te zdjołem i naciongnołem na siebie. Ale kobieta krzycy, płace, 

boi sie, to ja wyłaze z tej piwnicy, panie, i tylko zaraz do sąsiada, do stodoły. Sąsiad jest tam, 

panie, w stodole. Ja mowie: Panie, ja chce sie tutaj schować do wiecora. – A skond pan? Ja 

mowie: Z Wizny jestem. – To niech pan lezie na chlew, tam dużo siana jest. I ja wlazem na 

ten chlew. Siana dużo, ale sen nie bierze, człowiek przestarszony, serce nawala. 

 Przychodzi poźniej na chlew i mowi: Panie, panie! Ja mowie: Cego pan? – Niech pan – 

mowi – ucieka, bo Kozaki na kwatery przychodzo, ruskie. No i ja zlazem z tego chlewa. 

Wziołem, prosiłem jego o grabie, zeby mnie dał, zeby, panie, nie poznali, ze ja moze jaki tam, 

panie, uciekinier. Ja grabie wzioł, no i ide. Wychodze na brzeg tej wsi, stojo ruskie. Stojo, a ja 

te grabie, panie, panie, żeby nie pzonali, ze ja kai tam dezerter abo jem uciek. To ja grabie, 

panie, i ide. Stoi wies, panie, w dziesiontakch na Choromanach, to ja podchodze do tego 

owsu. I patrze, aby ja sie odsunoł, do lasu sie odsunoł, żeby oni mnie czasami nie zaczepili, 

bo to włosy ostrzyżone, wiadomo to młody, przebrany w takiech chałatach, panie,  

w zbieranicy, panie. Ja byłem tylko w jednej koszuli. Zegarek, pieniondze zabrali mnie, 

wszystko, mundur, spodnie. No i ja już do lasu, to jeszcze wziełem w lesie i te grabie 

rzuciłem. Sie nalezało nieść az do domu, przez pole iść. To ja wienc, panie, wychodze za wsie 

Meńćki, Rutki tam pomiendzy tem. I obejrzałem sie, patrze, jadzie dwóch \kozakow ruskich 

koniami. Tak ja, panie, jeszcze przed zachod na jakie godzine, to ja dawaj ten owies wiązać, 

żeby oni nie skapowali, że ja jestem, panie, że ja jestem gospodarz, robio o, zboże zbieram.  

I nadjezdzajo nade mnie, to było przy drodze,  powiedzieli pi rusku: Bog pomoż! A ja jem 

odpowiedział: Spasiba! Bo ja po rusku pisałem, ucyłem sie w szkole i rozumiałem te mowe 

rusko, bo i w Roasji byłem. To ja jem odpowiedział, jak oni mnie powiedzieli: Bog pomoż, to 

ja jem odpowiedział: Spasibo! I oni przejechali, nie czepiali do mnie, wcale nie odzywali sie. 

 Sedem do domu, panie. Sie należało iść przez pole, po polu, to ja wsedem, panie, na szos, 

jeszcze trzy kilometry do domu. Przychodze do domu, przysedem… A jadzie konno, panie, 

eskorta ta ruska, tabor ten ruski. Nie zaczepiał mnie, nic nie odzywał sie. Ja przez łonke, 

panie, skreńciłem już sobie do domu. Wszedem do domu. A był ruski tabor wojskowy, ruski, 

zaraz u nas, panie, przed mieszkaniem w ogrodzie. Wienc przychodze do domu, ojciec mowi: 

Tu jest Polak w ruskim wojsku. To ja mowie: Aaa, aby casami nie cepiał sie do mnie. No i on 

przychodzi i pyta sie o mnie. – Co to za jeden? – pyta sie ojca. A ojciem mu powiedział: To 
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syn. – A dlacego on w polskim wojsku nie słuzy? A ojciec mu mowi, ze był… - Dzie on był, 

co jego nie było przod, jak ja byłem? A ojciec powiedział: Bo był u corki, u siostry znacy,  

u corki, ze zabrali zieńcia do wojska. Nie ma komu jej tam pomoc z pola zbierać zboża – tak 

jemu odpowiada. A on mowi do mojego ojca, ze, panie – mowi – każdy chce żyć – mowi – ja 

go aresztować nie bende. Po polsku mowi, ruski zołnierz, w ruskim wojsku on był, Polak. No 

ja tu, panie, nie gwarantowałem, ze on mnie może aresztować. Ale on może powiedzieć, ze 

taki i taki tun jest, panie, zjawił sie. Może powiedzieć, ze to śpion. No i ja tu w nogi z domu, 

panie. Wpadem, odleciałem jakie ze sto metrow, do sąsiada na chlew, panie, w siano 

schowałem sie. I tam przebywałem az ruskie, panie, pośli. 

 Byłem poborowy, panie, w Łomzie do wojska mnie zabrali, w Łomży na komisji. Wienc 

jak ruskie śli  na Warszawe, to my sie tu na fortach obstrzeliwali. Poźniej wyślim do… tam 

wieś była za Łomżo, bodajcie! Skowronki? Za Łomżo sie nad rzeko sie obstrzeliwalim. 

Poźniej przyjechał porućnik konno i roskaz dał nam, ze my wychodzim, do Miastkowa idziem 

na piechote. 

 Przychodzim do Miastkowa, panie, nie ma kuchni, nie ma co jeść, nie ugotowano nic. 

Nareście porućnik mowi… No i kuchnia jest, nie ma co do kuchni. Każdy głodny. Porucznik 

mowi na mnie, żeby iść, postarać sie co do kuchni. Ja mowie: To tylko ja chce jeść? Tyle 

zołnierzy je. – No – mowi – nie mowcie – idźcie. Ja mowie: Zołnierz niech mnie da porucznik 

i pojdziem. Powiedział, żeby sie posatrać do kuchni jakiegoś świniaka cy jałowiaka. Wienc 

poślim. Do chłopa pojdziem brać? Nie pasowało. Poślim do dworu, bo ruskie i tak, i tak już  

w Łomzy so i zabioro wszystko, wszystkie bydło zabioro. Poslim do dworu i tylko jest jeden 

gumienny. Panowie uciekli do Warszawy, już nie było. Stojo pod oboro i musi ze trzech 

męzcyzny. Ja mowie: czego tu stoicie? A oni mowio, że chco sobie wziońść po krowie, bo nie 

majo krow i, panie, mleko chco doić. Nareście, panie, była zamknienta obora. Ja do 

gumiennego mowie, żeby roztworzył obore. No i on pobojał sie, panie, zołnierzy i otworzył 

obore, i ci, panie, ludzie wzieli sobie po krowie i pośli. A my wybralim sobie byśka-

jałowiaka, przyprowadzilim do kuchni, do wojska zarznońć. No i wsadzilim jego do chlewa, 

do obory, do chlewa. I byli słabe drzwi w tej oborze. I on, panie, wywalił te rogami, i uciek. 

No i poźniej porućnik pyta sie, co przeprowadzili do kuchni jakiegoś bydlaka. No ja mowie, 

że przyprowadzilim, ale wywalił drzwi – mowie – i uciek nazad, z powrotem. – To idźcie, 

przyprowadźcie go – mowi porućnik. Ja mowie: To ja tylko chce iść? Porućnik naznacy 

drugiech, niech drugie ido. No ale sie naper porućnik, zeby koniecnie iść. – Tam – mowi – 

wiecie, któren i co, i gdzie. No i z zołnierzami poślim i go przyprowadzilim. Ale juzem do 

obory nie wstawiali, do chlewa przypuśćmy tak o, po chłopsku, tylko od razu mowie na 

zołnierze: Trzymajta go, żeby sie nie wyrwał. Siekiere wziołem, noz, panie, a ten jałowiak, 

panie, zobacył, że ja z siekiero i nozem ide, zacoł beceć: beee! Cuł musi śmierć, ze go sie, 

panie, zabije. Ale, panie, trzymali zołnierze. I w łeb, panie, i zarznołem, i, panie, skóre 

zdjołem, i do kuchni. A jedna kobieta przychodzi: - Panie, pan mnie da łeb? – Dam. Druga 

przychodzi: - Panie, pan mnie da nogi? Dam. Mowiw: My tego w kuchni nie beńdziem 

gotować, nogow ani łba. Chłop przychodzi: - Panie skóre pan mnie da? Dam – mowie – ale za 

skóre to poł litra. No i chłop przynos poł litra. A jedna była cwana kobieta. Przychodzi  

i mowi: Panie, pan mnie urznie tej szynki. To – mowi – ja uszykuje obiad i pan beńdzie 

czekał na ten co w kuchni az kiedy ugotujo, to odpocnie. Odrznołem tej szynki samej, 

najmienkszej kawał kobiecie. Kobieta wzięła i mowi: W te okno pan przydzie, bo już beńdzie 

obiad, jesce i poł litra bedzie. Poślim, panie, poł litra stoi na stole. Wypilim. Kobieta 

nasykowała kotletow. Zjedlim. Jesce mnie w chlebak, panie, usykowała na podróż. 

 No i poźniej na drugi dzień, panie, wyjezdzać. Dzie? Do Nowogroda. Pytam sie 

porućnika: Dzie my jedziem? Cywilne furmanki. – Do Nowogroda. – To co tam je, wojna, cy 

tam ruskie so? A ten porućnik, panie, nie chciał strasyć zołnierzy. Ja mowie: Panie 

porucniku… A porućnik był młody, dopiero ze śkoły, jesce nie był w wojnach, panie, 
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nigdziej, to on jesce nie wyćwicony był w tech wojnach. Ale mnie zwioł na furmanke razem, 

żeby z niem jechać. I ja mu tłumacył, mowie: Furmanki puścić z powrotem do domu – mowie 

– bo my nie mozem jechać do Nowogroda, panie, w furmankach, bo, panie, nas wybijo 

masynowymi karabinami. Zobaco, ze polskie, polskie wojsko, tak, panie, wybijo nas. 

Porucnik odeśle furmanki, furmanki odeśle do domu, a my na piechote musimy iść talijero, to 

jest tak o, przy szosy, panie, rowami. No i tak zarzeńdził porucnik, odesłał. Ale przychodzim, 

panie, pod Nowogrod, nie mozem iść na pewniaka, żeby nie wleźć w petle, żeby nas nie 

wybili cy do niewoli nie wzieli. Przestompilim cywila jednego i zapisalim jego nazwisko, 

żeby on dowiedział sie, cy ruskie so w Nowogrodzie, żeby wrócił i nam dał znać, a my tu  

w lesie beńdziem lezeć. No i on posed i wrócił. Mowi, ze nie ma. Wcoraj byli w dzień  

w siedmiu Kozakow,  rozwietka ruska. – I – mowi – napili sie, nazerli sie i – mowi – 

pojechali z powrotem, a teraz – mowi – nie ma nikogo. No to my na śmiałego dopiero do 

Nowogroda przyślim. I dwa mosty było tam. Rozdzielilim sie na dwa mosty, porućnik 

rozdzielił. I, panie, mnie wysło jek raz na most, na posterunek. Taki zromb był drewniany,  

a jeden przy rzece, panie, wedle mostu i drugi – we trzech, trzech posterunkowych. No  

i, panie, te wszystkie zołnierze wzieli karabiny posatwili przy rzece „w kozły broń”. No  

i sami pośli, wiadomo, ze to na frońcie kazdy głodny, sobie zjeść coś. No i, panie, patrze,  

z lasu ido ruskie, Kozaki na koniach. Tak ja wołam kolegi, panie, żeby do mnie przysed, bo ja 

jestem w drzewnianym takiem, w pieńciocalowym drzewie, w budynku, przy moście samym, 

przy samym moście na szosy. No i on sie przycołgał, jesce i kapral jesce sie przycołgał. Ale 

okien nie było, tylko dopiero zromb bez okien. No i patrzym, jado ruskie, rozwietka jadzie, 

siedmiu Kozakow ruskich. To ja mowie: Kazdy na muche i, panie, bo oni sie wróco. Te 

karabiny zosatwili, panie, pośli na miasto. Zobaco, ze tego, to bendo lecieć i sie wróco.  

– Kazdy – mowie – na muche i dobra, bo oni sie wróco, uciekno, jak zacno te zołnierze. 

Karabiny zostawili przy rzece „w kozły broń”, a sami pośli za życiem, zjeść coś. I tak było. 

Kapral dał rozkaz, żeby nie strzelać. Mowi: My ich żywcem łapiem. Oni wcoraj byli, to  

i dzisiaj – mowi – bendo jechać – on tak mowi. Ja mowie: Bedo jechać? Tu zaraz bedo lecieć 

do karabinow, to – mowie – oni sie wróco z powrotem. I tak było. Zołnierze do karabinow,  

w kozły stojeli przy rzece i te, panie, w tył zwrot, wrócili do lasu, panie, i uciekli. Ja mowie: 

O widzis, rozkaz dałeś, żeby nie strzelać, to teraz uciekli i dobra.  

 No i na drugi dzien, panie, przyjezdza dowódca frontu. Przez binokle patrzy za rzeke, 

mowi… Nie daje zołnierzom strachu, bo u nas tylko rencna broń wsystko była tamoj. A nas 

musi było ze stu takich rozboi. No i tylko powiedział rotmistrzoju, ze przydzie sto trzydziesty 

pułk. Ale ten pułk nie zdążył. Znacy, panie, co wytłukli, to wytłukli i do niewoli wzieli, i… 

Mało przyrzeńdzia, rencna broń tylko była i wiencej nic. Nabrali do niewoli i bili, panie. Pułk 

poźniej przysed, ale juz sed juz, oa my juz, nas w niewoli rabowali, obdzierali, panie. Poźniej 

Piłsucki, panie, nacisnoł, to wpław uciekali za rzeke nazad, z powrotem. A poźniej, jak sie 

wzieli, panie, znowus ruskie… Mosty nie spalone, nie zminowane, mieli jazde dobro. My 

słyszelim, panie, jak nas gnali, boj sie mocny rozpoczoł tamoj. Poźniej ruskie, jak sie wzieli, 

znowuz, panie, cały pułk rozbili.  

 

 

46. Maria Kraińska, ur. w 1919 roku, 

      wieś Bożejewo Stare, gm. Wizna 

 

Dawne czasy 

 Kiedyś, kiedyś to tak nie było. Kiedyś to było tak, ze ani rozrywkow nie było… Tam jak 

zrobili jako zabawe raz na rok, to wiencej nie. Tylko schodzilim sie do jednego mieskania, 

tam urzondzalim takie zabawy rozmaite. Ganiali sie, to w ślepo babe, to to, to nie to. Kiedyś 

dzieci byli wiencej zajente. Nie ucyli nas tak. Trzeba było pracować, trzeba było… Już jak 
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miał jakie dwanaście, cternaście lat, to już szed do dworu, szed zarabiać. Za osiemdziesiont 

groszy sie robiło. Cały dzień trzeba było kartofle wybierać czy tam jeszcze coś robić. I to 

jeszcze dziedzic przysed, to nawymyślał, naubliżał. A teraz to inaczej. Na przykład jak ja 

majonc trzynaście lat zgodziłam sie już na służbe, bo ojciec umar. Nie było jak sie 

wychowywać przy matce. Niby zgodzili mnie do dzieci, a poźniej musiałam, krow dwanaście 

wydoić, trzy razy na dzień. Musiałam świniom dawać. 

 Jak mój brat na przykład też poszed zgodzić sie do dziedzica, żeby go przyjoł tam do tej 

roboty, poszło ich trzech sie zgodzić. No ale myśleli, ze dziedzic to taki jak chłop, podać mu 

renke, przywitać sie z niem i to wszystko. Pośli, podali jemu renke. On im renki nie chciał 

podać. Poźniej matke wezwał. Tam jeszcze matce naubliżał, że jak wychowała, dlacego dla 

dziedzica podaje renke. No i tak do wojny było. 

 

Wojna 

 Wojna, poźniej front. Przyjechali tu Niemcy, wsie powysiedlali. Bunkrow nakopali po 

lasach. Na przykład ja ze swojo siostro to chodzilim do bunkrow kartofle skrobać, tam jem 

kotły myć. No ale my nie narzekali, bo mielim u niech dobrze. Dawali nam i mięso, i kawa,  

i cukier, i chleb dostatkiem. Było dobrze.  No ale jednego razu przysłam sie do domu 

dowiedzieć. A miałam syna takiego, co miał trzy lata. A Niemcy bez przerwy kobiet łapali  

i gnali do roboty. A ojciec natomiast ukrywała sie w bunkrze, bo też chłopow gnali na okopy. 

Ktory wrócił, ktory już nie wrócił w ogóle. No i ja przysłam do domu. Tego dzieciaka 

wysłałam, mowie: Idź, synku, tu tendy o, do ojca. A ja tylko coś tu miałam zamknońć 

mieskanie i iść. Tymcasem ten dzieciak poszed, a mnie Niemiec zzajoł i do roboty mnie 

gonić. Ja tu nie wiem, co sie z tem dzieciakiem stało, a on nie chce mnie wysłuchać. Nie 

mogę sie z nim wypowiedzieć, on po swojemu, ja po swojemu. I goni mnie naprzod. Ja sie tak 

spłakałam. A ten dzieciak poszed tak miedzo. Tam jakiś człowiek szed, go wzioł  

i doprowadził do tego, do bunkra, do ojca. 

 Jeśli chodzi o wieś, no to natomiast nasza nie była zniszczona, ale inne wsie to byli 

zniszczone. Wszystkie ludzie byli wysiedlone tutaj do nas. Tak że w każdem mieszkaniu było 

nawet sześdziesiont osob. I robactwo sie zalengło. Poźniej tyfus panował. Ludzie starśznie 

chorowali. 

 Jak już Niemce odeśli, to już każdy sie grabał do swojej roboty. Wracali na swoje 

miejsca, budowali sie. Kto z gliny budował, kto bunkry jakieś zajmował, mieszkał. No  

i budowali tam domy, szopy takie, aby tam na raźne zamieszkać A potem już w miare upływu 

czasu zaczeli sie budować, domy pienkne stawiać. Zaczeli i pożyczki dostawać. Już teraz to 

jest zupełnie co innego. Na przykład jak teraz u nas we wsi gospodarze majo swój sprzent. 

Kółko rolnicze jest we wsi. A teraz remize budujo. Jest klub. Na przykład w wakacje, jak 

dzieci przyjezdzajo, to juz majo rozrywki, schodzo sie. A poźniej jak powyjezdzajo, to już 

jest smutno we wsi. I tak to życie płynie. 

 

 

47. Maria Olszewska, ur. w 1910 roku, 

       wieś Kramkowo, gm. Wizna 

 

Choroba męża 

 Mąz cięzko chorował. Porusa sie dobrze. Teraz tak o kuleć, to za bardzo juz nie kuleje, 

ale zawse bez kociuby sie boi jesce puścić tak, przez to, ze to jesce młoda kość. No i teraz raz 

pojechał, drugieraz na prześwietlenie, no i bardzo dobrze, wsystko w porzondu. Lekarz tak 

uwaza. Ale tak i zboza ze ćwiartke weźnie na plecy i zniesie do młynka, zmiele. Juz ja 

mowie, ze latoś nam dobrze. Bo tak, ja jak mogę, zrobie w domu, on zrobi w tem i juz latoś, 

juz.  
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 Pani, jak cięzko na wsi dziś dostać towaru. Dzieci pośli wsystko w świat, nie chco 

gospodarzyć, a my stare nie zdołamy. 

 

O zamku 

 O, o tem zamku, jakbyście panie chcieli opowiedzieć i zobacyć, ja moge tez opowiedzieć. 

To jest tak: tutaj jest zamek, królowa Bona kiedyś mieskała. Tylko tera to nie pamientam jej 

męza, tylko ze ona, sie licy, królowa Bona. Mieskała tu na zamku i miała dziewcyne, juz 

panienke dorosło i miała ona narzeconego. A ona, ta matka koniecnie chciała, zeby wysła za 

ksieńcia niemeickiego. I ten ksieńcio niemiecki przyjezdzał. Przyjezdzać to on przyjezdzał, 

ale zawse ona mowiła, ze, mamusiu, ja go nienawidze, ja nie chce, jesce Niemca złasca, ja nie 

lubie. 

 Ale kiedyś król polski miał cterech synow, pieńciu. To podzielił Polske na ctery cęści. 

Ale pytali i sąsiedzi, dlacego król tylko dzieli na ctery cęści Polske. To mowi tak: Dobry 

woźnica, jak ma ctery koła, to pionte bierze na zapas, jak wyjezdza w podróz. Ja mam 

nadzieje, ze państwo polskie nie beńdzie rozdzielone na ctery cęści, tylko z casem beńdzie 

jedne. Ale na razie kazdy syn ma dzielnice i sam sobie beńdzie rzońdził, zeby jeden pod 

drugim podwałny nie był. 

 Wienc mieskała Bona na tem zamku. Jesce ta góra jest. Bo za ruskich to przyjechało dw 

pułki wojska i zaceli rozkopywać. Wykopywali becki prochu. A nareście przysło od cara  

z Rosji, żeby zaniechać, bo może być jakieś złe powietrze i z tego wybuch i moze tu ludność 

wyniscyć. Wojsko rozjechało sie, troche zasypali.  

 I był ten zamek otocony wodo dokoła, tylko była brama, ktoro sie sło do kościoła.  

I królowa Bona siadała w kościele. Był pomnik. Ten kościoł był stawiany po wojnie, to już 

ten pomnik w kościele, sie licy, jest zamurowany. Tylko jesce jest, troche tam widać, kiedyś 

było wiencej. Jak jesce ja była dziewcynko, to puscali kamienie, to tak brzenk był jakby po 

dachowce dźwiencało. Ale już teraz to zasypiali. 

 No i Bona nareście, juz sie zmowili z tem ksieńciem niemieckiem, ze juz ma być ten 

ślub, te wesele. A córka nie chciała, nie chciała słuchać. Zrobili wienc gościne i przyjechali 

ksieńcia niemieckie. I Bona mowi tak: Może być imieniny twoje, coz zjechali sie gości, 

zrobimy gościne. No niech tam beńdzie. Nareście do tego stopnia jo tak upoili, ze ona… Dali 

jej tam wodke cy tam piwa, ze ona nie wiedziała, co sie tam robi. Poźniej zawołali ksiendza 

probosca z nasej parafji, żeby jem dał ślub. Ale ona jakoś przy gościach, ten ślub, ona nie 

wiedziała sama, co miała mowić. Wzieli ten ślub pod wiecor. Wsystkie goście zaceli sie 

rozjezdzać. Pojechali. A ślub był brany na zamku, nie w kościele, tylko na zamku…  

A ksiondz już odjechał, rozjechało sie wsystko. Pośli spać do komnaty. Ale ona rano 

przebudza sie, patrzy, to jakiś męzcyzna. Spojrzała, a to Niemiec przy niej jest. Tak wzięła 

straśnie płakać. A te dziewcynki, które jo ubierały, nie podchodzo, no bo królewna nie 

wzywa, zeby one podeśli jo ubrali, wienc nie podchodzo. Ale sobie myślo tak, pośli do tej 

matki i mowio, ze królewna to straśnie płace w swojej komnacie. Ta matka podesła i mowi: 

Cego ty płaces? A ona mowi: Mamusiu, skond on sie tutaj ten Niemiec znalaz w mojej 

komnacie? Przecie ja go przez tyle lat nienawidziła. A ona mowi: No to jak? Toć wy wcoraj 

źwiązek małzeński zawarli. – Nie może być, ja go nie chce, ja go nienawidze. Straśnie wzieła 

płakać. I do tego stopnia, ze jesce byli goście, ktore nie wiedzieli, ze matka jo przymusowo za 

tego Niemca. Wezwali tego ksiendza z powrotem. A ksionc mowi tak: Moje dziecko, przeciez 

pytałem cie, cy mas wolno, nieprzymusono wole. Mowiłaś, ze mas. No i dałem was źwiązek, 

ślub udzieliłem wam tu na zamku w obecności tylu gości. No i dalej posło do biskupa. Biskup 

uniewaźnił to. Nareście ksiondz biskup mowi tak: Ja dam wam tako rzec, wydajcie sobie 

pojedynek. I ktoren ma właściwie być jej męzem, ten wroga zwycięzy. I tak o tu za rzeko…  

A kiedyś strzelali z łukow, nie była broń palna, tylko patycki, łuki, kamienie i strzelali do 
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siebie. Wienc ten Niemiec strzelał do jej narzeczonego. A ten narzeczony uderzył tem 

kamykiem w coło i zabił tego Niemca. No i poźniej wysła za mąs za tego. 

 Ale przedtem, jak śli do kościoła, nie mogła sie ubrać. Ale to juz nie o tem samem. Nie 

pamientam, w ksiązce, cy to  juz on umar? Śli do kościoła i ta matka: Ubieraj sie, ubieraj sie 

sybko, idziemy do kościoła. A tunel to, prose pani, był od zamku pod ziemio, pod cmentarz az 

do samego kościoła. Oni chodzili pod ziemio, nie chodzili wierzchem, bo sie straśnie bali, bo 

to była wdowa. Wienc ubierała sie i matka z niecierpliwościo: Zebyś sie zapadła. I zaraz sie  

w tej chwili zapadli. Kiedyś tak było, jak matka powiedziała na dziecko, tak sie stawało. 

Wienc to sie wsystko zapadło, tylko sie zrobił chlopot. To ci, ktorzy… Było wojsko  

w środku, wsystko sie zapadło. Ci strazacy, co stali przy bramie… A przy bramie przewaźnie 

wartownikiem był pies. Wpuścić wpuścił, a wypuścić nikogo z zamku nie wypuścił. I te 

wartownicy straśnie sie przestrasyli, te, co tam byli na dworzu i tam w roźnych bramach na 

warcie, ze tylko sie zrobił chlopot i wysła woda.  

 Przyśniło sie chłopakoju tak: Weź świenconej kredy i wody świenconej i określij sie na 

smentarzu. I co do ciebie bedzie sło, wsystko całuj, wienc mnie wybawis, bo ja jesce zyje, 

wybawis mnie. No o tym casie ten chłopak to zrobił, wsystko całował, co do niego tylko sło.  

I przysła taka okropna ropucha strasna do niego, jak jemu zemby wyscerzyła, jak skocyła i on 

jej nie pocałował. To te powiedzieli, co pilnowali zamku, to sie jesce wienksy chlopot zrobił  

i on posed głembiej. I tak powiedział: Zebyś był jesce był to jedno zabe okrutno pocałował, to 

bym była wysła na wolność, a tak to juz nie wyjde. To takie so wyroki boskie.  

 Wienc ta góra tutaj u nas jest, to duzo kiedyś zwiedzało i dziś. Ale w ogóle to tam nie ma 

nic. To i teraz tam zwiedzajo, tak przyjezdzajo, pochodzo, to tam smentarz, wsystko zarosło. 

Bo kiedyś to ksiondz pleban kazał porzondkować, zeby to było na pamiontke tam. A teraz to 

juz tak. Kiedyś to przed samo wojno o tem zamku naucyciel mowił, ale tera to nie.  

 

O tkaniu chodników i obróbce lnu 

 A te chodniki? Zwycajnie sie len przeńdzie, farbuje, snuje. So snowadła, jesce stojo tu 

pod ściano. Sie snuje, poźniej na krosna sie nawija. Jest płocha, nicianki, sie ponawłócy, 

wiązaki wiąze sie. Zakłada sie na krosna i juz. Te kolory to sie farbuje smaty. Ja latoś 

nafarbowała, to zawiozłam, teściowa prosiła. A teraz tez nafarbowałam. Smaty to, co 

niezdatne do uzytku, potnie sie na takie pasy i trzeba farbować, a można i tak. Duzo tech 

kolorow. To sie rozpostrze na podłoge cy na ślabanek i sie patrzy, i podbiera kolor do koloru. 

A jak sie nie farbuje, tylko takie kolory jak sie chodzi, i takie tez. Co sie zrobi, to jest. Teraz 

juz nie robio na krosnach. My same z małych lat przyzwycajone do tego. Już tera to sie zdaje 

tak. Kiedyś zimowo poro to tak: sie len terło. Trzeba było wyrwać, obić, wymocyć, jesce  

w wode leźć. Namocyć i poźniej patrzyć, cy on dobry, cy nie, cy paździerz od niego odstanie.  

I wysusyć, rozpościerać na smugach, wysusyć. I poźniej tego, medlić, to na rence. A poźniej  

z koła gospodyń mielim miendlarke, ale tez trzeba było renkoma kreńcić. Garzci tego lnu, nu 

tak, jak sie renko obejmie wkładać i męzcyźni kreńcili, a casami kobiety i sie miendliło. 

Poźniej sie terło. Klepać trzeba było, cesać. Takie scotki to jesce mam. Mam cierlice  

i miendlice, i scotki, i nicianki. To tak: oklepie sie, ocese, siada sie (kołko mam), sie siada  

i przeńdzie. Poźniej sie zwija te nicie. Wituchy, motowidło i sie zwija. Kiedyś były drabki do 

snucia, takie druciki i sie snuło. Do przendzenia to kołko. Kołowrotek to był inny, bo to na 

kołowrotku to przendli, to podsadzali pod tyłek ten len. Nie była przńślica wysoko, tylko była 

nisko. I podsadzali, i dopiero poćciongali, i tak przendli. To tera mego brata zona podsadza 

wełne pod tyłek i dopiero poćcionga. Jak sie te nitki uprzeńdzie, to poźniej sie robi. Na kołku 

to taki jest kulas i desecka jest wysoko. O, ja latoś miałam tech przeńdzionow! Poźniej so 

wituchy, motowidło i sie zwija, i koziołek, i wsystko. Od pocontku, jak sie zacnie robić, no 

to… Ja tera miałam wełne, no bo była córki teściowa w Wiźnie, to ja jej dała, niech zrobi.  

A nareście tak jakem zachorowała, to miałam jesce przendzy i tego klepanego i dałam tutaj 
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sąsiadce. Ja mowie: Weź tutaj, beńdzies miała na chodniki. Bo tera na kosule sie nie robi.  

A kiedyś to tak: i kosule, i kalesony, i na wierzch – wsytsko było lniane, wsystko sie robiło. 

Do Wsystkiech Świentech sie zwijało, zeby choć zetrzeć, oklepać. Do Bozego Narodzenia 

pakuły sprząść, pakuły, sie nie spóźnić. A po Bozym Narodzeniu, aby scęśliwie zacoł sie post 

– krosna. Wienc tak prawie ciengiem gotowanie, pranie, przeńdziona, snucie, wicie, aby do 

Wielgiej Nocy krosna zrobić. A teraz? Kiedyś babcia powiedizała, ze przed skońceniem 

świata cy jak bedo dni krotse. Patrzy pani, ze ja seśdziesiont ctery lata, a dni so coraz krotse. 

Kiedyś tak: i robiło, i przendło, i był cas. A dziś tak: ja i nie przende, i krosien nie robie, bo  

i zdrowia sie nie ma, i nie ma casu. I sie nie siedzi. Ale tak: mam masyne, to sie usyje, to to. 

 

O chorobach 

 Jesce ja, prose pani, bez okularow najcieńse igłe nawleke, jesce mam dobre ocy. Tylko, 

ze tylo, ze o… Z cięzkiej pracy zaceło sie mnie wychodzić. I w zesłym juz mnie tak 

dokucyło, ze ja, ze ja miałam… Posłam raz na badania dla kobiet. Tutaj jest Domaleska  

z Kramkowa, mąz z Wizny, ale ona z Kramkowa, jest połozno. – Pani sie nie obejdzie bez 

operacji, pani musi iść. Wsystkie te badania, wsystko. Przyśli wyniki niedobre. Trzeba do 

lekarzy, do Łomzy. Posłam drugi raz. Mam seśdziesiont lat, ale pójde. – Pani, cego pani ceka, 

cemu sie pani nie uda na Białystok na operacje. Ja mowie: Może i tak sie umrze. Nareście jak 

mnie dokucyło w kopanie kartofli… Nie mozna  dostać kopacki. Troche dostalim tej 

traktorowej. Jak my wzieli kopać, to tak: schylić sie nie mozna, tylko tak do skiby i na kolana, 

i na kolanach, inacej ja już nie mogłam. Nareście to kartofle przeorane zostali. Ja kartofle 

rzuciłam, bo tak rano ledwiem z łozka wstała. Mąz mowi tak: Jadź, Cesiek przyjechał. A on 

mowi: Ja mamusi nie pusce samej, mamusia za słaba. Pojechał w niedziele. – Ja zeby był 

wiedział, to bym sie zwolnił, a ja sie nie zwolniłem. Ja zaraz w poniedziałek posłam do 

Domaleskiej połoznej. Ona mnie dała skierowanie do lekarza. Ja posłam do spółdzielni 

lekarskiej do Białegostoku, tam do ginekologa. On mowi: To pani jesce ceka? Pani juz dawno 

powinna być w śpitalu. Ja nie wiedziałam, ze on mnie zaraz śpital przyna tego samego dnia. 

Ja sama nie mogłam sie dostać i poźniej… Na Dojlidach jest mojego brata syn, Kolisieski, 

tamoj. On ma zakład, warstat przyzakładowy, tam taksowki naprawia, te siedzenia wsystkie. 

On tam pracował, tera ma swój. No i posłam do taksowkarza. To tam znajdzie! Wiem, ze na 

Dojlidach, ale tylko tyle wiem, nie wiem ani ulicy, ani nic. – No dzieś tam zawse znajdziem. 

A on dobrze wiedział, ten jego warstat. On tam sobie postawił, w zesłym roku wysykowany. 

No i poźniej na rano, ma taksowke swojo, przywioz mnie do śpitala. No to na Boze 

Narodzenie rok, jakem ze śpitala przysła. Ja przysłam na Boze Narodzenie ze śpitala, a on 

[mąz] posed jedenastego lutego na ten wyscep kości, do śpitala. To tyle po operacji miałam 

odpocynku. No tak trzeba sie tłuc dalej. No tu w gospodarstwie to tego duzo nie ma, dzieciam 

sie teraz rozdało, ale wsystko jedno trzeba… 

 Pani, to teraz to ludzie na wsi tez niezdrowe przez to, ze to wsystko na truciźnie rośnie.  

I pani tak: nawozy przymusowo sie pobiera, wsystko na truciźnie i ziemniaki na truciźnie, 

pszenica na truciźnie, zyto, wsystko w ogóle. Nie ma nic. I warzywo. W zesłym roku troche  

kurzego nawozu wywioz Cesiek, to tylko posielim kartofle sobie. To wcale mieli inny smak. 

Nie sypalim nicym, tylko to jedno na stonke com sypała. A juz zacelim tylko kartofle na polu 

kopać, juz posed smak inny. 

 Teraz ślepy to idzie do okulisty, bo kiedyś przed wojno, to nie. Jak miał wzrok, to 

widział, a jak nie miał, to bieda była, tech okularow to nie mieli. A tera to co? Troche wzrok 

zapada, pojdzie do okulisty i weźnie okulary i to. A duzo nawet… Bratowa moja siedem lat 

ode mnie młodsa jest i juz bez okularow… Przychodzi nieraz do masyny syć, to juz bez 

okularow nic. A ja jesce na razie nie. A babcia kiedyś, jesce jak ja tutaj przysłam, miała 

siededziesiont pińć lat, to powiedziała tak: Miałam pieńdziesiont lat, to ledwiem mogła wyjść 

na dwor. Juz cytać nie mogła nic. A ja przysłam, miała siedemdziesiont pieńć lat, to, pani, 
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najdrobniejsy druk cytała. Mowiła, ze po pińdziesieńciu latach sie wzrok przywróci. Ale 

cięzko pracowała, a poźniej zobie wzięła tak lzej troche tak o. Była synowa, dzieci podrośli 

synowej młodse i juz lzej jej było. A teraz to wiencej ślepe. Teraz to ja nieraz mowie, ze teraz 

to ludzie przez to, ze tak temi zastrzykami trujo. Ja, jak sie urodził Witek, to powiedziałam 

połoznej: Pani w kuchnie rzuci zastrzyki. A ja tego małego wziełam i nie dałam. I on dziś  

z nich najzdrowsy. Powiedziałam: Pani, niech od razu nie trujo dzieci, bo to nic z tego. Ja 

wiem, bo moja córka urodziła sie w Wiźnie, to nie dalim. Obie z teściowo uparlim sie i nie 

dalim. – A jak pani musi zdać butelki, to niech pani wyleje ten zastrzyk w kuchnie, ale dać nie 

damy.   A młodso miała córke w śpitalu, to pani, jak tu zwalili guzy po tech zastrzykach, 

wrzody. Tak i przychodzili, i maście roźne. Powiedziałam, ze ten dzieciak beńdzie miał 

swamy, a to dziewcyna, chłopak to chłopak, a dziewcyna… I poźniej rosła tak ważonkowa 

cebula i ja z tej ważonkowej cebuli… Dopiero sie wylecyła ta mała. Przyniosła babcia, jesce 

zyła. – Nic, tylko zbij to cebule tak, zeby był sok z niej sed. To takie, pani, ona ma liście duze, 

takie serokie jak dłoń te liście, taka cybula. Ona poźniej tak biało troche kwitnie, ale bardzo 

małe takie kwiatuski, drobniutkie. Tak kwitnie jak kutaski, jak pani znała takie kutaski, to ona 

takie ma kwiatki jak kutaski, taki ma sam kwiat. Tylko tyle, ze kutaska jest taka głackowa,  

a to jest biała, cybula lecnica. No to ona to cybule, pani, tłukła i tej małej okładała. I dopiero 

tem wylecyła. A juz myślelim, ze ten dzieciak oparseje. Dali ten zasatrzyk… A co synowa 

miała w śpitalu chłopaka i dziewcynke, to po zastrzykach dzieci umarli. 

 

O stonce 

 To jest larwa. Toz taka nasampierw jak oni latajo, ta duza, te samce latajo, to jest taka  

o stonka duza, gruba. A poźniej, jak ona siada na liściach, to znosi jajecka, takie so zółte 

jajecka. To jak sie jesce chodzi zawcasu, tak sie z tymi listkami złamuje, zrzuca, to nic. A jak 

sie z tych jajeckow… Tam moze siedzi dwadzieścia, psińdziesion na tem listku, tak o jedne 

na drugim. To poźniej to sie wylęze, sie rozsunie po całych liściach i … ja latoś i w zesłym 

roku nie sypałam, ale co ja tej stonki nazbierała, to nie ma pojeńcia, tej duzej. Skond ona 

nasła, to… Jak sie to duzo zbierze, to grubo, no to tej larwy tyle nie ma. Nie larwy, 

nasampierw jajecka, zółte, takie zółciusieńkie, malusieńke jak mak. Tylko so podługowate, 

nie so okrongłe, tylko podługowate. Ale to nie widać po jednym, tylko dzie siedzi, to o takie 

grupki, takie gromadki. A poźniej to sie wsystko rozpowsechnia. A to tak zje, ze gołe badylki 

zostawi. 

 

O ptakach 

 Ptaki śpiewajo, to słychać, śpiewajo. Kazdy wstaje, sie zwija, aby robić i nie słucha.  

O, nie ma jak tutaj przyjdo śpaki! Śpaki to teraz juz tu so. Scezo wróbla w grusce. Majo 

dziuple. I tu sierota… Patrze, ucepił sie, ucepił sie syjo. Ale słucham, tam taki pisk i śpaki te 

wróbla. A ten sąsiad mowi Mileski: To pewnie – mowi – śpak wlaz w te gniazdo cy tam  

u nich tak o i tak sobie. A oni tak ratowali tego wróbla. On to syjo tak zacepił sie i ten rowek 

był po tej stronie. A oni tak go dziobali, tak pisceli, zeby dostać, tak sie dokoła oblatywali. To 

tak mu ten łeb i syje oskubali, ze mozna powiedzieć, ze nie miał piorkow. No i tu chłopak 

taki, Gałązcak, wpad i mowi: ja go wyratuje. I na gruske wpad i go wyciongnoł. Jesce zył.  

I puścił go. Ale ze mu ogon wyrwał, to mowi: Nie wiadomo, cy dzie przyleci bez ogona, cy 

nie. Ale jesce zył. 

 A słowik, jak w zesłym roku był tu u nas, o, to cało noc śpiewał. O tam tako mamy 

gruske duzo, to miał gniazdo na tej grusce. O, to wesoły ptak! 

 Domowe to co? Koguty piejo, kury gdaco. Kura gdace jak zniesie, a koguty to rano  

i wziecor piejo. Kiedyś to tak mamusia moja powiedziała: Jak kogut zapieje, godzina piersa, 

druga w nocy, to trzeba juz wstawać, bo już koguty piejo. A teraz to juz nie ma zmiany, tera 

to koguty piejo tak i rano, i wziecor. 
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O różnych nazwach 

 Kiedyś dawniej pieprz nazywali, ziele racej, nazywali kubaba. Przydzie do sklepu, nie 

powiem, ze chce ziela, tylko kubaby. Tak sie poprzyzwycajali, ziele tak nazywali: kubaba. 

Potem tam patelnie – skowroda. Teraz tak o pokoiki rozne – alkierz, duze izbe i świetołke.    

U nas tutaj to tyle nie, ale co tu po zarzecu, to tak. Nieraz tu, jak przyjechali do nas, to wzieli 

tak mowić. Na ubranie to miał ubranie od budnia i od codnia. Od budnia to miał od świenta 

ubranie. Włozył lepse, to włozył od budnia, a tak to w powsednim przyjechał. No rozne 

nazwy, ale to u nas juz tak nie mowili tutaj, ale inne tak mowili: Włozył buty i nie włozył 

buty, a włozył gumiaki a tego, drewniaki, drzewianych podeswach, pantofle modne. A kiedyś 

to drewniaki mowio sie. Nie kładzies butow tylko drewniaki, podeswy drewniane. Robili sami 

trepki takie. U nas tu był badnarz, to, pani, śmieli sie, ze teraz by miał straśny zarobek, bo 

panny w drewniakach chodzo, a kiedyś to…, ale chodzili. 

 

O wycieczkach i zwiedzaniu 

 Przyjdzie do kościoła, świencona woda, przezegna sie, zmowi pacierz. I sam widzi jak  

w kościele. Pochodzi od ołtarza, ciekwaość bierze. Ja tak samo. Obejdzie sie w koło kościoła, 

jak ołtarze wyglondajo, jak ubrane, to, co ciekawi. Ja i w katedrze Świentego Jana  

w Warsawie byłam. Tak samo katedra Świentego Jana w Warsawie jak wiźnicki kościoł, 

jedno i to samo. I w ołtarzu świenty Jan, tylko ze u nas było kiedyś siedem ołtarzy,  

a w Katedrze Świentego Jana byli ołtarze. I so moze tam i po wojnie. Przed wojno kiedyś na 

zlot młodziezy jeździłam do Cęstochowy, to cało wyciecko zwiedzaliśmy. Do kościoła 

zachodziła cała wyciecka. Płynelim statkiem dziesieńć kilometrow po Wiśle. Warsawe 

zwiedzalim i Ogrod Zeologicny zwiedzalim. To najbardziej to sie wsystko dziwowało nad 

tem hipopotamem, taki strasny w wodzie. Widzieli, panie, nie? Jak on sie przewraca, to takie 

wielgie. No i małpy i zółwie. To my sie przejmowali. Idzie zółw i goni ta pielengniarka tego 

zółwia. A taki chłopak leciał i ułamał takie chlubkie, i tak po tym, bo to taka skorupa, uderzał. 

Pielengniarka mowi: Nie drzaźnij go, bo jak on sie rozezłuje, to bieda beńdzie z tobo. A on 

tak mowi: Co to taka skorupa zrobi, co ta skorupa sie rozezłuje? Ona mowi: Pani, niech pani 

nie uderza, bo to strasnie jest złe stworzonko. A małpy! Jak ona ładnie jajka łupi! No tak: raz 

gotowane jajko, tylko raz i skorupka osobno a jajko osobno, tak ładnie. 

 A jak byłam w tym… Córka brała ślub w Wrocławiu. Bylim w Ogrodzie Zeologicnym 

tamoj. Moj Cesiek to za ogon tego pawia. O, tam widziałam kacki z cubami, takie ładne 

kacki, tylko ze ma dziób kacy i cubki, a nogi majo takie jak kury. Nie majo pletwow, tylko 

majo zwycajne takie nogi. A cała postawa je kacki i dziob taki seroki, i cubki takie. A kolory 

to przewaźnie takie carne, zielone, aż zielone, takie śnionce, ładne takie te kolory, ale to 

wsystkie jednakowe. Tylko to, ze nie majo pletwow. Jak oni, cy pływajo po wodzie, vy tylko 

chodzo? My widzielim jak chodzili. Paw chodził. Jak ten Cesiek skocył do tego pawia. On ma 

najładniejse w ogonie piora. Ma łeb, syje i w ogonie piora. Bo on ma roźne kolory w tem 

ogonku. On ma ogon długi i te  piora tak mu sie kazde rozpierza. Takie kolory zlicyć, bo to 

roźne kolory so. Taki ładny i syje ma wyciongniento ładnie, cubek. Jesce on ma i cubek na 

głowie taki ładny. Tutaj ma cubek sersy, a taki tam z boku jakby właściwy. Głos jakiś 

przeraźliwy, tak o raz krzyknoł. Poźniej ten zieńć doleciał… 

 Córka brała ślub w Wrocławiu. Tam pracowała i tam brała ślub. My jeżdzilim tam na 

ślub i zwiedzalim. Tam zniscony Ogrod. Tam wilkow tego, tam wsystko, te dzikie świnie.  

A tech świń to tam jest w tym Ogrodzie, o jej! Zeby ukarmili sie te świnie, to poł Polski by 

mięsem zawalili, co tam jest. A tam druty takie, druty so takie, za Niemca posykowane.  

A poźniej tam drut zgienty na ukos i jesce kazdy drut ponaciongany takiemi kolcami, zeby te 

świnie nie powylatywali. Bo tam tak jak je ten obsar, to choina, te chojaki, co rosno, to tylko 

same takie korzenie, tak powykopywane. Tam nikt jech nicem bie drutuje i nic, to tak małe  
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i duze. Tam chodzili i opiekuny, chodzili, to powiedzieli, ze nie przysuwajcie sie blisko. 

Wiecie, tu jest zabezpiecenie, zeby nie wybrykneli, ale mogo i wybryknońć. 

 A niedźwiedź biały tez był. Tutaj tylko widzieliśmy w Warsawie burego, a tamten biały 

był. My chodziliśmy z to wyciecko, to widzielim tylko tego burego. A strusia oglondalim.  

 Jak sie po świecie troche pojeździ, to sie troske obejrzy. Tylko casu nie ma i zdrowia juz 

teraz. A ja byłam ćtery razy w Cęstochowie, to sie naoglondałam juz. I w tem, w Giecładzie 

byłam. To jest na pruskiej granicy teraz. Tam Matka Boska sie objawiła na lipie. Tam jest tak: 

wchod, jak sie wchodzi na cmentarz, to jest kaplicka i plebanja. Kościołek nieduzy tamoj i do 

samego tego miejsca, co źródło cudowne wypłyneło, to jest cały rozaniec, pientnaście 

tajemnic. So takie porobione kaplicki od zwiastowania az do krzyzowania i do wzieńcia 

Matki Boskiej az do nieba. Wsystkie całe pientnaście tajemnic, jak rozaniec tak so kaplicki. 

 

Objawienie w Gietrzwałdzie 

 A tam była piersa komunia świenta i chodziła dziewcynka. A jej matka juz była wdowo 

w nowem młynie za drugiem męzem. A ona do piersej komunji przystempowała i byli wyśli 

do takiech tam… Jaka tam góra wielga, jakie tam chojaki! A skond ta woda z tej góry 

wypływa? To tylko spojrzeć, tam taka góra wysoka i spod tej góry z tego piachu wypływa to 

źródło. Woda tak cyściutka tam, pani, tam przynieść. Teraz o wykopali studnie, tam ludzie sie 

myjo, po schodkach wchodzo. Kto przyjadzie chory, to sie myje. Ludzie bioro do picia  

z drugiej studzienki. A zwycajnie piach, tak ze nawet nie ma zadnego zabezpiecenia z tego 

piachu, jak ta woda płynie. Bez przerwy płynie.  

 No i ona [dziewcyna] mowi tak… Wyśli iść na góre, ale mowi: Mamusiu, plebanja sie 

pali. A to ksiondz poźniej mowił na ambonie. No i miałam to ksiązecke, ale nie wiem, dzie 

ona jest. Mamusiu, plebanja sie pali – ta dziwcynka mowi tak. A ta mowi: To podejdź – mowi 

– jesce tam ksiondz pleban chodzi – mowi – po ogrodzie, sie modli. A moze posed do domu?   

A ona mowi: To mamusia niech zaceka. I druga była dziewcynka. Poleciała, a ta matka nie 

mogła sie docekać. A ona przychodzi i mowi: Proboscu, probosc chodzi, sie modli, a tu sie 

pali. A on probosc mowi: Ja nie zidze. – A o ta lipa sie pali. Probosc mowi: To nie lipy, to so 

klony, ale – mowi – ja nie zidze nic, a ty zidzis, dziecko, ze sie pali? A ona mowi: No widze, 

no taki jest ogień. –To wies, moze jaki sie cud ukazuje – tak mowi od razu ten probosc. 

Mowi: To ty uklenknij, poproś Maryje, to moze ci co powie. No i nareście ona mowi tak…      

I ona tak uklenkła… Ale ta matka nie mogła sie docekać i ta matka przysła. Ale i ta matka nic 

nie zidzi. I w końcu zabrała sie ta matka i pośli do domu. Na drugi dzień przychodzo, bo to 

był jesce ten egzamin, sie licy, przed pierso komunjo świento. I ona mowi: No to co, spalili 

sie te dwie gałęzie, cy nie? Chodzi z to matko, oglondajo. Nie ma nic, nie ma nic. Przyśli do 

domu. Na drugi dzień wyśli, jak wyśli do tej chojny, z powrotem widzo ogień. Ale ona 

zabrała… To miała dwanaście lat, a jej kolezanka jedenaście. Ale mozi: To chodź, idziem tera 

obzie. Przychodzo, uklenkli pod tem klonem i klenco. Za tegoz ukazła jem sie jasność  

i patrzo, ze schodzi pani z góry, stawia krzesełko na tem drzewie, na tej lipie  

i siada na tem krzesełku. Siada. A poźniej jakieś dzieciontko sie obsuwa. I wzieła to 

dzieciontko na rence i siada. Wienc ta dziewcynka sie pyta: Pani, nie spadnie pani? Niech 

nam powie, jakie imnie ma. A jem sie odezwało: Jam jest Niepokalana.  – A co mamy cynić? 

To oni tylko poźniej, jak wstali, opowiadali. – Modlijcie sie, tylko przez modlitwe rozańcowo 

wsystkie łaski otrzymacie. No pomodlili sie. I ta matka przysła i ta matka jesce jej nie 

widziała. Bo ta matka podesła, ale nic nie widziała. – Tylko zgromadźcie ludzi, zeby sie 

modlili. – A jak mamy sie modlić? – Młodziez niech mowi pierso cęść rozańca, starzy  

w średnim wieku – drugo, a najstarsi – niech trzecio, chwalebno. I tak niech społeceństwo 

rozańca odmawia. No i oni pośli, pośli. Na drugi dzień dzień, na trzeci dzień znow przyśli, bo 

juz miała być ta komunja świenta. A probosc – mowi – nic nie widział. Ona poźniej, jak  
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z tego zachwycenia wstali, to dopiero opowiedziała proboscowi i tem ludziom, których tam 

sie troche zebrało sie przy tej kaplicce, przy tem klonie. 

 Zebrali sie. To tak było od siedemnastego cerwca do osmego lipca, osmego września 

racej. To kazdego dnia sie zbierali. Poźniej po komunji świentej przysła jesce jedna 

dziewcyna taka, juz starsa, juz panienka dorosła. To i ona widziała, i ta dziewcynka, i ta 

panna. Ale jednego dnia wzięła i zwontpiła. Mowi tak: Cy to moze być prawda, cy to moze 

być tylko pokusa? Co to jest? Tak te małe obie uklenkli, widzieli i ta wdowa. A ta nie 

widziała nic. I wstała, wzięła serdecnie płakać i posła do spowiedzi. Sie wyspowiadała, ze ona 

zwontpiła w to wsystko. Na drugi dzień jak przysła, to sie jej pokazało. I kazdego dnia pierw 

otocyła to lipe jasność, schodziło krzesełko, z krzesełkiem Matka Najświentsa. Siadała na tem 

krzesełku z dzieciontkiem Jezus na renku i dopiero z niemi rozmawiała. Kazała jem modlić 

sie, prosić o wsystkie łaski. I dopiero mowi, a teraz mowi tak: Wiecie, ile trzeba pracy… Jak 

sie ludziom mozna dostać do nieba? – sie pytajo, bo tak jem poźniej probosc i ludzie, zeby sie 

Matki Najświentsej pytali. Ona mowi: Zidzicie, jak sie to posieje len. Trzeba go pleć, trzeba 

robzić, rwać, mocyć, prząść. Ile trzeba nad nim cierpliwości? I dopiero urobzić na to kosule 

cy na te sukienke. I tyle trzeba cierpliwości i pośwencenia dostać sie do nieba. Za to cienko 

nitko lniano trzeba wziońć przykład i dostać sie do nieba. Wienc trzeba wsystko  

z cierpliwościo, wsystko wytrwale znosić.  

 I tera, pani, jak przyjdo ludzie, to kłado rencniki, kawałki płótna, przewaźnie lniane,  

z swojej własnej pracy. I poźniej, jak juz Matka Najświentsa osmego września zakońcyła, juz 

jem powiedziała, ze juz ostatni, wienc w tej parafji zostanie ten cud. A oni mowio tak: To jak, 

Matka Najświentsa, jak… Jesteś Niepokalana, to co my ludziom powiemy, ze my to wsystko 

zidzimy, nie to ze juz teraz, ale wsystkie pokolenia, zeby wierzyły? – W tem miejscu, coś 

piersa zobacyła jasność, wypłynie źródło i dokond świat istnieć beńdzie, woda płynońć 

beńdzie. I tak płynie. W ogóle nie moze tak… I tak, ile tam kulow jest na tem ogrodzeniu! 

Poźniej postawili Matke Bosko Niepokalanego Poceńcia, figurke, jesce ogrodzenie. Ile tam 

kulow wisi na tem ogrodzeniu! Co ludzie przyjdo prosić łaski bożej i tam klency, modli sie  

i wstanie, i zdrowy idzie. 

 To było wtencas, jak ja byłam, trzech biskupow i poświencenie motorow, taksówek.  To 

mowie, ze jak uderzyli poźniej w temafon, jak biskup poświeńcił motocykle, motory, 

taksowki, rowery, wsystko, na dziewionto na msy świentej. To jak uderzyli poźniej  

w temafon, jak to wsystkodało w gaz, to jeden tuman kurzu, tylko chmura. Zeby nawet na 

głos jeden do drugiego mowił, to nic nie słysał. No az poźniej wsystko sie, te motory, ucisyli, 

wsystko, dopiero ksiondz biskup skońcył reste kazania, bo podcas msy świentej świeńcił. 

Kazanie było. Poświeńcił motory, wsystko, rowery, taksowki, pobłogosławił. Poźniej skońcył 

to nauke. Powiada: Bierzcie wode, dawajcie konajoncym, chorym. Matka Najświentsa 

wsystkim przydzie z pomoco, jeżeli przysła tu z pomoco i tak okazała sie woda, płynie, nigdy 

nie przestaje. I z takiej piascystej góry! Zeby to był dzieś duł cy coś, ale taka wysoka była, ze 

– mowi – ze trzeba tam sie wdrapać, to trzeba sie dobrze natrudzić, zeby tam być. 

 

O ślepym 

 Ślepy i nie widzi. U nas juz z urodzenia był ślepy. I w Warsawie był, i w Piotrkowie,  

i w Białymstoku, i wseńdzie. Nigdzie nie wlaz ani pod tramwaj, nic. I tylko przesed na prost 

podworza, i nam do widzenia mowi, to tylko tak o klasce. I wiedział, dzie podworze, dzie 

dom i tego. On u nas kramkoski był rodak. 

 Pojechał na targ do Białegostoku. Usiad w kawiarni i prosi, zeby mu dała tego, kawy.  

A ona mowi tak: Jesteś takiego bogatego ojca syn i przysedeś do kawiarni, zeby ci dać z łaski. 

On mowi: Ja mam za co, ja pojde pod kościoł, to mnie ludzie dadzo. To ja pani potem przyjde 

i zapłace, ale mnie sie jeść chce. A moj tatuś… tutaj z Malinoskim, sąsiadem, byli  

w Białymstoku, ale mowi: Niech pani da. Taki jego ojciec bogaty, ze u nas w Kramkowie 
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bydło pasie. Bo kiedyś to… Tera kazdy pasie, kazdy pastuchem. A kiedyś to ogólnie 

wisokowe byli paśniki i paśli ogólnie. Tylko tak: jak pastuch był u mnie, to ja dałam jeść. Sie 

licy, ile śtuk bydła było, tyle dni dawałam jeść. I kolejnie chodził, z domu jeden chodził, bo 

pasterzowi jednemu było za cięzko. 

 A on mowi tak: jego ojciec u nas bydło pasie, to on tak. Dokond matka zyła, to go nie 

puściła. A jak matka umarła, siostry tego, no i on tak chodził. I posed i mowi: Daj. On ocy… 

Jak patrzy na niego, na ocy, to on ma ocy. To tera z Jedwabnego jedna kobieta ma takie lalki 

niebieskie, ładne, a nie widzi. I ona z garnuskiem siada przed kościoł, zeby ktoś dał te pare 

grosy. A ludzie mowio: Na ocy patrzy. A ona nie ma wzroku. Ona jakoś w tamto wojne  

z przestrasenia w cternastym roku. Jej ojciec był w Bozejewie. Ja z nio rozmawiała. I ona  

z tego strachu, jak wojna ta wybuchła, no i z tego strachu… Jesce była młodo dziewcynko  

i sie przejeła, i oślepła. I ocy, patrze ma takie ładne lalki, ocy niebieskie, ale źrenice widocnie 

popenkane cy jak i nie widzi. A te lalki to niebieskie, te wienkse, te nazywajo lalki. Ona to ma 

dobre, a źrenice zepsute i nie widzi nic. 

 Moj tatuś mowi, a on mowi: To co tu Kolisiewic z Mlinoskim robi? Po głosie poznał, bo 

sie zwrólili do tej kobiety, zeby ona mu dała. I wzieli mowić, i ona mu dała i chleba, i tego  

i on posed. Po głosie poznał. Dzie to z Kramkowa Białystok, to jest roźnica. Jak on tam 

pojechał? I on tutaj… Tylko nie umiem powiedzieć, w jakim to dworze była dziedzicka, to 

ona mu tak stale… Jak on do niej posed, ona mu i harmonje kupiła, i ubranie pierszorzendne 

dała, i zawse wyrzuciła. On nigdzie, tylko… Jabłońska, dziedzicka Jabłońska. On zawse: Ja 

tylko sie do pani jabłońskiej zgłose, to ona mnie ubierze. Ale to co? Jak on chodził dwa  

i miesionc w tem ubraniu, to i to robactwo sie w niem zaprowadzi. U nas do Kramkowa to do 

piersego lepsego… Kazdy go obcyścił, kazdy dał mu źmiane ubrania, kosule, wsystko, bo on 

tutejsy był rodak. Ale dzie posed, to… On ocy miał, ale na nich nie widział. On powiadał 

tylko tak, ze jak tylko dobrze, dobrze słonecko bystro świeci, to on prosto taki blask ma przed 

ocami. Ale pani, zdrowy i na ocy widzonc nigdzie tak nie trafi jak on. Mojego męza brat był 

aptekarzem w Piotrkowie, to on tam do Piotrkowa potrafił zalecieć. I trafił. W Warszawie był 

męza matki brat ksiendzem, był tym doktorem kościoła, to on i Graboskiego, tam do ksiendza 

do warszawy. On miał rence zdrowe i słuch miał i wsystko, tylko jedne ocy. No troske mu 

tam brakowało. Tak stale o tymi renkoma. 

 Śpiewał pieśni. Jak on wlaz na chor, pani, zeby najlepse mu wtedy… Ładne organy so  

w Wiźnie. On wlaz to tak: wyśpiewał i za ksiendza cało mse świento, i za organistego  

i odegrał całe mse i wsystko. Taki miał dar do wsystkiego, tylko ze nie miał ocu, wzroku nie 

miał. A co tak to nie było dla niego, a światowe, jakie tylko pieśni, to on aby tylko raz usłysał. 

Tylko jak nieraz tak wzioł tymi renkoma o to to, o to to, o to to. – Franek nie rób tak, bo 

umrzes. – A jak nie bende robił, to nie umre? – No to nie, nie umrzes. To on sie uspokoił, 

uspokoił sie. A, pani, wzięła pani trzeć na te… nazywali pezy, te, te kluski, to zeby on usłysał, 

ze pezy, to bedzie cały dzień siedział. Wąchnoł, ze ktoś trze kartofle, ze bedo pezy, to juz nie 

było ratunku. Straśnie lubił. – No to dajta mnie. On woz potrafił rozebrać, to ze śrubami, 

śruby, zakrety, wsystko i całuje kluce, a on posed i renkoma woz rozebrał, koła pospuscał do 

strugi. 

 Tak on miał harmonje, to posed do Baranoskiech na chlew, mieli młode konie, to jak 

zacoł na chlewie grać, cało noc grał, a konie tańcowali w chlewie, a on sie śmiał i śpiewał. 

Baranoski wstał rano, mowi: Co to konie takie popocone? Pyta sie chłopca: Dzie ty jeździł, ja 

spał. Tato, konie mokre. On zlaz z tego chlewa. – Franek, to ty tak ganiałeś? – Nie, ja nie 

ganiałem, ja tylko grałem na chlewie, a oni tańcowali cało noc w chlewie. Wsystko, garnoł sie 

do wsystkiego. Nie zyje, Niemcy zastrzelili. 

 On tak chodził. Jemu jeść dać, jemu sie jeść dało, przydzie do kazdego, da mu jeść. 

Pojad, przebrał go, wyspał sie i posed. On tam długo nie posiedział. Jak posiedział do 

południa, to… O, jak juz ter te pezy, to mog i cały dzień siedzieć, az sie najad i dopiero 
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posed. Racuchow to on nie lubił. Na patelni smazone to on nie, tylko gotowane 

najsmacniejse, najzdrowse. 

 I jak te Niemcy przyśli, brakło tego chleba. I on mowi tak: Śwabyśta przyśli i wsystek 

chleb z Polski zabrali. Wzieli po niemiecku mowić: Mowi, ze Śwaby, tyle chleba w Polsce 

było, a ja zawse przysedem do tego dziedzica, to on mnie chleba dał i wsystkiego, ja sie 

najad. A dziś – mowi – chleba… - Jo, roztworz usta, to my ci damy chleba, roztworz. Bo tam 

teraz z tej miejscowości ludzie to mowili. On roztworzył, a ten brawlingiem i prosto mu  

w usta strzelił. Roztworzył usta, ze mu da chleba… Zaraz potem tam go pochowali. On do 

dziś by zył. Był taki chłop wysoki, tengi, carnomazy, ze było na co sporzeć, jedno ocy. Tak 

Niemcy robili. A bo w Łomzy to co? 

 

O weselu 

 Wesele, to co? U nas to jak? Zwycaj? Chodził chłopak do jednej, chodził do drugiej, no 

to chodził. Do mnie inne chłopaki chodzili, co juz miałam wychodzić za niech. Ale nie było 

komedyjka zerwana. A on mowi: No to co? Komedyjka zerwana, to może oboje teraz 

pojdziem do domu? Ja mowie: Nie przysłam z tobo i z tobo nie pójde. Co ja potrzebuje iść na 

śmiech? Sobie idź, przyprowadź i baw sie. Nie, nareście. Poźniej przysłała ta zona mojego 

brata, cy moze przychodzić. Ja mowie: Chodził z dziewcyno ćtery lata, to niech chodzi i dalej, 

niech bierze. – Ale to nie, to za stara dla niego. On był w wojsku dwa lata, przedtem dwa lata. 

– Niech bedzie. No co? Przyśli ojcy, porozmawiali, pogadali, ugodzili sie. Dziś to jest inacej, 

a kiedyś było inacej. Porozmawiali. – No to co? Niech sie zenio. – No niech sie zenio. Mnie 

zapytali. Ja mowie: Musi być. Przychodził, poźniej dalim na zapowiedzi od Wielgiej Nocy.  

W Zielone Świontki bralim slub. A wesele to tak: sykujo wesele, strojka przydzie, ubierze, 

welon włozy. Na wesele sie prosi gości. We cwartek przewaźnie sie prosi. No i ślub to 

zwycajnie. No to kobieta, sie licy, strojka ubiera. Poźniej ubierze, to… Kiedyś to nazywali 

korowaj. Teraz to stawiajo tam roźne torty, tego. A kiedyś to nie stawiali, tylko piekli tak 

zwycajny placek, tylko taki lepsy, z monki. Przewaźnie to kiedyś tak do piekarni, to juz tam 

piekarze  piekli inacej. Juz sie kupiło, zapłaciło. To tez kostowało, tam to cukierki, to wino 

jesce do tego. A jesce przedtem to wina nie stawiali, tylko tyle co nazywali korowaj. Strojka 

piekła korowaj. Tam dwie blaski tego placka, jedna, przewaźnie dwie, jak byli goście.  

I nazywali korowaj. 

 Wstajo rano, zbierze gości, pocęstujo, pojado do ślubu. Przyjado od ślubu, pocęstujo sie 

młodzi, ktorzy przyjadood ślubu. No pojdo sie bawić. A rano to tak: jak dziewcyna, no to sie 

ubiera. Przyjezdza chłopak, sie licyć, do dziewcyny z druzkami. Przychodzi na dom weselny. 

Z weselnego domu ido tam, bo kiedyś sie młoda ubierała na obcem, winnem domu. 

Przychodzi do młodej, przywita, przyniesie bukiet, połozy jej bukiet. Starsa druhna z młodso 

przypinajo druzbom wstązecki, kukardki. Kiedyś to kupowali takie duze kwiatki, na takiem 

śtywnem, takie duze, po pieńć kwiatkow, takie, o. I przypinali. Poźniej to juz mniejse jakieś. 

Ja to juz przewaźnie tylko… Drusek weźnie do tańca, wytańcy. Jak z nio tańca wytańcy, nu to 

juz tak o, pojdzie z nio w parze do kościoła. Bo teraz to juz jest zwycaj tylko dwie pary.  

A kiedyś to tak: i siedem par, i dziewieńć, ile było druskow i wsystkiego śli wraz z młodymi 

do ołtarza. Młode brali slub, a te stawiali parami. Ktoren zatańcył piersego tańca, a kukardke 

przypinała kazda druhna zwojemu druskowi. I poźniej to juz tak: i na obiedzie razem siadali,  

i w kościele. A w kościele poźniej tak: jak po ślubie, to rozstali sie na boki, a młodzi ido 

środkiem. I poźniej kazda para, kazdy ze swojo, kazda para sie ze swojo łoncy, i wychodzo  

z kościoła. Przyjado do domu, pocestujo i bawio sie. Poźniej obiad, siadajo wsystkie za stoły, 

pocęstunki. I krakowiaki śpiewajo. Zacynali obiad to tak: 

 „W imie Ojca i Syna, obiad sie zacyna 

 I Ducha Świentego, spozywajmy jego”. 

I sie zacynał obiad: 
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 „Niech cie ze świentym Jakubem, 

 Napełniaj kieliski z cubem”. 

Nu zacynajo obiad. Poźniej bendo muzykanty, poźniej krakowiaki odgrywajo. Zacynajo:  

 „O moi panowie, prose sie nie gniewać, 

 Bo my zacynamy krakowiaki śpiewać. 

 Jak beńdziem śpiewali, bendo sie ciesyli, 

 A drugie nam bardzo bendo sie smucili”. 

Nu muzykant staje i odgrywa. Bo co mu zaśpiewa, to muzykant staje i odgrywa. No to 

poźniej krakowiaki jeden po drugim. To śpiewać? No to tak: „Siwa gąska, siwa po Dunaju 

pływa”. To tam jedne śpiewajo, muzykańci stale odgrywajo, jednoraz, drugieraz. Jak ciongnie 

sie obiad, to krakowiaki raz po raz ido: 

 „Pod samo Warsiawo topoline sadzo, 

 Jescem nie urosła, juz sie o mnie wadzo. 

 Nie wadźcie sie chłopcy dla Boga zywego, 

 Nie rosłam dla wsystkich, tylko dla jednego.” 

Ale za kazdym punktem, jak zaśpiewa, to za kazdy raz muzykant tak dwa razy albo i trzy razy 

odgrywajo to samo. To sie ciongnie bardzo długo. 

 Druhny byli ubrane zwycajnie. Kiedyś to tak: starsa druhna i młodsa to przewaźnie  

w białych sukienkach albo kolorowych. Już jak ja brałam ślub, to brali wsystko  

w kolorowych. Tak roźny, rózowy, niebieski kolor, a poźniej zaceli białe. I starsa druhna,  

i młodsa to, sie licy, tak sie ubierajo, jak sie ubiera młoda. A poźniej pozostałe druhny, to jak 

ktorej wypada, jak ktora ma. Przewaźnie sie ubierajo w kostjumy; biało bluzecke, spódnicke 

tam granatowo, carno, zalezy. A juz podcas obiadu to roźnie. Posiedzo, pogadajo, pogościujo 

sie, pośpiewajo. Ja to moge śpiewać jesce dalej: 

 „Z tamtej strony Buga na mnie chłopak mruga, 

 Wziołbym cie, dziewcyno, zeby nie ta druga. 

 Wziołbym cie, dziewcyno, w jednej kosulecce, 

 Byś sie spodobała mojej matulecce. 

 Wziołbym sie, dziewcyno, widzi Bóg na niebie, 

 Ale moja mama nienawidzi ciebie.” 

* * * 

 „Świeci miesionc, świeci kole mego ganku, 

 Granatowy mundur na moim kochanku. 

 Granatowy mundur, cerwona capecka, 

 Wąsik wykrencony, chłopak jak lalecka”. 

 I tak za kazdym, za kazdy raz odgrywali. A zakońcenie to tak, jak juz miała zdjońć 

welon, to tak: 

 „A ktoz tam w komorze stuka? 

 Pani mam cepka suka. 

 Do pracowin nie ma głodu, 

 Do ocepin trzeba miodu. 

 Miodu trzeba sami wiecie, 

 Bendo mieli słodkie zycie.” 

 No i poźniej strojka zacyna odpinać welon, tak poprzypinany do głowy. Odpina welon, 

wianek z tyłu. Zdejmuje welon, a wianek zakład na palec, wianusek taki mały z miertu, 

kiedyś to z jałowca, i tak: 

 „Po zabawach chodziła, wianuska nie zgubiła. 

 Z chłopcami tańcowała, wianka dotrzymała.” 

 I tam wymienia, komu go dała. Schyla sie do niego swacha. Podaje młodemu wianek,  

a on wianek bierze, całuje w renke. A welon zdejmujo, kłado na talerz. I wtencas zara młody 
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przykłada piniondzami, bo jakby kto by piersy połozył, to kupi. A potem młody musi 

wykupić. A tak to już młody pilnuje zawse, żeby wceśniej zapłacić za welon. A poźniej to 

jesce śpiewajo tak: 

 „Przetoc swój wianusek po stole. 

 Kumy jado w pokłonie, 

 Kumy jado do twego tatusia, 

 Kumy jado z pokłonem. 

 Tato, tato, tatusiu kochany, 

 Przyjmij wianek do siebie. 

 Córko moja, wianek nie przyjmuje 

 Ni  obroncki, ni ciebie. 

 Tocy sie wianusek po stole. 

 Kumy jado do mamy. 

 Mamo moja, mamusiu kochana, 

 Przyjmij wianek do siebie. 

 Córko moja, wianek nie przyjmuje 

 Ni obroncki, ni ciebie.” 

 I tak stopniowo na brata, na siostre, na wsystko, a poźniej do męza. On juz wianek 

przyjmuje i: 

 „Zono moja, wianek ja przyjmuje 

 I obroncke i ciebie”. 

 I zakońcajo. Poźniej wstała swacha. Jak to korowaj nazywali, roźcina placek. Ona sama 

kroi za stołem. Talerzyki podstawiajo, wsystkie rozstawia po stołach. I juz tera to tak: ciasto, 

torty, tam roźnie. 

 A poźniej „pienknie ładnie w wianusecku” było „pienkny wianusecku”, tera „ładny 

cepusecku”. Swacha stroi. Cepkow juz nie ma, tylko kwiatki takie duze. To wtencas zdejmie 

welon, jak młodej kwiaty zadane. Wyśpiewujo o wianku, to wtencas swacha odpina sobie zza 

głowy ten kwiatek i przypina młodej: 

 „Pienknie, ładnie w wianusecku, 

 Jesce ładniej w cepusecku.” 

 A przewaźnie kiedyś to podobniez takie kładli cepki. Ale juz za mojej pamieńci to juz 

nie. Cepek to, prose pani, taka capka zwycajna, jak to kiedyś czulik, teraz to koronki 

nazywajo, kiedyś nazywali czulik. To był tak i jedwabny, i tego. To taki zwycajny, serokości 

o jak dłoń i zawiązany tak jak capka dla dzieci. I tu był perkal, a tutaj do twarzy i w tyle do 

zapieńcia włosow. To nazywali chuchoły, zapni włosy na chuchoł. No tak, zapieła włosy  

w duzy chuchoł, ma włosy ładne. O tak w ten sposob. I te ogony tutaj zapinali, to jesce byli 

takie serokie, na kukardy, takie te cepki. No kiedyś jak moja mamusia, to jesce nosiła. Moja 

mamusia powiedziała, ze ktora kobieta ozeniła sie, to nazywali swacha. To ktora sła za stoł, to 

kazda kładła cepek na głowe, ten biały. A poźniej za stołem, juz jako swacha sie licy, włozyła 

młodej cepek na głowe. Wienc kazda gospodyni zdejmowała z siebie i podawała młodej. To 

wsystkie cepki sie lico, to miała dwanaście cepkow. No bo jak było dwanaście par na 

obiedzie, wienc kazda załozyła cepek w podarunku i miała dwanaście cepkow. A jak ktora sła 

na wesele, to bez cepka nie sła. No bo taki był zwycaj, taka była moda. Ale już poźniej 

stopniowo znosili, tylko kwiatki. Juz jak ja, to tylko malutkie kwiatki. Ale co moja mamusia, 

jesce pamientam, trzymała za takim obrazem roztwarzanym, to duze takie dwa kwiatki jak 

rence. Brzegami kwiatki poscepiane, a tutaj takie łodyzki. Jak załozyła ten, sie licy, ten stroik, 

nazywali poźniej, kwiatki nazywali stroiki, ten stroik, to temi łodyzkami spinała. To byli takie 

drobne, cieniutkie druciki, ale tu spieła pod brodo i tak o. Przewaźnie byli białe kwiatki.  

I niebieskie, jedna gałązka kwiatka białego, druga niebieskiego. No to takie stroiki, takie so. 

Zalezy jak dzie, syli cy kupowali. Zalezy, w kazdej okolicy jest inacej. 



 78 

 A tera to juz nie, tera jak do ślubu jado, to tylko jadzie dwie pary, tylko starsa druhna  

i młodsa, i młodzi. A przedtem to i po siedem fur jechało, nie to ze tam siedem par, ale po 

siedem furmanek jeździło.Ile na weselu było fur, to kazdy gospodarz zakładał konie i jechał. 

Pojechali, jesce sie popili. Przyjechali i wesele. To to nie było wesele, jak nie pojechał na 

ślub, a teraz to juz nie. A jesce po zarzecu, to jesce lepiej było wesele. Bo jak było wesele, jak 

to so Brzeziny tutaj, to było, to tak było: to swacha musiała tak wesele sykować jak i młoda. 

To piersy dzień było wesele sykować jak i młoda. To piersy dzień było wesele u młodej, jak 

zdjeli wianek. Poźniej, na drugi dzień zabierała do siebie swacha wsystkiech gości. Na trzeci 

dzień zabierała starsa druhna i młodsa. Jak sie wesele zaceło, to cały tydzień, od poniedziałku 

az do piontku. To wtencas musiała tak. I za starso druhne było trudno wziońć, bo kazdy sie 

wymawiał, bo tak samo musiała sykować wesele na tyle gości i tak: i piwo, wodka i zakąska, 

i wsytsko. Te goście wioskowe, to jesce sie troche porozchodzili, ale jak przyjechał  

z zagranicy. Jak chłopak sie zeni z dziewcyno, to przyjechali zagranicni goście, no to cały 

tydzień wesele. A goście wsystkie zagranicne trzeba zabierać. Ale taki był zwycaj, taki był 

zwycaj i tak sie ludzie tem kontentowali. No bo tak: u mnie dzisiaj, u ciebie jutro i tak po 

kolei. Jeden drugiemu odrabia. To juz musiał tak robić, jaki zwycaj był. A u nas to juz tak nie. 

Ale i u nas, jak moja mamusia opowiadała, to ctery dni wesele było. Bo tak: ten dzień, co 

brali ślub, na drugi dzień przenosiny.  To jak zabrał do  siebie gości… No, bo jak u nas byli 

przenosiny, to tego samego dnia. A moja mamusia tez z jednej wsi, ale to jesce był inny 

zwycaj. Zaprosiła gości. No miała rodziny duzo, bo babcia miała pieńć siostrow. 

Poprzyjezdzali te siostry juz i młode. Zabrali na przenosiny, pozostawali sie tam jesce, ze 

mamusi o. Potem na te przenosiny przyjechali tu do tatusia. Wsystkie te ciotki, wuje tu 

przybyli. I na drugi dzień zebrali jesce wisokowe składke, załozyli sie, przywieźli wódki. To 

tyle ze jesce ten domowy musiał dać zakąske. Muzykantom dopłacili i grali. Śtery dni bawili 

sie. A juz teraz  to nie, tera już zaniechali tego. Kiedyś wienc sie bawili.   

 

O obrazie Matki Boskiej 

 Obraz chodził z Cęstochowy, z Matko Bosko Cęstochosko, po parafjach, a poźniej 

chodził od domu do domu. No jak ten obraz z kościoła sie przyniosło… A to zrobilim ramki, 

bo był tylko niesiony tak w renkach. Poźniej zrobilim drzewce, ramki, to cterech nieśli. To 

światło! Kazda kobieta miała świece i z zapalonym światłem bralim obraz z kościoła. 

Zapalilim te światło i światło przed obrazem. A tu kobiety: Nie i nie. Dziewcynki nieśli obraz 

z samego kościoła i az do wioski przynieśli. I poźniej tak od piersego domu. Jako pierse to sie 

zapisywali u probosca, kto chce wziońć piersy obraz. Nu, kto przyjoł, to do tego ten obraz 

wnosili, to wsystko światło. Obraz wnieśli i śpiewali pieśni do Matki Boskiej. Jak wnieśli, 

stawiali obraz na stole. Był usykowany stoł, świece stojeli, kwiatki. Tak jak był obraz jak 

ołtarzyk w kościele. Poźniej przychodzili, mowili i najsampierw rozaniec, odmawiali przy 

tem obrazie. Stare, dzieci, wsystko sie schodziło. Poźniej do godziny jedenastej, casem do 

dwunastej śpiewali wsystkie pieśni do Matki Boskiej. A na drugi dzień wiecorem… To tylko 

ten obraz przenocował u kazdego, był dzień i noc. A na drugi dzień znow przychodzili 

kobiety cy tam męzcyżni, kobiety, dzieci, wsystko. Zapalali świece, kazdy miał gromnicke  

z sobo, i znow ze światłem odprowadzali do sąsiada drugiego. I nastempnem razem, obraz 

kazdego dnia… Tak przechodziła ta rzec, jeden za drugim, cały tydzień. A na niedziele 

zaprowadzany był obraz do kościoła z powrotem. Poźniej w kościele na msy świentej był,  

a po msy świentej z powrotem. 

 Tak ze światłem, jak my chodzili sioso, a autobusy chodzili, to wsystko na boki sie 

odsuwało. Tam ktoren z autobusu, jak przejezdzali, to nie powiem, bo kazdy capke zdjoł  

i kazdy przysed i stał długo. I tak stopniowo, az przesed obraz cało wioske jedno. A poźniej 

odnieśli do kościoła, brała znow wioska nastempna. Tych zesytow pieśni to jest bardzo duzo. 

Ja mam cały zesyt spisanych tych pieśni. Śpiewali, bo przyśli, poschodzili sie, a śpiewali. Te, 
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co siedzieli blizej stoła, to kazdy miał śpiewnik. Do zesytu pospisywali, kazdy miał ze swego 

zesytu. To tak:  jak zacynali pieśni, zacyna piersy, kazdy sukał tej pieśni, zeby wsyscy 

śpiewali jednakowo. A poźniej wiecorem to tez jesce klenkali, zmowili po raz drugi rozaniec 

w tem domu, co juz obraz zabierali z niego. I dopiero zanieśli do sąsiada. Ten dom, co do 

niego przynieśli, to pierse pocontki postawili obraz, zaśpiewali pieśni do Matki Bozej  

i uklenkli, zmowili rozaniec. I poźniej tak: kto chciał posed do domu, a kto miał jesce cas, to 

siadał i śpiewał pieśni. I tak: godzina jedenasta, dwunasta, dziesionta – to sie prendzej nie 

rozchodzili. I tak kazdego wiecoru tak samo. 

 Obraz Matki Boskiej Cęstochoskiej przysłała nam z tego, az od Ojca Świentego, bo 

mojego ciotecna siostra jest tamoj zakonnico. To teraz to przysłała swojej rodzinie. Jak tu 

obraz Matki Boskiej Cęstochoskiej chodził, to na pamiontke to przysłała kazdemu jednemu 

obraz, tylko nie w ramkach, ale sie licy, w papierach, a juz ramki porobili sami. Ale kazdemu 

przysłała, całej rodzinie. 

 A Matka Boska Cęstochoska – pytał sie, jak ja była w Cęstochowie, pytał sie taki mały 

chłopak: Ksieze – mowi tak – niech mnie ksiondz powie, dlacego Matka Boska wseńdzie ma 

twarz biało, a Matka Cęstochoska ma twarz carno? – A – mowi – wiesz co, to byli straśnie 

goronce casy i pochodziła wtencas tamoj, co to te ludzie carne. To mowi tak: Taka była 

opalona i carna i przez to na ten cas taka była twarz carna i taki wizerunek jest. No ten mały 

mowi: Jak to może być, ze wseńdzie Matka Boska ma biało twarz, a Cęstochoska to ma 

ciemno? – No, wiesz – on tam mowi – to opalona i tak, ale to musi tak być. 

 Tam jesce w kościele świentej Barbary jest w Cęstochowie, to tam jest całe menceństwo 

świentej Barbary: jak jo ojciec za włosy ciongnoł, jak jo więził, jak jej pierś obrzynajo.  

W kościele świentej Barbary przy ołtarzu jest wsystko dokładnie te mencarnie jej. No to tam 

wode bioro cudowno świentej Barbary, to tam tez kazał biskup: Bierzecie tam, to bierzcie, 

noście chorym, konajoncym dajcie. Matka Najświentsa albo przydzie jem z pomoco, albo 

zabierze do siebie, skróci ich menki. To tam gadali, ile tej wody ludzie wypijo i tak spiekota, 

tam nikt nie zachoruje. Wseńdzie moc Najświentsa okazuje. 

 Tera naprawde jest w tem, w Gieswałdzie, byłam tamoj i teraz w Hodyszewie. Tam jest 

taka łoncka, tam jest kaplicka taka malutka, bo kiedyś Matka Najświentsa sie zjawiła, jesce na 

ruskiej stronie. I obraz zabrany był na polsko. Ten obraz był w Rosji. Moze, panie słyseli, 

moze nie. I był przyprowadzony z Rosji, przywieziony do Dombrówki, a z Dombrówki był 

przeprowadzony do Hodyszewa. To moja mama i tatuś chodzili wtencas, jak ten obraz 

przenosili. Ja tez byłam dwa razy, ale juz teraz jakem była za męzem. To tam jest kawałek 

łoncki przy tej kaplicy. Przydzie wiecor, to tak wsystkie te kwiatki zbioro, nawet te kutaski, 

ten jaskier, co taki jest wysoki, ten zółty. Zbioro wsystkie kwiatki, ze nie ma nic, carna łonka. 

Przyjdzie sie rano to tak jakby tam było najślicniej. Trawe ludzie wyrwo dla lekarstwa, ze to 

cudowne miejsce. Przydź rano, jaskier rośnie taki wysoki, kutaski kwitno i trawa jest. Nic nie 

ubywa. Każdy mowi, kto tu jest, pudzie rano, pudzie wiecor, każdy mowi: Cud i ze 

wsystkiem. 

 A co było, ze tam na lipie sie objawiła Matka Najświentsa, to był obraz, ołtarz zrobiony  

z tej lipy. Ale teraz kościoł sie spalił, bo tam tylko odprawiało sie w cerkwi, a teraz sie 

buduje. Teraz juz wybudowany jest nowy kościoł. Ale przedtem to był zniesiony i spalony.  

A ten pieniek i z tego drzewa wypływa woda z tego pieńka. Drzewo było zerzniente, tak ta 

woda wypływa, tez tak to źródło. Tez stale sie ludzie myjo. Do picia to bioro tam z tego 

pieńka. Tak teraz deskami tak zagrodzili, bo to błoto. Tam trzeba zdejmać pantofle, do tego 

dojść, bo takie te błoto, taka trawa. No tak, sie licy, nazywajo takie oparcysko. Tam nie jest 

sucho tak, bo jak w Gierzwałdzie to jest sucho, a tutaj to takie, oparcysko nazywajo, dokoła. 

Tam kamienie so, ale duzo ludzi to tam nie patrzo, zeby to ściezko po tech kamieniach, 

przejdź do tej wody. Kazdy idzie, aby prendzej, aby z to butelko nacierzpnońć. Bo tak:  

i odchodzo do domu, jedne  ido, drugie na nocleg i tak to kazdy sie śpieszy po nabożeństwie. 
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Jak tam sie było, to sie w tej cerkwi odprawiało, takiej malutkiej. A teraz juz, jak ja byłam, to 

juz tez nosiliśmy cegłe az już na sklepienie juz tego kościoła. Mowili, ze tam ma stać taka 

bazylika. Tylko tez stawiali taki okrongły. A tera byłam juz w tym, to mowili, ze jesce nie 

wysykowana na dobrze w środku. Z tymi dywanami, com jeździła tam, to mowili, ze jesce nie 

wysykowane na dobrze. 

 A ten obraz, jak ruskie wyjezdzali do Rosji w cternastem roku, to ten obraz Matki 

Boskiej zabrali do Rosji. I poźniej, poźniej, jak Polska powstała, to… Te dzwony o, i u nas 

było trzy dzwony z Wizny zabrane, dzwon świentego Jana, Augustyna i jesce jakiś trzeci, to 

byli w Rosji. To poźniej to państwo sie dopominało, to z Rosji powracali te dzwony. Wtencas 

i ten obraz Matki Boskiej Hodysewskiej wrócił z Rosji. To z Rosji ten obraz zwrócony  

z powrotem. W casie wojny zabrany był ten obraz.   

 

O przeżyciach wojennych 

 Jak sie zaceła wojna, siedzieliśmy na miejscu. Nie wygnali. Poźniej to wojsko 

niemieckie, to ludzie narzekali, ja nie powiem, nie narzekałam. Pożniej przyśli do nas tutaj. 

Dwa tygodnie to wsytsko mieskali, te trupie głowy, z temi trupimi głowami, te gestapowce. 

To tak, stacja odbiorca na cały front, jak jest tu nad Narwio, była tu u nas, przy studni. Tutaj 

jest studnia, a tam druga, to mamy na podworzu kamienno studnie. To tak bylim obcepione 

temi telefonami jak pajonk dzie w końcie pajencyny nasnuje. Wsystko było powpuscane  

w ziemi. Tutaj zaraz, jak ten sąsiad, dom jech stoi, jesce tego domu nie było, to tu stała taka 

duza pancerka, takie dwupientrowe, ze po schodkach Niemcy do tego samochoda wchodzili. 

U nas za lescyno w ogrodzie stali samochody pancerne, jeden przy drugim. A stacja nadawca 

na cały front u nas była w stodole, bo u nas, widzi pani, stodoła jest daleko. To stacja 

nadawca na cały front była u nas w stodole. I te promienia byli bez sklep wyciongniente na 

tem i siedział zawse, dzień i noc, na tej pancerce tamoj w stodole. Przysła wachta wiecorem, 

jak przyśli te trupie głowy, te gestapowce, no i ten ich najwyzsy, to ja nie powiem, bo ludzie 

na innych narzekali, a oni mnie nic, absolutnie nic nie wzieli. Latali tam za jajkami. Oni 

straśnie jajka lubili te Niemcy. A oni tutaj tak, tylko tak: pranie to miałam z niemi co dzień, 

bo to wsystko była starsizna. To tak, przynios skarpety, chustecki, saliki. I tak, opiore, to mnie 

kładli tam pieniendze. To ja nie chciałam. Ja tam tech Śwabow sie bała jak ognia. Lepiej 

zrobić i siedzieć spokojnie. To oni tak, przynieśli chleb, cukierki, cekolady, teraz papierosy, 

cygary. Moj nie palił. Ojciec moj to palił, ale rzucił. A moj ojciec palił, to nieraz przydzie, to 

mowi tak: Takie pachnonce cygary, to ja zapale. Wiecie panie, ze jak zapalił, to trzy dni lezał 

od tego cygara, taki był mocny. I jednego spalił tego cygara. I od tej pory nie brał wiencej 

tych cygarow. I ti tak chleba przynieśli, to nie to ze kury, ale i konie zarli ten chleb. Ja przez 

te ćtery tygodnie, jak oni u nas stali, to ja chleba nie piekłam i nie kupowałam, bo my i tego 

nie zjadali. 

 Ale to była wsystko starsizna i wsystko. Ja nie powiem na nich marnego słowa. Tak sie 

obchodzili, jak nie wiem, cy by sie nawet krajowe wojsko obchodziło. A wachta to tak stała 

na podworku: przy drodze dwóch, przy studni dwóch i tak jak wrota so, do grmna jak sie 

idzie, dwóch – to było seściu, i dwóch przy stodole – ośmiu, i dwóch za stodoło. Tam jest 

piwnica za stodoło, żeby z tamtej strony chtoś nie podset i cegoś do stodoły nie wrzucił.  

A bez przerwy jeden, dwóch… bo to stacja sie licy nadawca na cały front, to tam stale 

siedzieli, nadawali. To oni nam tak powiedzieli: W nocy, o północy, o ile gospodarz bedzie 

sed do gumna (bo tylko w nasym podworzu jeden był, co po rosyjsku mog mowić, a to byli 

Niemcy, takie zabite Niemcy, ze nie wiem), w nocy, o północy moze pan iść do swego 

gumna, obejrzeć i sie wacha do pana nie odezwie. Myśmy mieskali w tamtem starym domu, 

na podworku on stał. No i my chodzili. 

 A u mnie w domu, jak tu stało wojsko, to w mieskaniu był znow lekarz. Był, sie licy, 

nazywali go felcerem, bo główny lekarz był na frońcie, w okopach, a on taki o. To przynosili 
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dzieci z Wizny do niego i on lecył tylko i kobiety. Ile tu u nas ludzi sie obesło! On kazdemu 

pomog. Pokazywał mnie swoje zdjeńcie narzeconej, ojca, matki. Ale tak, jak ja obiad 

ugotowałam, to prosiłam, zeby on jad. To on mowił tak, ze nakryć mnie, zeby to ciepłe, 

nakryć gazeto. Kiedy on przysed, to zjad. On za kazdy raz: - Panie, nich sie pan na łozku 

połozy. – Pojde do domku, jak pojde do domu, to mamusia mnie da łozko a tera to nie. (Z nim 

moglim sie zmowić, a z tymi wienc, nie moglim). No to zrobilim siennik i dałam mu poduske, 

to sie na tem sienniku u pieca połozył, w pokoju tak o tu, u pieca, to sie na podusce połozył  

i sie przykrył kocem. A tak na łozku nie chciał. Mowił, ze to jest wojsko. Poźniej na frońcie 

to go zabili. Jak dali znać tutaj, ze on ma odjechać na front, to mowie pani, jak on płakał jak 

mały dzieciak. 

 Przyśli mnie brać na okopy, żeby jechać okopy, okopy kopać, to ja posłam. Przyśli 

Niemcy zabrać, a nie mozna było sie z niemi zmowić. Ten ruski… Bo ten ruski to mowił, ze 

w razie cego beńdzie gospodarz chciał, to niech sie do mnie uda, to ja wsystko załatwie. Ale 

nie mozna było wtencas… Przyśli, wyganiali na okopy. Tu duzo ludzi załapali tamoj. No to 

oni tego… Pojechalim poźniej do Drozeńcina, nasampierw do Rogienic, do Drozeńcina, do 

Nagórk. Tam so ludzie obcy. Wienc my do Drozeńcina, do tego wujecnego brata. No 

zajechalim tamoj, ale wsystko jedno zyć trzeba. Robilim na polu, pomagalim im. A tak co raz 

to tutaj do wsi. Tak to sie fasoli troche wzieło, to sie tych smatow wzieło. Odkopalim i zabrali 

te smaty, w piwnicy zakopane. Odkopali, chtoś zabrał wsystko. No to tutaj masyne miałam 

zakopano w piwnicy, w tamtej starej. Tam siedemdziesiont metry kartofli właziło. A na dnie 

było zakopane. To zabrali mi głowke, a stoł został. Miałam poswy, wybrali mnie wsystko. 

Obroncka męza ślubna była, zabrali wsystko. 

 A Niemcy na obroncke ślubno straśnie zwracali uwage. Ja nie nosiłam, bo powiedzieli, 

ze to Niemcy zabioro, jak złoto zobaco. On przychodzi, a mojego nie było, on przychodzi  

i mowi tak: A cyje to dzieci? – mowi – A zaś dzie obroncka? Pokazuje na palec i na swojo 

obroncke i pokazuje, dlacego ja obroncki nie mam. A mowie, ja poźniej, mowie tak… (bo on, 

jak jem sie mowiło, to oni duzo języka polskiego rozumieli) – Nam powiedzieli, ze jak 

Niemcy przyjdo, to obroncki bendo zdejmać. – Ja, zaś nie, zaś matka tego, ja nie. O tu trzeba 

nosić. Dzieci so – on tak pokazuje, chłopaka i corka, co w Łomzy – dzieci so, a obroncki ni 

ma na renku. Tak mnie tak tłumacy, ze on mnie pokazuje swojo obroncke i ze ja ni mam 

obroncki na renku. No ja tak to obroncke zdjełam, a on mowi, ze Niemcy obroncki to nie 

zdejmujo. 

 Poźniej powiadajo, ze moj jest na okopach w niewodoskich lasach. To mowio tak: Jeść 

zawse troche dadzo, najgorse bielizne zmienić. To my poźniej co? Wzielim sie tu zmowilim 

we trzy. Pani, co oni wtencas wymyślili! Jedna była w ciązy, druga starsa, a ja trzecia.  

A mowi starsa: Ja z tobo nie pójde, bo cie wezno na okopy tamoj i ten. Dawaj jaśka (mnie 

śmiech), dawaj taki mały jasiecek, zrobiła ćtery zawiązki, mnie podpasała. I ja chodziła. Ona 

była starsa, my we dwie byli w ciązy. Poslim na te niewodoskie lasy. No, pani, nie moglim sie 

jech docekać. A oni tu na Rusi formowali to rzeke, bo tu ruski strzelał i oni kopali. A poźniej, 

jak sie ruski ucisył, to oni tech trupow to wsystko zbierali z tej rzeki. I przyśli, już było 

ciemno. Ciemno było, ale my sie nie mogli docekać. Przyjdo zara, przyjdo zara, przyjdo. Tak 

my mowim: Zmierzka sie, trzeba iść do domu, dzieś przenocować. Nareście przyprowadza 

nas tu jeden tam tłumac, roztwarza nam, pani, ten bunkier. Moze tam z dwudziestu tech 

oficerow siedzi. Stoły zastawione piciem, wodka, kieliski, śklanki, butelki, wsystko, talerze.  

I proso nas do środka. No dzie my pódziem we trzy, co oni z nas kobiet zrobio we trzech, tyle 

tych chłopstwa. My mowim, ze nie pódziem. No to juz to juz tak drzałam, straśnie sie 

bojałam. Tamta w ciązy to już w ciązy, ta starsa kobieta. Wzielim krzyceć, ze my nie 

pójdziem. – Chodźcie, damy wam jeść, nie bójcie sie. Wysed tłumac: Nie bójcie sie, 

chodźcie, zara męzowie wasi przyjdo, zobacycie sie. A tera posiedzicie, to desc… Taka 

mzuga była wtencas, tak desc padał, to my pomarźli. My mowim, ze nie, my dopiero 
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przynieślim, my tylko bielizne chcemy zmienić, a tak to my nic nie chcemy, my nie głodne. 

No nareście jak wyleciał jeden, jak tylko krzyknoł „Los!”, to jak my wzieli uciekać od tego 

bunkra, to dzie ktora mogła po tech krzakach. 

 Przenocowalim na dworzu pod sterto. Desc cało noc lał. No dzie pódzies? Nigdzie sie nie 

schronis, bo to jest nocna pora. To jakem przyśli do wioski, tam kobieta zagotowała wody, to 

my tak pomarzli pod to sterto, ze nie moglim tego… Ale to tak, juz była ta kobieta, co ona sie 

zajmowała akusierstwem. Mowi tak: No to na razie babka jest, to beńdzie komu przyjońć  

w razie źle. My sie śmielim, ze poród bedzie z tego trzeńsienia, z tego zimna pod to sterto.  

I scęśliwie przyjechała na miejsce, i urodziła tego syna. Ale cośmy wtencas wymarzlim pod 

to sterto! 

 Przyślim, no to co? Znow idziem na badania. To potem tutaj nie moglim sie zobacyć. 

Podajo, ze pognali ich do Drozdowa tamoj. No pójdziem do Drozdowa. Idziem bez Carnocin, 

pełno tech Niemcow. No juz tak starch, strach, ale idziem. Kazdemu sie mowi „dzień dobry”. 

Jak Niemcoju, to rozumiał cy nie rozumiał, ale jak sie skłoniło i powiedziało „dzien dobry”, 

to on sie skłonił i odpowiedział. I sie nie odzywał. Ale jak sie jemu nie mowiło „dzień dobry”, 

jak sie sło, to takie byli ludzie, ze on wracał z dziesieńć razy, potrafił wrócić tu i nazad. A jak 

sie mowiło „dzien dobry”, to on rozumiał, cy nie rozumiał, ale to jest kultura, to juz tak. A jak 

ruskie potem przyśli, to… Ruskie to sed, nos spuścił i posed. Ale Niemcy to nie, kulture to 

trzymali, tego to nie mozna na nich powiedzieć. Co byli zabójcami, to zabójcami, ale w tem 

to… 

 No prześlim. Poślim do Drozodowa, patrzym chodzi bydło, lezy cłowiek. Kobiety 

gadajo: Uciekał z tego obozu. Jak zastrzelili, to nie dali nikomu przystompić, az umar na tech 

łonkach. Mowi: Moze ten cłowiek by był zył, ale ze uciekał i oni w niego stzrlili i nie dali… 

Przyślim do Drozdowa. Tam zagnali ich do Kalinowa, do stajni, siedzieć na noc. Moj Boze! 

Przynieśli takich zgniłych, no zgniłych brukwi takich, po takiej tej konserwie, co to litrowa, 

rzaciutko, dzieniegdzie jeden kartofelek i ta brukiew, i takie ździebełko chleba. No jak coś jak 

sie niesło, to wzieło sie chleba i słoniny. No nie powiem, torby zostały. Miałam troche jesce, 

to sie ugotowało, wzieło chleba. Ciotke prosiłam, dała mnie bochenek chleba. To juz ja torbe 

zycia dla niego wzieła. No tam zjedli to zupe, przynieśli. Ale ani nawet. No tam jest Cech, ale 

mowi: Zaś mnie niech matka usykuje. Ja chce zonie packe posłać: słoniny, mięsa, wodki z poł 

litra. To ja zonie posle packe, a cie pusce. 

 Dzie oni z Drozdowa przegnali jecg do Łubow. No mieli w Łubach nocować. To on, moj 

prosił jego, żeby tam do Drozeńcina przysed. Przysed on. A my mielim dwoje dzieci. Tamten, 

jego ten wujecny brat, miał troje. Tutaj sąsiad miał… Nu, pieńcioro tech dzieci było, seścioro. 

Nareście on mowi: To moje te wsystkie dzieci. – Twoje? No to ciebie warto puścić, bo tyle 

mas dzieci, to my cie puścim, tylko… No to ja tam posła do tego wujecnego brata, taki miał 

musi dwanaście lat, dałam im tyle słoniny. Przynios mnie poł litra wodki tam z wioski. To my 

to… Ale on: Dzisiaj to ja z sobo to nie biore, bo jak ja pójde? Z tobo przysedem i z tobo 

bende sed, a tam Niemiec, to beńdzie kontrol. To niech mnie zona jutro przyniesie. Ja 

wziełam tego młodsego, bo dziewcyny starsej bojałam sie brać. Wziełam tego młodsego 

chłopca, co miał osiem lat, ale z takim dzieciakiem to juz pójdzie. I puściłam sie  sama. Juz te 

sąsiadki… ta w ciązy posła tam do swego domu, ta starsa kobieta znow posła. I ja sie puściła 

sama. Wysłam i ide do tech Łubow, tylko wziełam tego chłopaka. Zaniosłam mu. W tech 

Łubach miał mieć warte, ze on mnie dopuści w nocy. Tymcasem warte zmienili, drugiego dali 

na wartownika. To jak sie wzieli podkopywać chłopy, to seśdziesieńciu chłopa w nocy 

uciekło. A on jego połozył przy sobie, ze on beńdzie miał warte, to jego puści. Tymcasem on 

warty ni miał nade dniem i seśdziesieńciu chłopa… To jak wzieli jech gnać z Łubow, to 

zagnali tak: Kalinowo, Wysokie jedne, Wysokie drugie, Wilcewo, Jeżewo, Politewo, 

Hipolitewo, Poryte. To tak jech tretowali jednego dnia te, zo zostali. Juz mnie chłopa puścili! 

A ja z tem dzieciakiem to wziełam… No co? Pognali tamoj, mowi do Kobylina, najpierw do 
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Kobylina. No to jak pognali do Kobylina, to ja mowie: Za Dobrzyjałowem ten Kobylin 

niedaleko, to dojde. Ja posłam do Dobrzyjałowa, na Dobrzyjałowo. Tam nie wiem drogi do 

tamtech wioskow, tylko mniej wiencej tak do Dobrzyjałowa, do Kobylina, dwa kilometry od 

Dobrzyjałowa. Posłam do tego Kobylina. Tak Niemcy cychali na ludzi! No juz nie 

wyrazajonc, ale mowie: Pójde ja za ten kierzek, a ty, Cesiu, idź – na tego swego syna. On sie 

odsunoł za ten kierzek, ale spojrzałam, to on mnie beńdzie widział. Stompnołam nogo  za 

drugi , a tu tak: siup! w ten kierzek. To ja wstałam zza tego kierzka. Nie wiadomo skond na 

drodze! Słam do tego Dobrzyjałowa, do samego Kobylina, juzem Kobylin mineli i zadnego 

Niemca na drodze nie widziałam. Dzie to w krzach siedzieli? Dzieś siedzo we krzach skryci. 

Jak ja przysiadłam, to oni… jak stompnełam nogo za ten drugi, za ten dzieciak nie beńdzie 

mnie widział, a te tylko sie zakurzyło. Jak on sie wrócił, jak mnie złapił za renke, to my az 

zalecielim do Wysokiech, kobieta stoi i płace. Ja mowie: Pani, cy jesce ten karny oboz je?  

- To a co? Ja mowie: Tu Cech, tu taki był Cech i powiedział, ze mnie męza wypuści.  

– W Łubach to on męza pani nie wypuścił, a pani tu przysła? – Prawdopodobnie, ze majo tu 

nocować. A ona mowi: Pani, i mnie syna zabrali. Ale pognali ten oboz do Wysokiech drugich, 

to my chyba pójdziem. No ale niech juz pani idzie do mnie przenocuje, a jutro rano pódziem. 

No dobrze. To ja juz zmencona, upłakana, ten dzieciak zmencony. Juz dobrze. I poślim. 

Przychodzim do domu, wchodzi Niemiec. Jej dziewcyna siedzi, a ten Niemiec wchodzi i do 

niej. Ona sie zakreńciła, ta kobieta mowi: Moj Boze, pani, juz on mnie to dziewcyne 

zamorduje, zabierze Szwab. Tylko ja mowie, ze to nie moja, a on wsystko… Ta dziewcyna 

sie zakreńciła i uciekła na dwor. A on sie zagapił, ze z tem dzieciakiem wesła, ten Niemiec,  

a on (po rosyjsku): Dzie ta dziewucha, dzie ta dziewucha? A ona mowi: To nie moja, panie, to 

nie moja. – Jak to nie twoja? Jak to nie twoja? Tak juz po rosyjsku, mozna jesce było troche 

zrozumieć, ze to nie jej. A ona mowi: Panie, to nie moja. I ta pani o przysła, prosi mnie    noc 

i tamta dziewcyna wnisła i uciekła. To nie moja. Nu posiedzieli, to on tam troche posiedział, 

tam poszwarmutał, tam poprzeklinał, coś tam chciał. Nareście posiedział, posiedział, ta 

dziewcyna nie przychodziła. Posed. – Pani, to dzie my pojdziem na noc, do piwnicy. Poślim 

do piwnicy na noc, pełniusieńka. Zaświecilim lampe, pełniusieńka psiwnica tam ludzi. A ja 

tez tak potrzebowałam, bo sie bałam. Przyślim do tej piwnicy. Jak zaceli samoloty latać, jak 

zaceli bomby walić, moj Boze! A miałam takie scęście w tej swojej podrózy! Nu, juz tam 

zaślim.  Byłam, nocowałam z Dobrzyjałowie, walo bomby. To jak walo bomby, to tak, ze 

kobieta lezała, z małym dzieckiem, co jesce nie miał roku, na ziemi, to piora byli az na tapie. 

Tak z samolota tego bomba uderzyła, rozerwała sie, potem jesce na trzy. To tak te kulki siekli 

po ścianie, ze poduske z podłogi jem porwali na nic. A tech ludzi nie ranili tego dzieciaka nie 

raniło. A kobieta spała tak na ślabanie, jak my tutaj, to wyderło jej cały bok i całe plecy.  

A dziewcynie kolano tak wyrwało. To ta dziewcyna ma prosto noge i zyje w Dobrzyjałowie. 

Z Kramkowa jo chłopak ma, w Dobrzyjałowie ona zyje. A ta kobieta, jak jo kładli na fore, na 

fore do doktora, to jem sama powiedziała: Niech ksiondz przydzie nie doktor. Zara umarła. 

To całe plecy, pani, nie było kawałecka skóry na plecach, tylko jedna rana. To te spali młode 

na ziemi, a ona na ślabanie z corko. To ona tak pokalecona, a te młode nic. No tak byli ściany 

jakby w sitku, w przetaku dziurki, tak tez w kołko. No poduska, pióra, wsystko, byli po całym 

domu roztrzęsione. A jem obojgu nic nie skodziło, tego dzieciaka mieli w środku ze sobo. No 

to tak. 

 Byłam drugieraz w Dobrzyjałowie, nocowałam, jak tu przychodziłam do Kramkowa coś 

jakieś rzecy troche wziońć, choć do zycia. I fasola, i cybula była, i buraki. Zawse sie troche 

wzieło, to choć troche swojego. To znow drugieraz w Dobrzyjałowie bomby walo. Ale za 

wtencas to juz straśnie oświetlali i tylko ruskie zwalali. To tryba była, tam był młyn. No 

dobrze, poslim tamoj. On jest, ale ja tego nie mam z sobo, co on chciał. To już w Wysokiech 

drugich. Ja mowie: To pan tak mnie męza zwolnił w Łubach? – Cicho, cicho, cicho, niech 

pani nic nie mowi. Przez Wilcewo prowadzo ten oboz, ten karny. Chłopak leci i myk za 
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studnie, ze to Niemcy gonio te ochotniki nazywali, myk za studnie. A Niemiec doleciał: Los, 

los, wyłaź! A ten Cech mowi: To juz mam za pani męza, juz jest. Zwolnim, tylko niech pani 

sie postara tego, co ja chce. – Panie, to cego pan chce? – Słoniny, monki, jajek, wodki, bo ja 

chce zonie packe posłać. No to ja słoniny kawałek miałam z domu, no to poł litra wodki, juz 

jakem kupiła, to mu nosiłam do Łubow, nosiłam, to juz jo miałam z sobo. To wiecie, panie, ze 

ja po zebracce przesłam bez trzy wioski tamoj. I tak, i tak prosiłam, bo juz mnie chodziło  

o męza. A tu Niemcy, kazdy pochował. To tak dostałam i baraniny po kawałku, i słoniny po 

kawałku, i jajek, i … (a jesce on masła chciał) i masła. Nareście chce monki. Ale przychodze 

na tako kolonje do kobiety. Tu tak miałam padołek otwarty, to tak sie obejrzałam dookoła. 

Jesce ten dzieciak mały, bo to osiem lat dzieciakoju. Ja mowie: Pani, moze ja bym u pani 

dostała? A dzie proś monki, kazdy tej monki nie ma, bo to Niemcy bronili. Toć i moj siedem 

marek zapłacił. Przyśli na kontrol za monko, a tu młynek jest, ze my miellim. No my miellim, 

no pewnie, ze my miellim to monke, ale przedtem, bo wsystko od razu, to sie nie opłaci. 

Wienc zabacyli troche na kopańce monki… A ja pojechałam do Łomzy, ale u bandacha 

zepsuli młynek. No to młynku ni ma, ale siedem marek kary zapłacił. 

 No to jak ja tam posłam tamoj, to jesce nam powiedzieli tak: O – mowi – porzucali, 

porzucali – mowi – swoje gospodarke, a wzieli poddaństwo niemieckie i tera z Niemcami 

jado. Trzeba było iść i prosić. To ja nazbierałam i tego chleba i zaniosłam do tej kobiety na 

kolonje jesce. A ona mowi tak: Pani, niech pani tylko idzie do Rutki. Ale tam jest Rutka  

i Rutka Skroda. To niech pani nie idzie tylko do Rutki, niech ominie to Rutke, to siedem 

kilometrow od pruskiej granicy tylko, a do Rutki Skrody. Tam jest młoda młynarka i stara. 

Tylko tej starej to niech pani nie prosi, bo to taka skompa. Ona pani nie da. Tylko niech pani 

prosi tej młodej. Posłam, pani, jak raz ta stara z to młodo, z synowo cy tam córko, stawali 

obie. No to ja prose. A ta młoda ta druga, mowi tak: Niech pani poceka, tu jest kontrol we 

młynie. Jak kontrol pojedzie, to ja pani dam tej monki. Tylko niech pani nie mowi tej drugiej. 

Ja pani dam. 

 No ja usiadłam i siedze. To te postawili obiad. To takie zycliwe ludzie, ze ten dzieciak… 

Ja mowiłam, skond ja jestem, ze daleko (bo pytali mnie sie), ze z tak dalekich stron. Nawet 

nie racyła raz łyzko tego obiadu temu dzieciakoju dać, nic. Jedli kartofle i mięso. Najedli sie  

i pośli. A ta młoda gotowała gęś, rosoł i gęś. To ona poźniej, bo na jednej kuchni gotowała, to 

ona mnie postawiła tego rosołu, taki cały ten gęsi ud połozyła. Ja mowie: Pani, kto to zje.  

- Niech pani sobie owinie w papier i poźniej na wiecor pani bedzie miała. To takie so ludzie! 

No nie miałam torebki, nic. Miałam tako chustecke licho na głowie, podwiązano, drugo, to  

w to chustecke monki. – Zeby pani w coś miała wziońć, to ja bym pani wiencej dała, a pani 

tak nic nie ma. – No juz – mowie – trudno, moze i tego bedzie. Nu to ja wziełam to monke, 

podzienkowałam i tego chłopca, i poślim.  

 Przysłam na kolonje do tej… A mnie pokazali potem, zeby takimi ściezkami bez pole, to 

mnie beńdzie blizej, bo tak drogo to straśnie daleko. Przysłam ja na to kolonje i ta kobieta 

mowi: Widzi pani, ja pani mowiła, niech pani nie prosi tej starej. Ta młoda to jest scera. 

 Przysłam, teraz trzeba wsystko zabrać i iść do niech, bo teraz bendo na noc gnali. Posłam 

na te okopy, tam kopali na okopach. On mowi ten Cech: Pani idzie, to ja przyjde. No dobrze. 

A juz tam drotami ogradzajo dla nich na noc. Na podworku stodołe ogradzajo dla tech 

chłopow, dla tech „ochotnikow”, z tego karnego obozu. Przychodze tamoj. Poślim, 

przychodze tamoj. Przychodzi Cech – No jo, ja pani męza wyprowadze. Ale tak no to mnie 

wyprowadzi… - A dzie pani beńdzie nocować? – najsampierw mnie sie pyta. A ja mowie: 

Tak mnie pan już wyprowadzi męza, jak pan mnie w Łubach wyprowadził, wypuścił. To ja 

tera nie ide nigdzie, tylko tu zara, za to pierso stodoło ide i tu bende siedzieć, bende cekać az 

pan wyprowadzi. Wzioł drugiego, wzioł drugiego tego Niemca do stodoły, tam był 

wychodek, wyprowadził jego. I ten drugi zostałw stodole. A ten Cech to mięso wzioł i tak 

dalej i tako o, co sie od descu nakrywało, i tako to duzo tecke miał, tam mapy. Wsystko mnie 
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zostawił. Tylko tak mowi: Jo, niech pani tu posiedzi, popilnuje, az ja przyjde. Ja przyjde, 

niech nie idzie z tela. To wsystko, tak mnie pokazał, tu pokłaść i zawinońć. A on potem 

przydzie i weźnie. Ja z tego wsystkiego  to tak: jakow, słoniny, to mu tego…, a te poł litra 

wodki, to i zapomniałam, bo miałam zanadrem, juzem mu nie włozyła z tego wsystkiego. To 

monke w tej chustce połozyłam i tech jajkow, i tego masła. No juz tam. 

 A tego chleba to miałam pełny fartuch. To taka jem roskos była za drutami, ze jakem 

wzieła po glonku chleba, com dostawała, ludzie i małe kawałki dawali. Mowi: Pani pódzie na 

okopy, to pani i drugim da. To po kawałku…, to potem: - Niech pani rozumuje po połowie, 

bo jeden drugiemu nie chciał dać, bo kazdy – mowi – kawałek zje. Takie byli, co byli zajente 

po pare tygodni, to jeść… Az za ctery tygodnie ze swoim sie zobacyłam. A mozna 

powiedzieć, ze jak przysłam do domu, do tego tam wujecnego brata, to z powrotem  

w pochod, zeby ja sie mogła zobacyć, cy zyje, cy nie zyje. A jak posed i usiad wsy bić, kosule 

zdjoł, bo sie robactwo wdało, to żeby cały dzień siedział i bił, to Niemcy kopać nie zaganiali. 

Widział, ze wiskał i bił, to nie zaganiali. A daj nowo kosule, pódzie razem spać w ten tłok, to 

– mowi – jesce wienc nalezie. Jak sie – mowi – w nowo kosule przebierze, to w nocy nie 

można ulezeć. To takie robactwo! A jak siadał i wsy bił, to juz on jego nie zaganiał. Opar sie 

na śpadlu, cy na tej ziemi, siedział i wiskał sie, to juz on nic nie mowił. Przesed sie, 

przechodził sie ten Niemiec, wyganiał kopać, ale kto wiskał, to mowi tak: Bo ty cłowiek, dbas 

o sibie, a ten co kopie i jego gryzie, to nic nie wart – to on tak powiedział. 

 Nu rozdałam chleb. Powiem pani tak: Dziś mnie głowa boli, ja dziś nie moge bez 

chustecki ani na noc. Ja nareście chustecke z głowy swojej zdjełam i swojemi… Jak on 

przysed, przyprowadził mnie jego, przysed i to wsytsko, co dostał, w te pałatke wsystko 

zabrał i posed. A ja ten chleb podniosłam do drutow, wsystek rozdałam bez te druty tem 

ludziom. To kazdy mnie dzienkował, kazdy łapał ten kawałek chleba. A ja dwa dni te glonki 

nosiłam z sobo. Ja w jeden dzień bez trzy wioski przesłam, w trzy wioski po zebraku 

chodziłam. A na drugi dzień posłam do tego, do tego Płocka tam, do tego na te Rutke, na te 

Skrode, do tego młyna. To wsystko lezało na, na kolonji tam. 

 No nareście podwiązałam mu tak scoki to chustko, ze to go zemby bolo. To dzie sie 

przyjechało, to Niemcy byli, to sie mowiło „dzień dobry”. – Jo, kaleka, jo – i posed. 

Przychodzim w jedne miejsce, w tem, w Hipolitech, świeci sie. Ja mowie: Choć, zajdziem, 

moze choć bym z tem dzieciekiem dostali tak. Zimno, gwiazdy tak bystro świecili, ksiezyc 

świecił, ale zimno sie zrobiło. Była jesień. Poślim. Zachodze, śpital. No, a on został na drodze 

z tem chłopcem. Ja mowie: Panie, dzie ja bym tu zasła, toć to noc świenta – mowie – choć 

troche ten dzieciak, mam dzieciaka osiem lat i zemdlał. A on mowi: Pani, niech pani (i tak 

mnie pokazął renko) pojdzie na te smugi, tam jest taki domek jeden, to tam pani przenocuje, 

tam wdowa. Przychodze, pani, tamoj, ja zasłam do domu, świeci sie. Mowiłam 

pochwalonego, odpowiedziała mnie ta kobieta. Siedzi dwoch Niemcow, je dwie dziewcyny, 

dwoch Niemcow siedzi. Mowie: Pani kochana, mnie przyjmie pani na noc. – Pani, ja płace  

i drze, co z temi dziewcynami bedzie.  Nasadziło sie tech dwoch, tech Niemcow. To ja za 

drzwi. – Jo, wróć! – Zara, zara, ja sie wróce. No usiedlim. Mowi: Pani, pani tu przejdzie. 

Tutaj to dziecko… 

 To nieraz to w radju nadawali, ale trudno tak spamientać, tak od razu, bo to zeby zapisał, 

to… Tam tylko seść domow było kiedyś, to pod takim lasem, ale cęsto bez radjo podawali  

o tej wiosce. Przychodzim tamoj, pokazała mnie ta kobieta to droge, tez przez te łonki,  

a błoto, wodo ponabieralim w te trzewiki, tego.  No ale juzem tam dośli. Przychodzim. Tam 

majo takie zwycaje: tak jak u nas je kuchnia, tam takie ławki do polezenia przy piecu i tam 

sech len. To kobieta mowi tak: Ten mąz moze tu na tej skrzynce. A światła nie ma. Mowi tak: 

Tu jesce Niemce siedzieli, to światło zaświeciła, a tutaj nie ma, ciemno. Kazała mnie sie na 

tem lnie połozyć. – To pani – mowi – z tem dzieciakiem odpocnie. Ja sie połozyłam. Tam 

ciepło było, nie powiem. Ten len był ciepły, bo to do tarcia. Ta kobieta posła, nam przyniosła 
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mleka, chleba. Juz sie ma do ludzi. Rano znow nam dała chleba. Mowi: Mleko to zimne. 

Zaceło sie na świt brać, to my posli. Przyprowadziłam swego az do Gutow. Przyprowadziłam 

tam, stamtond az do Gutow. A co my tam na polu napotkali, co tam lezało! To tak jak kopce 

gnoju, co sie kładzie te kucki, tam tak lezało tech bydlencech wnentrzności. Krowy rzneli, to 

mięso brali do kotłow, a to wsystko, wnentrzności wywalili na gromade. A smrod był taki, ze 

oj, jak my tam przechodzili. 

 No przyprowadziłam do Gutow. Pani, za trzy dni karny oboz stamtela sie wrócił do 

Gutow. Ile ja kilometrow zrobiła drogi! Przychodze do tech Gutow, przyprowadziłam męza. 

Tam u gospodarza bylim, bo juz z Drozeńcina nas wygnali. Przyjechalim tutaj do Gutow i ja 

zara na drugi dzień do tech Łubow posłam za nim. Przyprowadziłam jego stamtela do tech 

Gutow. No przenocował jedno noc. A ja mowie: Na razie spokoj jest, pojde ja do Kramkowa. 

Moze ja troche coś przyniose, moze ze smatow, to cłowiek ma pozakopywane. Jechali 

Niemce kartofle kopać z Ełku. No zabierali na kopanie kartofli. No ide na Karmkowo. Jado 

kartofli kopać. A ja tak miałam tam jesce troche kartofli, wziełam i niese. No i ten, wzieli 

mnie na połoske kartofli kopać do Karmkowa. A ja słam i wziełam z sobo dwie pary jajek.  

I mowie tak: Casami to te Niemcy, tak nazywali Śwaby, kazdy,  te Śwaby strasnie… On jak 

przyjdzie i nie umiał powiedzieć, ze chce jajka, to siadał i tak: ko, ko, ko! Siadał, rence 

wsadzał pod tyłek i kwokce, ze mu sie jajko zniesie, zeby jemu tych jajek dać.  

 Przychodze tutaj. Przyjechali na Kramkowo kopać. Przylatuje tutaj na te swoje siedlisko, 

to wseńdzie spalone wsystko, tyko ten kufer stoi pod sopo. Moj  Boze! Ostatnie mnie sie 

spalo! Ja… tam kartofli nakopałam na tej połosce. Przyleciałam tutaj do niego i prose go, ze 

ja mam kufer. A tam tak, jak oni jechali, to zawse z sobo brali. Juz kartofli ja nie chciała. 

Wytłumacyłam i dałam dwie pary jajek. O, jak on zobacył te jajka, jak sie uciesył i poleciał. 

Fure przyprowadził i pyta mnie sie, co ja tu mam. Ja mowie, ze mam smaty, kufer pokazuje, 

mowie… - Odkopuj, dawaj! To ja chizo zacełam odkopywać. Nie mam śpadla, nicego. 

Pojechał, to powozke przyprowadził, tego drugiego, tego Niemca z kartoflami na tej 

powozce. Jesce mnie pomogli ten kufer odwalić, na to powozke wsadzili. Jedziem do Olsyn. 

Jechali do kuchni, te kartofle… Przywieźli mnie do Olsyn. Poźniej jego ojciec przyjechał do 

Olsyn i mnie ten kufer zabrał tutaj. Ale oni mnie przywieźli za te dwie pary jajek. Zeby nie 

tak, to oni by jesce porozdzielali te smaty lepse i pozabierali, poxniej sprzedawali. O to takie 

Niemcy byli, na to wsystko byli łase. 

 Przyjezdzam potem, przyprowadziłam jego. Za dwa dni przysłam tutaj do Kramkowa 

jesce. Przychodze, jego nie ma. Ten gospodarz…, jego nie ma, słuzoncego nie ma, 

gospodarza nie ma. Tylko sąsiad był, ale taki stary, jego ojciec. Mowie: Co sie stało? – 

Przyśli żandary i przysed policjant, co po rosyjsku mowił i mowi tak: Was młodych za 

mnogo, udzierajta. I – mowi – znow biegiem. I jest tylko słuzoncy. To taki był, ze trzy razy 

go do Prus wozili. Nim go do Prus zawiozo, to on prendzej na piechote przyjdzie jak oni go 

zawiozo. On tak wzioł za to siostrzanke pieniondze, bo jo zabrali do Prus. Oni tego chłopaka 

zajmali, chcieli jego do Prus zawieźć. On z Prus przyleciał na piechote. – No – mowi – co, 

wziełem tyle pieniendzy, trzeba gospodarzoju odrobić. A juz jego ojca wysiedlili, juz on tez 

na potułaniu. A on taki był sprytny i wymowny i taki był nieduzy, tak jakby dzieciak. On był 

stary, a taki był malutki, stale malutki, ale ze sprytny. I został. 

 No, dzie póde? Na gore – tak mowie –  póde, mam pierzyne na górze. Wsystko 

powywalali, a pokoj ten duzy, co my stali, zajeli te głowne z tego karnego obozu, ta 

starszyzna. A ludzie poprzynosili swoje tłumocki, na noc sie pokładli. Ja mowie: Chodź na 

gore, połoze pierzyne i sie prześpim. Poślim na to gore. A miała kotka kociaki. A nad tem 

pokojem deski byli tylko tak na zakład pozakładane. Tam miała kotka kociaki. Trzeba było te 

kotki wziońć i posypało sie i poleciało tam na to łozko. A oni jesce w nocy, mnie jesce nie 

było, ale oni zakazali jem, zeby nikt w nocy nie wazył sie wychodzić. Wacha w stodole, 

wacha przy studni, bo studnia, to Niemce przyśli, starszyzna, zeby kto trucizny nie wsypał, by 
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sie otruli. I wacha przed sienio. – Kto beńdzie wychodził, wacha ma prawo zastrzelić. Ten 

jego ojciec stary wzioł wysed do sieni sikać. To poleciało, to oni zerwali sie do tego ojca.  

– Kto tam jest? Mowi, ze synowa. Zegnali, przylecieli na gore z batarejkami. Pierzyne ze 

mnie ściongneli. Nie miałam dzie, na ziemi sie połozyłam z temi dzieciami. Pierzyne ze mnie 

ściongneli, zegnali mnie. Moj Boze! Co to sie robi? Batarejkami świeco na gorze. Śfarnuco 

po niemiecku. 

 Takie to przezycia wojenne. 

 

 

48. Stanisław Gałczyk, ur. w 1903 roku, 

      wieś Janczewo, gm. Wizna 

 

Przeżycia okresu młodości 

 Jestem mieszkańcem wsi Janczewo, gmina Bożejewo, powiatu łomżyńskiego. Urodziłem 

sie roku dziewiencet trzeciego. Przezywałem rozne koleje dziecinne do lat dziesieńciu. 

Poxniej w trzynastym roku posedłem do skoły do Bronowa. Trzy skoły były na cało gmine. 

Chodziłem połtory zimy, cyli połtora roku. Dawno było wiencej rosyjskiego od polskiego. 

Zapamientałem, jesce i dziś moge to powiedzieć, taki wiers w rosyjskim języku „Bog nie 

ostawlajet sirot”. Do roku pietnastego… w pietnastym roku, kiedy juz piersa wojna światowa 

była, front nased do Jedwabnego, przerwała sie skoła. Wiencej nie chodziłem do skoły. Tyle 

sie naucyłem za casow carskich. 

 Kiedy odzyskała Polska wolność w osiemnastym roku, to juz skoły nie było. Do roboty 

ojciec peńdził. Do dwora sie chodziło kamienie zbierać. I tak sie przezywało, przezywało sie 

do lat dziewientnastu, dwudziestu. W dwudziestym cwartym roku ojciec umar. Jako najstarsy 

byłem w rodzinie. Było nas siedem osob. Najmłodsy miał po ojca śmierci dwa lata. Ja 

musiałem być całym gospodarzem. W dwudziestym piontym roku, dwudziestego marca 

zabrali mnie do wojska. Posedłem do wojska. Słuzyłem niewiele, tylko seść miesiency, bo 

matka wyrobiła mnie jako zywicoela rodziny. Musiałem pracować na najmłodsych. 

 W wojsku słuzyłem seść miesiency, tak ze zapomniałem przezycia wojskowe. Niektore 

jesce pieśni pamientam. Mogę nawet zaśpiewać. Słuzułem w cięzkich karabinach 

masynowych. Pieśń tak była,śpiewaliśmy jo: 

 Karabin masynowy, dalibóg cudna broń, 

 Bo każdy chłop morowy chentnie sie garnie doń. 

 Gdy przyjdzie do ataku, a on mi czyta: Pal! 

 Ustawiaj go chłopaku i cekaj hasła: Pal! 

  Na tej masynce gram jak artysta, 

  Kulecki sypio sie jak grad, 

  Bo na minute strzelam cterysta, 

  Wsak mnie to przyzna cały świat. 

 Wychodzi wróg pod druty, 

 Moj karabinek gra 

 Na takie skocne nuty, 

 Az w cłeku serce drga. 

  A ja mam honor licy 

  I moja pycha w tem, 

  Bo jestem celownicy 

  Od tego CKM. 

 Na tej masynce gram jak artysta, 

 Kulecki sypio sie jak grad. 

To juz chyba koniec. Skońcyłem, no juz wiencej nie moge. 
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O „Herodach” 

 O „Herodach” moge powiedzieć, jak „Herody” dawniejsych lat chodzili w Boze 

Narodzenie. To naprawde powiedzieć to była pienkna rzec, pienkne rzecy. Ubierali sie  

w takie papierowe hełmy. Był Herod, obsługa jego no. Tak ze naprawde powiedzieć… 

Przychodzili dzieś do mieskania, przedstawiali swoje tamoj umiejentności i śpiewali ładne 

pieśni. Wchodził najsampierw adjutant, prosił, cy pozwolo mu zajść do mieskania, cy 

przyjmo państwo króla Heroda sprezentować. Jak gospodarz powiedział cy gospodyni, ze 

przyjmujo, to wpadał, łapił krzesło i … 

 „Do państwa tako nowine wnose, 

 Dla króla Heroda o krzesło prose”. 

Za tegoz wchodził Herod, siadał na krześle i mowił: 

 „Jestem król Herod z okrongłego świata, 

 Zeby złotymi laurami przekwitali młode lata”. 

Tu stawał marsał, zgłasał sie marsał: 

 „Na króleski rozkaz, na króleskie rozkazanie, 

 Choćby na zycia postradanie”. 

I dopiero Herod sobie śpiewał. No tutaj nie mogę tak dokładnie, bo juz przepomniałem, ale 

„Jestem król Herod”. Nie, muse tu trosecke to przemyślić. Wchodzi. Poźniej stawali ładne, 

pienkne, sprezentowali sie. I król przychodzi i powiada im, ze… No widzis, tutaj nie mam.  

 „Stała sie nowina, narodził sie Jezus dziecina”. 

A król Herod rozkazuje: 

 „Jedźcie do Betlejem, wsystkie dziatki w pień wycinajcie”. 

Wsyscy wstajo i śpiewajo: 

 „O królu, królu, juz my tam byli, 

 Wsystkie dziatecki w pień wyłozyli. 

 Żaden z nas nie mog trafić na niego, 

 Boć niebo jest jego. 

 Królu Herodzie, strasna nowina, 

 Na moim miecu została głowa twego syna”. 

A Herod odpowiada: 

 „Na coz mi berło i cud Heroda, 

 Kiedy mnie ścienta latorośl młoda”. 

Przychodzi anioł i powiada: 

 „O królu, królu, boj sie Boga, 

 Bo stoi śmierć u proga”. 

A on: 

 „Nie boje sie śmierci i zadanej odmiany, 

 Bo jestem król Herod i pan nad pany”. 

Wchodzi śmierć i strasy jego: 

 „Chodziłam po całym Betlejem, mało nie zamarzłam, 

 A ciebie Herodzie w tem domu znalazłam. 

 Klenknij wienc przed mymi nogami, 

 Bo ci kose na syje zakładam”. 

Za tegoz djabeł wpada i ze śmiercio sie spiera: 

 „Moja dusa, twoje ciało, 

 Twoje gnaty na karnety”. 

A Zyd wpada i znowus krzycy: 

 „Moje gnaty na karnety. 

 Jam je Zydek. 
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 Królu Herodzie, kasa na brodzie”. 

Przezywa tam sie, przeciwia sie. Kozak wpada: 

 „Prec, Zydzie, parchu!” 

Zyda wylał, Zyd uciek i skońcyło sie. 

 

 

49. Aniela Tercjak, ur. w 1889 roku, 

      wieś Szablak, gm. Nowogród 

 

Wspomnienia z wojen 

 W cternastem wypadła wojna. Powiedzieli Niemcy, ze osmego wzieśnia to niemiecki koń 

sie napije wody z rzeki, z Narwi. I osmy dzień przysed, i przyjechało ośmiu do rzeki,  

i wjechali do rzeki konie poić. A polskie wydali ogień i zabili ćterech, a ćterech uciekło. A tu 

za kilka godzin przysło samolotow niemieckich. Jak zaceli bić! Jak wszystko wzieło uciekać 

do boru, do tech okopow, to i ja we wsi była i razem z niemi uciekała. A bo my to tak lecieli 

do ziemi tak jak słonki z samolotu. A zołnierze zalecieli mnie i zabrali za renke: Uciekaj 

kobieto, bo ciebie zabijo razem. I my podlecieli az tam pod ten bor. I tam sie rozpocoł ogień, 

a Śablak zniscony. Zabili dwoch porucnikow we wsi. I jesce ja byłam pod Jednacewm w tym 

lesie, to lecieli zołnierze i powiedzieli, ze z nasego Sablaku to tylko sie wondoły ostali,  

z samolotu zniscyli. I tak było. I zołnierze takie, z parafji nasej zołnierze, pokazali mnie sie. 

Poznałam jech i tylko prosili mnie, jak ja z ich rodziny kogo zobace, zebym dała znać, ze oni 

zyjo, tylko pośli w rozpruske. Juz jech ta kompanja rozbita, tylko – powiada – nas do drugiej 

chco przyłoncyć. No i poźniej jak rozbili juz, tak juz odstompili od Śablaku i posli dale j  

w tamto strone do Łomzy. Do, za Łomze, do Pniewa. I tam śli. My tam poźniej bylim az  

w Puchałach, w lasach. To my śli, to w nocy spalim, a Niemcy weśli. A my przy drodze tak  

z koniami, ze wsystkiem. To nie kazali nam sie jech bojeć, tylko zapytali sie nas z kiela. My 

im powiedzieli, ze spalony Sablak, zniscony. – Ale wracajcie sie do domu, nie bójcie sie nas. 

I my wtencas sie wrócili do domu, to przyślim, to z nasych domow juz nic nie było. Zniscone 

do kretesu było. I wtencas jak Niemcy pośli, to trzy lata siedzieli tam w Rosji. I ludzie, ktore 

przed frontem uciekali, to w Rosji siedzieli trzy lata. 

 U nas tylko ćtery cy pieńć rodzin siedziało we wsi. To jak Niemcy przyśli, my juz 

siedzielim w swoim domu. Jak weśli, to kazali nam sie nie bojeć. To jak my weśli, patrzym, 

idzie Niemcow gromada. A zawse nam powiadali, ze nas pozabierajo i za druty pozamykajo. 

To jak Niemcy do izby do nas, a my jech nie rozumieli, to my wsyscy w końcie postali, tak 

rencem poskładali. A jeden przysed, zobacył, ze  my nie rozumiemy nic, to wsystkiech tych 

Niemcow usunoł, a jednego tłumaca przyprowadził i nam perswadował, żeby my sie nie 

bojeli. Swoich furmankow zebym zbierali, bo u nas sie izba ostała i zebym do izby weśli.  

A my wsystko jedno sie bojeli. I weślim do swojej izby ino w nocy. W nocy przychodzo  

i zeby dać koni i chłopow i po ich furmanki do Morgownik, zeby jechać po podwody. To my: 

O moj Boze, juz nas zabioro. To oni nam zabrali chłopow i pojechali po te swoje obozy, bo to 

nie było tak kiedyś samochodow. Ale patrze nadedniem to jado. Ale obstompili tych nasych 

chłopow w około, zeby oni jem nie uciekli. – Nie bojta sie, tylko do Łomzy nas dowieźli. I do 

Łomzy, kto nie uciek, to dojechało trzech. To dali jem zapłate, dla tech ludzi, co dali sprzęzaj. 

Zapuścili i dali cukru, soli. I zebym siedzieli i sie nie bojeli. 

 No wtencas my trzy lata pod Niemcami byli. Niemiec pracował, droge robił i tak nie 

dokucał ludziom i Zydzi byli.  Te Zydzi chodzili do pracy i my. Za trzy lata znow tu gonili 

tego Niemca i wygnali. I poxniej to juz nie pamientam co. 

 A poźniej w dziewientnastem roku przysed… , bolsewicka wojna przysła. Tez nas… Juz 

my sie troche dorobili, konie, wozy, tam świni, krowow. Przyśli bolsieiki i zabrali nam 
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wsystko i konie, i chłopow do obozy az do Warsiawy. Z Warsiawy wracali, tak ze to  

z Warsiawy usiekali, dzie kto mog. I poźniej ucichła ta bolsiewicka, ucichła ta wojna.   

 W trzydziestym dziewiontym roku trzecia wojna. W trzydziestym dziewiontym pobili  

i wpuścili znow, te Niemcy wpuścili Rosjo. Osiemnaście miesiency byli Rosjanie w Polsce.  

A poźniej nie spodobało sie jem, znow buchneli na Rosjo. To juz i syna mnie zabrali do 

tamtego wojska i… I tam poźniej z Rosji… Niemcy pobyli pod Rosjo, nie mogli nic zrobić, 

bo tam siła wienksa była. I dalej nazad w to strone gnali. A wtencas Niemcy zabili mnie 

chłopaka i drugiego podstrzelili. I nas bili. I tak my przezywali. A ten syn, to ja posła… (była 

kobieta, co umiała karty wrozyć) zbadać sie, co, cy ona co wie. A ona mnie powiedziała: Pani 

syn to zyje, jeździ tylko na pociongach. 

 No wienc była wojna. Przesłam całe zycie swoje wojenne, z wojny na wojne. I kazda 

wojna mnie zgubiła. Ja nie miałam co jeść i chodzić w cem. Zabili mnie dwoch synow. Jeden 

na minach, a drugiego zabili zandary, przyjechali. To Zygmunt. Moze Zygmunta nasego to  

i znała pewnie, nie? To ja ostała tylko z takimi małymi dziecmi, dwoma chłopakami. I tak  

w Grondach zieńcia wzieli na te, na zołnierzy tam. To wtencas bzieda, ja nie miała nic a nic. 

Ja wróciła, to ja nicego nie miała na głowie. Siedziwa nie mielim zadnego. Tylko chłopak 

przysed z plenu, przyjechali zandary raz, zabili jednego, drugieraz przyjechali – drugiego. 

Nas wsystkich zbili i mnie wywieźli. A tego chłopaka, on sie zenił, miało być wesele  

w sobote w Grondach z to, z Czciankowno, a jego we wtorek zabili. To mozna wiedzieć, co ja 

odcuwała. I ja nie miałam zadnej pomocy. Co ja sła do Montwicy za foro, zeby mnie drugiego 

przywieźli, bo drugi na minach sie spalił. Rence obie oberwało i wsystko i ja nie wiedziała jak 

go ratować. I męza zbili, i umar od tego zbicia, bo rok jesce podzył i, i takem o biedowałam. 

To poźniej jego pochować. Słam na drodze, rence załamała, płakała. Słam do Kisielow. 

Kisiele to moje kuzyni. Ona Kisielka to moja bliska kuzynka. To ja przysła do nich, zeby oni 

mnie po tego młodsego do śpitala pojechali, bo umar w śpitalu, co go kule. Strzelali, no w nas 

stzrelali. Przyjechali, konie, krowy nam powyganiali. O to wsystko mieli spalić u nas. O moj 

Boze, co ja przezyła! To ja do Montwicy sła, to ludzie  montwickie na łonkach byli, to pytali: 

Co ta kobieta tak idzie i płace? A tam jeden, Gałązka, bo klinek tu  w montwickich łonkach, 

mowi: No, bo ona płace, ona ma cego. Syna jednego zabili, drugiego postrzelili – mowi – ni 

ma ni za co pochować. Konie pozdychali. Z plenu przysed w maju, to my troche kartofli tak 

wsieli. I tak pomału, pomału sie grabalim z tej biedy. 

 A wsystko juz, pogrzeby i wsystko było za, za pozycke, bo dwanaście tysiency dostałam 

pozycki, to kupiłam, pojechałam do Kolna, zyta. I tak jednemu kościelnemu zapłaciłam za 

jeden grob, drugiemu – za drugi grob, a trzeciego to probosc sam, sam mi pochował. I litował 

sie zawse nade mno, zawse, ze ja do niego sie nie skarzyła. O z babcio to, to… Jak sie ta 

babcia nazywa? To ta babcia, to my obzie, bo jej zginoł syn, Janek syn, i my obie tak chodzili 

na smentarz. 

 

 

 

50. Władysława Kowalczyk, ur. w 1900 roku, 

       wieś Mątwica, gm. Nowogród 

 

Trudna młodość 

 Tak ja nie chodziła po zabawach ani po tańcach, ani nie myślałam o nicem. Tak jak 

dzisiaj dziewcyny chodzo ładnie poubierane i po tańcach, po zabawach, dzie tylko. A ja to 

musiałam na ten kawałek chleba pracować, bo matka cięzko nie mogła na mnie zapracować. 

Była wdowo. No i co? Ona na mnie nie mogła zapracować. Takie cięzkie casy, wojny były,  

w ziemlankach sie siedziało. I ubrania nie mniałam, popalone. Niemcy pozabierali wsystko. 

No nie było. Takie cięzkie zycie było. No i co? Tutaj na siosy robili, była taka na siosy, taka 
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faszyna. To sios Niemiec budował. No i robota sie juz rozpoceła. Tu wsystko idzie na to 

robote. A ja jestem młoda dziewcyna. Bym chciała tej matce dopomoc, chciałabym, zeby ten 

kawałek chleba mnie matka wienksy dała. Posłam ja na to robote. Zbierałam w taki cięzki 

mroz. W rence zimno, ni renkawicy, ni cegoj nie było. I to w majteckach leciutkich, jesce nie 

było ciepłych, w trzeikach obdartech. I sie zbierało. A Niemiec stojał z kijem i esce jek sie 

zbierało, to cie wyganiał do domu: Rous, rous, na haus. A ja no co? Chciałam tej matce 

dopomoc, ten kawałek chleba. Zbierałam krwawo te kamienie. Niemiec mnie mowił, ze ja 

dobrze zbieram te kamienie. A inne dziewcyny chodzili po oborkach, grzeli sie po ogniskach, 

a ja zbierałam cięzko. 

 I tak nie miałam śkoły. Te dziewcyny chodzili do szkoły, a ja nie posłam do szkoły. 

Dzisiaj nie posiadam ani szkoły, ani nicegoj. Jestem tak sierota opuscona i nic ni mam  

i bardzo przykro mnie jest, ze wsystkie sie teera uco i rozumiejo, a ja głupi cłowiek. A ja 

dzieci swoje, to… Mniałam te dziesieńć palcy, ale powiedziałam tak: Niech ja nic ni mam, 

aby te dzieci mieli szkołe i zeby jem było dzisiaj w zyciu lzej jak mnie. To oni mnie 

dopomogo moze dzisiaj. Ale dzieci zapomnieli o mnie, mnie nic nie dopomagajo. Tylko 

mowio: Matka brzydka, matka nieładna, matka ubrania ni ma ładnego. Bo juz im dzisiaj 

dobrze, oni majo szkołe, majo wsystko, a ja mam tylko te carne rence i ja nie posiadm 

nicegoj. Oni sie mnie dzisiaj wstydzo. Powiedziałam tak: Jak z mału była bieda, tak i teraz 

bieda. 

 

 

51. Bronisława Czapla, ur. w 1902 roku, 

      wieś Mątwica, gm. Nowogród 

 

Wesele 

 Kiedy byłam młoda, byłam druhno starso. No i pani młoda pojechała do ślubu. 

Przyjechaliśmy od ślubu, pośliśmy na sale bawić sie. Bawimy sie, bawimy sie. Nu, 

pobawiliśmy sie, poślim na przyjeńcie. Na tem przyjeńciu wsystko, zeby tu i strasa druhna 

zaśpiewała. Nu, co jem tu zaśpiewać? Nie wiem. Ale śpiewam prosto: 

 „Porachuj, dziewcyno, wsytskie dziury w dachu, 

 Co ty beńdzies miała piersej nocki strachu. 

 Rachuje, rachuje, nie moze zrachować, 

 Musis mi, Jasiulku, nocke podarować. 

 Jedne podarował, drugie pocałował, 

 A trzecie przycisnoł, cwarte pozartował”. 

 No i zaśpiewałam. Zrobili mnie oklaski i daj wiencej, nu daj wincej i wiencej. No co  

wiencej? 

 Zacynam: 

 „Gąsiorze, gąsiorze, jesteś na przeskodzie. 

 Mogeś mnie brać wtedy, kiedym była panno, 

 A teraz ci ślipie bolo patrzjoncy za mno”. 

 Potem poślim na zabawe. Zaceli panio młodo cepić. W garnecek pieniendzy wzieli, nakryli 

smatko, no i latajo. Bochenek chleba na stoł połozyli, rence pokładli i pan młody, i pani 

młoda, i wsystkie gości koło stoła latali i brzenkali, i brzenkali to gruchawko, to tam pare 

grosy włozyli i brzenkali. Poźniej, jak juz to oblecieli ten cały stoł, to dawaj pani młoda 

kazdego kawalera i tańcuje, i śpiewa, i tańcuje, i śpiewa. No, jak wytańcowali to wsystko, 

wtedy wywołujo kazdego po kolei, zeby z panio młodo cy z panem młodym tańcować. Ktora 

sie podobała, jakoś pani cy panienka, to potańcował i do tego garcka pieniendze połozył,  

i posed do pokoju i… 

 „Starsy duzba posed do pokoju i wyglonda dziuro, 
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 Kazo mu sie zenić, a on nie wie z ktoro. 

 Kazo mu sie zenić u swojej sąsiady, 

 A dziewecka jak becka, a ja nie dam rady”. 

 

 

52. Stanisław Modzelewski, ur. w 1909 roku, 

       wieś Koziki, gm. Śniadowo 

 

W niewoli niemieckiej 

 Przebywałem na wojnie trzydziestego dziewiontego roku, powołany jako rezerwista. 

Walcylim tylko dwa tygodnie, a potem nas zabrano do niewoli. Cała dywizja sie poddała.  

I przygnali nas do Zambrowa na plac. Na placu było nas dość duzo i tam konie byli  

i furmanki. I konie sie spłosyli, a Niemcy mieli karabiny ustawione na bocianach i wtencas 

posieli z karabinow masynowych nam po głowach. To duzo zostało rannych i pobitych.  

Scęście, ze ja nie zostałem ranny. A poza tym wypeńdzili nas z Zambrowa do Łomży, skond 

nas zagnali do Kolna, a z Kolna nazad za niemiecko granice. I poźniej nas załadowali na 

pociongi i wywieźli nas az za Berlin, do Kielmer. I tam nas wtencas cegrowali. Stojeli  

w bramie z karabinami masynowymi i z karbinami takimi, i z kijami i który sie popad, to 

tłukli bez litości. Jednak pocegrowali, dali kazdemu numer i nas wywieźli do Bon, do stelagu. 

Nas stalag był w Bonie. I tam znow nas trzymali pare ładnych miesiency, bo tam zaraz sie 

nendza nas cepneła. 

 Nas potem wysłali na prace w fabryce. Pracowąłem w tem, w naprzaku. Nas tam było 

tysionc szejset chłopow do pracy. A zycie to tu mielim takie, ze woda i liście kapusty. Chleb 

był z kasztanow. Tak że z głodu przewracalim sie. Któren był słabsy to sie wykońcył. Duzo 

nas tam nawykoncało sie. I tak że Niemcy pastwili sie nad nami jak tylko mogli. Wzieli 

potem zarzońdzili, zebysie podpisywać, zeby Polacy podpisywali sie na cywilnych, na 

cywilow. Jak ktory nie chciał sie podpisać, to mieli tako kancelarje i jednymi dźwiami 

wpuscali tak, zeby nie połapali sie Polacy. To jak ktory sie nie podpisał, to zara stojeli 

Niemcy w tem, na korytarzu i lanie takie dali, ze az ocu nie było widac. Takie, takie przejścia 

były te wojenne. 

 A poźniej, poźniej troske juz lepiej było, gdy juz Cerwony Krzyz zaopiekował sie nami. 

To wtencas to troske było nam lepiej. A poza tem to takie z Niemcami to róźne to byli rzecy, 

bo Niemcy to jak to Niemcy, zawsze, zawsze wrzeli, wrzeli i wrzeć bendo. Bo kto ich nie zna, 

to może tak mowić, a ja juz poznał dość dobrze, bo byłem pieńć lat u nich tam, to wiem, jak 

oni so pany. Myśmy byli tam bez pieńć lat. Poźniej cekalim az przy końcu wojny naśli 

aljańci, to Niemcy nas wakuowali. Jak wakuowali, to juz brało gestapo nas w rence.  

I przygnali nas do obozu, to wtencas nam tam dali manto porzondne, bo po kolei kazdego bili 

i powiedzieli, ze juz – mowi – wam sie skońcyło. Ale jednakze poźniej Amerykanie nadeśli, 

panie, i Niemcy nas w tem obozie rzucili. To nas tam zostało pare ładnych tysiency i tego.  

I zostaliśmy wyzwoleni przez wojska aljanckie. 

 Jesce wzieli mnie tam… Przed Niemcami pospierałem sie i potem mnie oddali do 

karniaka. Byłem dwa miesionce. Tam przezywałem i wiem, co w tem karniaku wyrabiali. 

Mieli psy. Zawse jak wypuścili na zbiorke, to psami szczuli. To tak że portki poderli na tem, 

na tyłku i mundur posarpany. To taka to była robota z temi Niemcami. Poźniej, gdy 

siedziałem dwa miesionce, to mnie znow wzieli do tego, do pracy, do kopalni, do kopalni 

rudy. A do tej kopalni to dali takie drewniaki, łódki drewniane i pieńć kilogramow musielim 

chodzić za kare do tej kopalni. 

 Takiem przezywał to wsystko. To dobrze wiem i bende pamientał to wsystko, jak 

Niemcy sie gościli z nami. Na tem zakońce. 
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53. Kazimiera Brulińska, ur. w 1890 roku, 

      wieś Koziki, gm. Śniadowo 

 

Śmierć syna 

 Kazimiera Brulińska z Kozik. Przezyłam juz osiemdziesiont pieńć lat. Chce opowiedzieć 

o wypadku swego syna. 

 Wzieli go Niemcy. Przysła partyzantka do wsi i chcieli furmanki, a sołtys sie schował.  

I nakazali Rybakoju. A to było po descu. Zara Niemce przylecieli i pytajo tego Rybaka: Dzieś 

jeździł? A on powiada: Partyzantow odwoziłem, odwoziłem partyzantow – mowi. I zaraz 

wzieli sołtysowo i Rybaka do taksowki. A moj syn wysed na dwor i krzycy sąsiad: 

Schowajma sie, bo przyjchali po chłopow, zabijać na zakładnikow. I pośli na izbe, a tam było 

zyto, tylko ze małe było zyto. A ten sąsiad powiada do mego syna: Zebym sie mogli przez tor 

przedostać, to tam tengie zyto, to tam sie prendzej, jakby przyśli, to prendzej bym sie 

schowali. I sąsiad sie został, a moj syn pociongnoł sie do toru. Obejrzał sie i pada: Ni ma 

nikogoj. I chciał przedrzeć sie przez tor. A oni rychtyk przyprowadzili Rybaka i to sołtysowo 

do tej, do taksowki. A jak ten syn moj przechodził, oni krzykneli: Rence do góry! Rence do 

góry!  Tak ten syn wzioł rence do góry i zaceni strzelać. I przylecieli i jego wzieni. Jak go 

brali, to go straśnie bili. I zaprowadzili do taksowki, i tam jech wsadzili z Rybakiem, dzie 

kluce kłado. I powiedzieli do Śniadowa, do Śniadowa. To straśnie jech tam bili, a najgorzej 

mego syna, bo sołtysowa kobieta, a Rybak był stary. To mego syna bili przez litości. I zabrali 

jech do Łomzy, do Łomzy, do więzienia. I siedzieli. Jak ostatni transport juz odchodził  

w więzieniu, odwozili z ludźmi, to i on wtencas pojechał. Wylecielim na dwor, rence 

poskładalim i zacelim płakać, a on nam kartecke rzucił, zebym nie płakali, bo na razie jak 

moge tak sie cuje. I zginoł od tamtej pory, zamencyli. Wsystko mowio, ze tych zakładnikow 

to wsystkiech pomencyli. O synu zadnej wiadomości. Na pewno jego zamencyli.  

 

 

54. Piotr Jastrzębski, ur. w 1910 roku, 

       wieś Lemiesze Siołki, gm. Śniadowo 

 

Przeżycia wojenne 

 W casie wojny, gdy Niemcy nachodzili na naso wioske, wakuacje z nami ucynili. 

Wygnali nas ze wsi. Wakuowali nas na Nowogrod, w kierunku Nowogrodu. W tem casie 

kombinowalim, zeby sie nie dostać za Narew. Pozostalim po te strone Narwi, na terenie 

Sławca i Grondow. Przez jedno noc przejeździlim w koło Sławca. Nad ranem usunelim sie  

w pole, na Grondy, w ktorym terenie znajdowalim sie ponad jeden tydzień. Gdy cołgi naśli 

niemieckie, obstawili jech dziesiontakmi zboze. Nas było kilka fur, całe rodziny. Obstawili 

cołgi Niemcy dziesiontkami. I w tem casie wyjechaliśmy w bok Sławca. Nazad udalim sie  

w pola, do Grondow. Wyjechalim przez dembowy las drogo, która prowadziła na Bozenice.  

 Dojezdzamy do Bozenicy, mowio, ze łapio chłopow na okopy. Rok był cterdziesty 

cwarty jesienio. Zara było wyzwolenie. Wyjechaliśmy na łonki, przez Montwice przejechalim 

na poprzek, wyjechalim na łonki. Na łonkach obstawilim sie, ponieważ tam było niedobrze, 

bo tam samoloty krązyli nad nami. Wyjechalim w las Stare Kupiski. Z tego lasu wyśli cołgi,  

 a myśmy tam wjechali. Zaceliśmy po tem lesie tam krązyć. Naśli samoloty i zrobił sie strzał, 

zaceli do nasz strzelać. Wyrwalim sie w kole furmanki, ze wsystkim stworzeniem. Z tego lasu 

odjechalim około kilometra nazad w pole i obstanowilim sie za Starymi Kupiskami, na 

zastodolu, pomiendzy Starymi Sierzputami a Kupiskami, na poł drogi. No i tam 

kwaterowaliśmy około dwóch tygodni, dotond az nas sowieckie wojska zaśli. 
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 Rano, tylko świt, sła patrol sowiecka. Myśmy nie wiedzieli, ze to jest patrol. Myślelim, 

ze to Niemcy sie wycofujo. Gdy sowiecka patrol podnisła pod Stare Kupiski na zastodole, 

wtencas sie ogień z karabinow masynowych i rencnych. Za moment casu, tam dzie my 

mieliśmy schrony pokopane, sowieckiego wojska nasło jak mrowiska pełno. Przestał strzał na 

jakieś koło dziesieńciu minut. Pytamy sie, cy wojska sowieckie pojdo naprzod, cy wroco sie 

do tyłu. Kazali nam uciekać do tyłu, bo i oni sie cofajo do tyłu, bo jest Niemcow moc. W tem 

casie cofneli sie wojska sowieckie i my razem z niemi. Ucieklismy do Starych Sierzput, bez 

Stare Sierzputy i w kierunku domu. Cały dzien tworzył tam sie boj od godziny jakiej piontej 

rano do godziny jakiej jedenastej. Ale my juz ucieklim stamtond. Na drugi dzień pośliśmy  

w te miejsce, bo tam pozostało nase stworzenie. Ale juz było pobite, nie było co brać. 

 

 

55. Jan Wiśniewski, ur. w 1904 roku, 

      wieś Wszerzecz, gm. Śniadowo 

 

 Była bieda, bo sie wróciło z Rosji. Zboza było tutaj mało, mało ludzi, mało zebrali. To sie 

zbierało kłosy, jakie były, jencmienne, zytnie. A było i tak, ze sam jencmienny chleb trzeba 

było jeść, mielony ocywiście w zarnach. Nie tak jak dzisiaj, ze tam otremba musi być 

odciongnienta, a kiedyś to takie ości, ze mozna było garło niemi pokłuć, a trzeba było jeść. 

Ba, no to to byli casy powojenne. Dzisiaj to juz, kto nie przezył tego, to nawet i trudno jemu 

uwierzyć, ze coś podobnego być mogło. Jeśli chodzi o ubrania, no to co? To tam w krosnach  

matka narobiła tej „wełny cesnakowej” i z tego była i kosula, i kalesony, i spodnie ocywiście. 

Nie potrzeba było nawet uzywać renki, zeby sie podrapać. Tylko sie porusyć, to wystarcyło. 

 Ale pomału, pomału warunki sie poprawiały az do wybuchu wojny polsko-niemieckiej. 

Poźniej tez było bardzo źle, bo trzeba było sie kryć, nocami sypiać dzieś po zbozu, po 

rozmaitech dołach, kryć sie w obawie, ze mogo zabrać na robote, cy to za bimber, ktory sie 

gniotło tez, trzeba sie przyznać. A tak, kiedy tak cłowiek zył nadziejo, ze ta wojna sie skońcy 

i tak dalej. Ale pragneliśmy zawse tych wiadomości, co tam sie dzieje w świecie i cy mozna 

rychło usłyseć o zakońceniu wojny. To sie odgrodziło ściane w chlewie, postawiło sie 

odbiornik i tam po kryjomu wysłuchiwaliśmy audycji z Anglji, zawse ze słuchawkami na 

usach. To tez było ryzykowne. Zdarzało sie i tak, ze bendonc tam, w tem budynku, kiedy 

chciałem juz zakładać słuchawki na głowe, spojrzałem z góry do tego chlewa, a tam stoi 

komisarz niemiecki, króliki sobie oglonda. A ze on przyjechał rekwirowć tylko meble, 

obejrzał króliki na tem sie skońcyło. Nastempnem razem zdarzyło mnie sie, ze do tego 

odbiornika trzeba było ładować akomulatory. Wienc no dzie? W Łomzy tylko. No i tez  

u takiego, ktory pracował w tej niemieckiej elektrowni i ładował nam to. Wsystko to było  

w konspiracji. 

  Pewnego razu ide, niose w kosu akomulator. Ido zandarmi. No przystajo przed sklepami 

tam w Łomzy i kiwajo palcem: Kom, kom. Wienc ja podchodze, ale capka juz mnie na 

głowie, zdaje sie, ze jej nie ma, ze strachu. Ale kazali mnie tam obuwie i inne graty wynosić  

z tego wozu do sklepu. Podzienkowali i posłem sobie do domu. I tez sie dobrze skońcyło. 

 A nastempnem razem, kiedy juz wziełem ten akomulator naładowany z tej elektrowni  

i wyszłem na droge, to jedzie moj dawny chlebodawca. Znaliśmy sie dobrze, bo pracowałem 

u niego. – I dokond idzies? Mowie: Do domu. – No to siadaj. On jechał brycko w pare koni, 

bo to ziemianin, adminostował majontkiem tak jak własnym, bo tylko zabranym przez 

Niemcow. Ja wsiadłem na brycke i jedziemy. A ten pakunek w papierze mam na tej bryce. Sie 

pyta: Co ty wiezies? Ja mowie: No co? To, co nam daje wiadomości – akomulator. A on 

zbielał, ocy mu sie zrobili duze. I furmana pieńscio w kark: Jedź, cholero! A furman dał 

koniom po bacie, teśmy pół godziny nie jechali siedem kilometrow chyba. I poźniej mowi do 

mnie tak: No tos ty mnie dziś dał, to dał, ja ledwo zywy, takeś mnie wystrasył. A jako ty mas 
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odwage te rzecy robić? Ja mowie: No jak, panie dziedzicu, skond wziońć wiadomości? Toć  

i ksiondz mowi ludziom o ciekawościach tych, co sie w świecie dzieje i inni sąsiedzi mnie 

opowiadajo. A skond je majo? Ode mnie. Dlatego ja muse ryzykować, zeby to swojo 

ciekawość zaspokoić i ludzi na duchu podtrzymać. 

 

 

56. Władysława Ustaszewska, ur. w 1900 roku, 

        wieś Wszerzecz, gm. Śniadowo 

 

Wspomnienia z młodości 

 Bylim za rzeko. Postawili nam na stoły samo wodke tako, co był w niej pieprz, taki 

zielony długi. A poźniej nam dali kasy jeglanej ze skwarkami, a drugie talerze grycana ze 

skwarkami znow i chleb. Takie było wesele. A na drugi dzień, jakem odjezdzali, to wsystkie 

talerze, wsystkie nacynia zabrali od tego domu, z wesela i wsystko przywieźli do młodego. 

Cała fura tego kredensu była. 

 I tylko przysła macocha, miałam trzynasty rok, com jesce nie umiała prać, bom była  

u mamy. Nas było tylko cworo, a dwie dziewcyny, to duzo  robiła, ja nie robziłam. A jak 

przysła macocha, to postawiła balje sobie i mnie. I ja sie martwiła, jak ja bende prała, jak ja 

jesce nie umiem, nie prałam. O widzis, to tak było. 

 I po tem frońcie tom byli w kuźni, trzy rodziny i bez trzy zimy. Bo wsystko było spalone, 

zniscone. I chleba nie było cały rok. Tylko chleb robili z kartofli, takie bułki pieklim i to był 

chleb na cały rok, bo wsystkie były zboza popalone. Tak. 

 Uchowalim świniaka. Soli nie było, to za sol, to zawieźli, bo kartofle byli, to za trzy kila 

soli, to fure kartofli zawieźli. A nie było soli, nie mozna było świniaka zarznońć, bo go 

przywieźlim z sobo na furze od Białegostoku. A Niemcy przyjechali i zabrali. Tak. Nie było  

i chleba, i nie było cem krasić. To taka była roskos wtencas. 

 A mąz? Jesce byłam seść lat przy macose i wysłam za mąz, to juz lepiej było. Jakem była 

jesce przy macose, to chodzilim na wsystkie te siosy, te drogi za Niemca robilim. Tom 

zarabiali pieniondze i było juz wtencas lepiej, sie moglim ubrać. Bo tak to nie było za co  

i z cego, bo wsystko było poniscone. Tak. A jak wysłam za mąz, no to juz było lepiej. To tez 

nie było dobrze od razu, bo byli z Rosji wrócili dwa latatemu, to tez nie było dostatku we 

wsystkiem, tylko było skompo i chleba, i zycia, i wsystkiego. O tak. 

 No, w komplementa? Poraili, przyjechał i podobam sie, i on sie mnie podobał, i sie 

pozenilim. 

 

 

57. Piotr Jastrzębski, ur. w 1914 roku, 

       wieś Chomontowo, gm. Śniadowo 

 

 No tak, kiedy tak, to juzja wam powiem, moi drodzy. Urodziłem sie cternastego marca 

tysionc dziewiencet cternastego roku. No po latach siedmiu zaceła sie skoła. Chodziłem 

siedem lat do skoły, troche w Wierzbowie, troche w Śniadowie. W Śniadowie skońcyłem 

oddział pionty, sosty i siodmy. No juz dalej praca na roli. W tysionc dziewincet trzydziestym 

siódmym roku posedłem do wojska. W trzydziestym ósmym roku zostałem zwolniony na 

jesieni. W trzydziestym dziewiontym roku trzeciego marca znow byłem w kompanji. No  

i poźniej jakoś sie działy takie rzecy, wojsko zaceło kombinować, ze zadnego nie chce  

w wojsku.  Zwolnili nas przy końcu cerwca. Dwudziestego cwartego sierpnia trzydziestego 

dziewiontego roku zostałem powołany jako rezerwista do pułku siedemdziesiontego piersego 

do Zambrowa. Zostalismy umundurowani bardzo słabo. Wyśliśmy na wioske. Po kilku dniach 

dotarliśmy do Nowogroda, na piechote. Tak to kiedyś bywało. Z Nowogroda dostaliśmy sie 
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do Łysech, to było drugiego września. Z Łysech poprowadziłem prawobocno patrol az do… 

pod sam Mysyniec. 

 W Mysyńcu wschodziło słońce, byliśmy juz pod Mysyńcem. Porucnik powiedizał nam, 

ze Mysyniec został zajenty przez Niemcow. Wienc idziemy. Prowadził nas, kompanje  

w trójkońcie. Otrzymaliśmy ogień karabinow masynowych i wtedy porucnik krzyknoł:  

W tyraljere! Ale już nic nie pomogło. Zacoł padać desc i trup. Ja sam otrzymałem kule  

w lewe ramie tak, ze mnie roztrzaskało łopatke. Straciłem przytomność. Jeden z kolegow 

nazwiskiem…, no nazwiska jego zapomniałem, zobacył, ze jestem ranny, wzioł mnie za noge 

i pociongnoł mnie za tako mało kamienickie. I tu mowi: Lez kolego, to cie tu nie trafio. 

Porucnik Napaliński został ranny w noge, ode mnie o jakieś trzy kroki.  Porucnik 

Kasprzycki…, mowili, ze był naucycielem w Ostrowi Mazowieckiej, został zabity. Porucnik 

Malanowski tak samo, dowódca trzeciego plutonu, został zabity. A porucnik Napieralski, jak 

sie dowiedziałem, został ranny i był w obozie. 

 Stamtond po skońceniu bitwy przyśli Niemcy i zabrali mnie do niewoli. Scęście moje 

jedyne, ze byli to ludzie, którzy umieli po rusku, po rosyjsku rozmawiać. I zaraz jeden mnie 

sie pyta: Malcyk, co ty bolny? Ja mowie: Tak. No i wtem wojsko niemieckie przysło, młode 

chłopaki, po jakieś dwadzieścia lat, po dwadzieścia jeden, z browlingami, chco mnie zabić. 

Te ruskie nie pozwolili. Przynieśli mnie na nosiłkach do Mysyńca i tam rzucili pod ściano. 

Zabrano mnie granaty, karabin został na polu. No tam, co miałem jakie pamiontki z domu, to 

zostało mnie zabrane. Stamtond zabrano nas do jakiechś Rozog cy jak tam sie nazywała ta 

miejscowość, nie pamientam. Tam zaprowadzono mnie do rzeźni, ale jesce opatrunku nie 

było. W rzeźni lezałem na cementowej podłodze. Tam przychodzi do mnie jeden zołnierz, 

ktory był Zydkiem, z mojej kompanji, i mowi, ze jest tobie cięzko. To ja usionde na tej 

cementowej podłodze, a ty połoz głowe na moje kolana. No i ja tak przekreńciłem sie na 

prawy bok i lezałem. Tam lezałem cały dzień i cało noc. Rano zajechał autobus, wsed oficer. 

Jak sie orjentuje sie dzisiaj po kilku latach niewoli, to był oficer. Zobacył mnie i mnie sie pyta 

po niemiecku, cy ja chce pić. Ja mowie, ze nie rozumiem. I nalaz sie jakiś kolega, ktory 

rozumiał po niemiecku i powiedział, ze ja chce pić. No o powiedzieli, ze tak. Wienc dał mnie 

swojo manierke i napiłem sie kawy. Kawa była smacna, ktorej smak do dzisiaj jesce cuje. No 

na odchodne wrencył mnie jakieś pietnaście deka cukierkow. Kiwnołem głowo, 

podzienkowałem jemu. Koledzy wzieli mnie pod renke i zaprowadzili do autobusu, do 

autobusu. Pojechaliśmy znow dalej tem autobusem do jakiejś miejscowości. W tamtej 

miejscowości juz byłem w śpitalu. No  wienc przysła karetka, wziento mnie, wyprowadzono, 

wienc  ja połozyłem sie na ziemi i zacołem sie cołgać na prawem ramieniu. Zacełem sie 

cołgać, dwóch Niemcow, wzioł mnie jeden za kołnierz, drugi za nogi i włozyli na te nose, 

podnieśli w góre, wsuneli w sanitarke i zawieźli do tego śpitala polowego. Tam lekarze 

pocieli mi umundurowanie, no i powiedzieli mnie, ze miałem scęście, ze kula nie zawadziła 

mnie płuc. Polezałem trzy dni i odstarcono mnie do takiego małego, przybocnego lagru. 

Tamoj wachmanow dali nam, bo tam było juz kilku niewolnikow u kilku było rannych.  

I wachman co kilka dni prowadził nas na opatrunek. Idonc na ten opatrunek, kobiety 

wymyślali nam, kłócili sie z nami. Rzucali wiorami, smatami, pluli na nas, cem kto mog, tak 

nam dokucały, żeśmy jem pobili męzow i tam dzieci, i tam pokatowaliśmy jech. No jednego 

razu idonc, zased chłopcyk taki maleńki, moze miał jakieś seść latek, siedem, i dał mnie dwie 

bułki, cukierkow, no i kilka jabłek, bo to było w jesieni. Podzienkowałem mu i ten mały 

posed. Tak przezywaliśmy tamoj pewnie ze trzy tygodnie casu. 

 Stamtond, nazbierało sie wiencej niewolnikow, wienc nas zapakowano do wagonow. Tak 

było ciasno, ze nie mozna było wytrzymać. Wienc ja na ziemi leżonc w wagonie, koledzy nie 

oscendzali mnie, nie ma o tem mowy, bo nie było tamoj miejsca. Tak ze nas przywieźli do 

lagru. Lagier nazywał sie Stalag A. To była miejscowość… nie wiem, tylko ze tam był 

pomnik Hindenberga. To tam miała sie rozgrywać jakaś wazna walka w cternastym roku. 
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Mowili mi tam koledzy tak zaraz. Tam mnie przywieziono i koledzy mnie przyprowadzili 

wprost do tech budynkow. Tam zadekowałem sie w słome, takem wymencony, wycerpany, ze 

trzy dni siedziałem o głodzie, nie chciałem wyjrzeć na świat. Nareście usłysałem głos 

jakiegoś pana, ze tu powinien być jakiś niewolnik, ktorego ja mam zapisanego na liście, ktory 

jest – mowi – ranny. Ja go nie moge znaleźć. Kto mi pomoze znaleźć? Dziez on jest u djabła, 

ten chłopak? Nareście ja to słysonc, wylazłem z siana. Major mnie obejrzał, potrząsnoł mnie 

za kołnierz i powieda: Chłopie, dla twego dobra – mowi – ja cie szukam, a ty sie 

zadekowałeś, ze djabeł by cie nie znalaz. To był pan major z Włocławka. Opatrzył mnie jak 

tam mog, jakie miał środki. No i dali mnie koc, umundurowanie. Mundura nie miałem, nie 

miałem capki, tylko miałem spodnie i kalesony, ktore były juz… Było tak, ze przez te dnie 

nie byłem nawet rozzuwany. Major dał mnie koc, no nie było na cem sie połozyć, wienc 

lezało sie na ziemi i przykryty tem kocem. Tak sie przelezało kilka tygodni. 

 Potem przyśli koledzy, otrzymałem od kolegow wsparcie. Oni wtedy byli podoficerami  

w osiemnastem pułku artylerji w Komorowie. Otrzymałem od nich kosule, mundur, capke, no  

i buty sie poderli, to i buty mi dali. No i, panie, juz zacełem po trochu chodzić. Ale ze wdały 

sie wsy, robactwo, tak ze nawet byli w ranach, w ranie te wsy. Wienc major mnie tam jakieś 

lekarstwo przynios, zeby spalić. To cłowiek naprawde nogami musiał wierzgać, zeby to 

wytrzymać. 

 Po kilku miesioncach tamoj pobytu, to jest wrzesień, październik, listopad, juz przy 

końcu listopada zacento brać nas na robote. Ale ze ja nie nadawałem sie, wienc tylko 

posedłem sobie coś zafasować. Z gliniano misko posedłem do kuchni. Pamientam 

przyprowadził jakiś pilot, młody chłopak, jakieś dwadzieścia ctery, trzy lata, przyprowadził 

kompanje do kuchni, wienc ja sie zostałem z jego seregiem. On wzioł mnie za kołnierz, dał 

mnie kilka kopniakow i wyrzucił. – Uciekaj – mowi – połamańcu, tu miejsce dla zdrowych. 

Zobacył to kucharz… A kucharz był Niemcem, ktory wydawał nam porcje. A te porcje to 

były kartofle i brukiew i po takiej łysce małej wazowej jednej tu nam wleli tego i to była 

porcja. Ale cłowiek stale zechce sobie przykombinować. Zawołał mnie i nalał mi pełno 

miske, tak ze idonc po drodze, żeby nie wylać, to sobie piłem, zeby to donieść. Ale jak sie 

skombinowało, trzeba było dać i koledze. 

 No stamtond posedłem juz na pocontku grudnia, jakiegoś dziewiontego, osmego grudnia, 

pośliśmy do łaźni, bo przygotowywali nas do pracy. Do łaźni śmy pośli, ubranie trzeba było 

poddać ocysceniu z tego robactwa. W łaźni umyto nas, potem wypendzono, no to juz był 

mróz i śnieg. Tymcasem staliśmy na dworzu w stroju Adama. Ubranie nam wyrzucono. No 

kosule sie jako tako załozyło, ale w nogawki do kaleson, to zaden nie mog nogo trafić. Jeden 

drugiego trzymał, jeden drugiego ubierał. No ubraliśmy sie i przyśliśmy do baraku. Ale te 

chwile zmarznieńcia, to jesce i dzisiaj przypominam i jesce cuje, jak to sie zmarzło. 

 No przychodzi do mnie moj major i powieda: Zwiewaj, chłopie, dzieś na robote, na jakoś 

lekko prace do gospodarki, to bedzies mog to zrobić, bo renka – mowi – moze być sucha. No 

coz, ja gospodarz, przez zadnego zawodu, trzeba sukać. Zapisałem sie, pojechałem na robote. 

Przyjechałem do gospodarza. Przysło nad dwóch. Kolega był zza Wizny, z wioski Gutow, 

jakiś Antoni Orłowski, starsy ode mnie osiem lat, powaźniejsy gość. No, włazłem na wage, 

wazyłem cterdzieści kilogramow. Gospodarz zacoł coś mrucyć pod nosem. Ale była taka 

starsa pani, ktora mowiła po polsku, mowi: Gospodarz przeklina na tech ludzi, co was tak 

wymordowali, wy nie nadajecie sie do pracy. Mowie: Jak sie nie nadajem, to trzeba nas  

z powrotem odesłać. – Nie, bo drugich nie dadzo, beńdzie was trzymać ten gospodarz.  

Z pocontku zacento nam dawać jeść. To jedlim tyle, ze naprawde za jakieś sześciu, siedmiu 

ludzi to mysmy zjadali oba z kolego przez dwa tygodnie casu. Pomomo tego, ze chleba było 

pod dostatkiem i obiady były dobre, a w grudniu było bardzo mało roboty, to dla nas samych 

gospodyni gotowała nam na mleku kluski, bo powiedział gospodarz, ze jeden kopiec kartofli 

ma, to wsystkie mu zjemy do wiosny. Nic nie zostanie, a kartofle droge. No za jakiś miesionc 
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juz zaceliśmy z kolego mniej jeść. Umundurowanie nase ta starsa pani, co mowiła po polsku, 

wzięła, moje ubranie i kolegi. No i poddała dezynosfekcji, tam gotowała, prała, sykowała, tak 

ze ze trzy dni tośmy chodzili w cywilnych ubraniach. Wachmen sie pytał, dlacego to tak,  

a dzie my mamy swoje umundurowanie. Powiedzieliśmy jemu, ze to robactwo sie niscy. Tak 

samo i resta nasych kolegow. No, tak ze mozna powiedzieć, zycie było dobre. I cłowiek po 

pół roku ze cterdziestu kilo wjezdzał do osiemdziesieńciu seściu, pieńciu, a nawet około 

dziewieńdziesieńciu, bo kolega wyciongnoł sto pieńć kilo. No, to był niezły chłopacek. Tak. 

 Tymcasem cekamy, cekamy i cekamy, a tu ni ma końca tej wojny. Francja przysła… 

Jesteśmy na polu… Ale juz troske sie rozumie, bo miałem pocontki w skole języka 

niemieckiego, w szostej i siodmej klasie. Kupiłem sobie ksiązki, kupiłem ołowek, notes. 

Notowałem takie wyrazy. Zaceło sie mowić juz, ale sie mowiło mniej wiencej 

bezokolicnikiem, a o gramatyce nie ma mowy. Tymcasem pamientam chwile te, jak Niemka 

leciała na pole do nas, on tam byłe ze mno, i krzycy po niemiecku. Koledzy sie pytajo, co.  

A ja zdembiałem. Mowie: Koledzy, Niemcy zajeli Paryż. 

 No i tak to sie ciongneło. To byli chwile cięzkie. Chcielismy jak najsybciej sie 

wyswobodzić stond i iść do domu. Nie ma mowy. Wojna coraz wienksa i coraz sersa. No, 

moi kochani, dalej to było juz tak przygotowane do ruskiej wojny. Ido transporty i ido. Zaraz 

tam kolej, linja kolejowa od nas blisko. Ido. Pytam sie tego gospodarza: Dzie one ido? 

Gospodarz mowi: Nie wiem. Pytam sie Szwajcara. – Nie wiem. Pytam sie tej starej babci, bo 

takeśmy jo nazywali potem: Babciu, dzie oni ido? A babcia mowi: Cicho, nie mow nic, oni 

ido na ruskiego. – Kto babci mowił? – Tylko cicho nie wydaj mnie, bo mnie zastrzelo. 

Mowie: No juz nie, nie wydam. 

 No zacyna sie wojna. Zawało nam sie, ze to beńdzie koniec. Ruski jem wypłata figla. 

Jesce nie przysed koniec. Na tego figla trzeba było cekać jesce kilka lat do cterdziestego 

piontego roku. 

 No jakoś casy te zesły. O rodzinie swojej dowiedziałem sie za pół roku casu, jak byłem  

w niewoli, moze wiencej, ze rodzina moja została wywieziona do Kraju rad. No jechali oni.  

A ja siedziałem do cterdziestego piontego roku, do dwunastego stycnia. Dwunastego stycnia 

wachman pojechał na odprawe do Królewca, pojechał na tako odprawe. A myśmy sobie pośli 

pogaweńdzić tamoj z kolegami. Przychodzi w nocy, gwiznoł. Przyśliśmy od kolegow. Ja sie 

patrze na wachmana, a wachman nas mowi po polsku. Umiał mowić. Wienc sie pytam, bo juz 

byłem przy radju, słysałem radjo. Bo językiem niemieckim władałem juz nieźle, bo trafiłem 

na kolege, ktory wykładał język niemiecki w skole średniej i on naucył mnie gramatyki.  

Z niem sie ucyłem trzy lata. Tak ze umiałem pisać, cytać i nawet niemieckie ksiązki cytać. 

Pytam sie wachmana: Wachman, prendko beńdziem kulować? A on mi mowi: A ty zaś, 

pieronie, kto powiedział, ze beńdziemy kulować? Mowie: Ja słysałem. – Tak. Dano nam 

kartki. Pośliśmy do gospodarza, gospodarz dał kazdemu na trzy dni jeść. Pozegnaliśmy sie  

z gospodarzami, podzienkowaliśmy. Ludzie byli nieźli. I cało gromado, jakieś tak po drodze 

ode wsi do wsi, od  traktu do takiego traktu zbierali sie wsyscy niewolnicy i prowadzono nas 

do Królewca. W Królewcu było zgrupowanie niewolnikow. Uzbierano nas na tem transporcie 

ponad pieńćset, ruskich około półtora tysionca. A Anglikow, Francuzow, Amerykanow  

i Belgijcow puscono wolno, na wolność. Dzie ktory chciał, tam mog sobie iść. Tylko zabrano 

nas  i ruskich. I prowadzono nas pod karabinami cało droge do Hajdenbau, jakiegoś tam 

niemieckiego miastecka, ale zdaje mi sie, ze to beńdzie miastecko Siekierki. I tam przez 

zatoke wylondowaliśmy na nasem, w okolice Gdańska, na wyspie. Tam była zatoka 

zamarznienta. I tamoj widziałem rózne ludzie. Niemcy uciekali po lodzie furmankami. Duzo 

furmanek zostało zarwanych, topiło sie, duzo taksowek, duzo piechoty. No i Niemcy, 

niemieckie śpitale. Wsystkie uciekali przez ten lod na drugo strone, na strone polsko. Tamoj 

pomału brzegiem morza przyśliśmy do Kalberga. W Kalbergu zapakowano nas do jakiejś 

latarni, dzieś tam. Małośmy sie nie podusili tam w niej. Aleśmy jechali brzegiem morza i śli. 
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Mroz był jakieś osiem, dziesieńć, dwanaście stopni. Tak ześmy sie ogromnie umencyli. Jeść 

sie chciało, bo nie dawali jeść. Miałem jesce troche zapas cekolady amerykańskiej. W wodzie 

śmy rozpuścili, usykowaliśmy se cekolady. No pocenstowaliśmy i wachmana. Mowił po 

polsku, cłowiek był dobry. Daliśmy i jemu sie napić. On za to przynios nam dwie bułki 

chleba. A kolega miał buty zapasowe. Przynios mnie buty i mowi: Załóz buty, bo mas nogi 

całe mokre. No buty na mnie nie chciały wejść, wienc załozyłem tylko skarpety. Zakładajonc 

skarpety, spojrzałem na wóz i jakiś niemiecki zołnierz na tem wozie, pod blandeko 

wóz…Dalej ja macać, co tam jest. Znaleźliśmy mienso. Świńskie mienso tam było, kilka 

prosiakow zarznientych, takich ponad sto kilo. Zaraz zawołałem kolegow. Ukradliśmy tak 

cterdzieści, pieńdziesiont kila miensa. Podzieliliśmy sie z kolegami. Niektórzy jedli sobie na 

surowo. Myśmy tez skubali  na surowo, ale przewaźnie to słonine sie jadło. Z zyciem tośmy 

radzili sobie, bo śli niemieckie wozy, którzy uciekali brzegiem. A my z kolego jako ludzie nie 

takie ospałe, chodziliśmy i kradliśmy. Temu zabraliśmy kury, temu masło, temu słonine. Co 

kto mog, to wsystko fasował. Dawaliśmy kolegom i tak jakoś zywiliśmy sie. 

 Przyśliśmy pod Gdańsk. No tutaj so jesce Niemcy, to jesce so Niemcy. Tymcasem 

chcieliśmy zakwaterować u jednego gospodarza, który był na ziemiach polskich. W Polsce 

był administratorem majontku. Ten Szkop nawet nie kazał nasemu kapitanowi Niemcowi 

kwaterować tutaj Polakow. No pokazali sie ruskie samoloty. – Juz – mowi – sprzedaje, 

prosiaki sprzedaje. Wienc ja posedłem, po niemiecku umiem mowić, do niego, do tego 

Szkopa, żeby sprzedał prosiaka. On sie pyta po niemiecku: Ilu was jest? Ja mowie, ze ponad 

pińdziesieńciu. No dobrze, dał nam pieńdziesiont marek. 

 

 

58. Aleksander Mieczkowski, ur. w 1900 roku, 

      wieś Jakać Borki, gm. Śniadowo 

 

Wesele 

 Kiedyś jek wesele sie odbywało, panie, to prosili na wesele, panie, młoda z starso druhno, 

na wesele. I dopiero jak te wesele urzońdzili, to nasykowali, panie, tej zywności i zaprosili,  

i, panie, sie pobawili. Tam tego psijaństwa nie było takiego jak dzisiaj wesele. Bo dzisiaj 

wesele sie odgrywa, to tylko jedno wodko, panie. A sie popsijo, pozno sie, biedy narobio, 

panie. A kiedyś nagotowali kapusty, panie, niensa, pocestowali. I tak jek sie to wesele zaceno, 

to trzy dni sie ciongneło. Chodzili, prosili łod chałupy do chałupy i cestowali, grali  

i tańcowali, panie. To trzy dni wesele sie odprawiało, panie. 

 Ale dzisiaj lepiej jest, wiadomo, tylko dzisiaj za duzo z to wodko. Bo dzisiaj staremu sie 

popatrzyć na te wesele, to wprost z tego źle, ze z wodko. Psijakow zaraz sie naogromadza  

i pijo, i dopiero nic tylko sukajo zacepki, żeby kogoś, panie, poznońć, pobzić. Ooo, do tego to 

majo spryt. A kiedyś to tego nie znali, nie, broń Boze, zeby tam jeden drugiego cepnoł. Tylko 

sie pobawili i pośli, pani, ładnie, pienknie. I tak sie odbywało. A dzisiaj marnie z tem. No, ale 

co zrobić? Nic nie pokora. I dzisiaj je duzo, duzo, rzond, jek rzond dziś kaze, zeby tak sie 

odprawiało. O, to by lepiej było dziś jek kiedyś, dlatego ze dzisiaj rzond dba. Tyko rzond dba 

dobrze o ludzi, ale ludzie nie umiejo sie stosować, panie, tylko robzio po swojemu. Co dzisiaj, 

zeby rzondu sie nie słuchać, tylko robzić, licyć naprzeciw, panie, co to łon moze, ze łon 

mondrzejsy. A dlacego? Dlatego, ze jek sie popił, no to okropieństwo, to ciary brały, jek łon 

jeździł. Wyjechał, panie, przyjechał ten ślub, panie, i wsytskiech nie mogli zabrać z tego 

wesela na ten, do tego, do tej panny na te wesele, ten wyjazd, to co, trzeba było obracać po 

tech gości. Zacoł obracać, a łon psijany az strach. To taksowka juz, jakem patrzył sie, to 

taksowka juz do gory sie podnosiła, zeby była broń Boze histneła, tak od raz. 

 Do domu, jek, panie, raili o tem weselu, to przysed raj z młodem. Najpierw raj zagadał, 

zem przyśli tu, o przysedem z chłopakiem i bym chciał tutaj o wyswatać państwu o tutaj do 
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tej dziewcyny. Cy państwo bedo z nas zadowolone, cy nie, cy jek, panie tegoć. I posiedzieli, 

panie, pogadali i sie rozestali tak. I poźniej drugieraz znow, drugieraz to juz troske inacej, 

panie. I tak sie odgrywało, panie. 

 

 

59. Ignacy Szabłowski, ur. w 1883 roku, 

      wieś Szabły Stare, gm. Śniadowo 

 

O polowaniach 

 Piski w dzierzawie, bodaj Piski Nadbory, ale posedem, panie, tam na pole, zajonc 

wyleciał, strzeliłem, zabiłem go. Ide raz, patrze, a mnie goni ten z Pisk, co ma w dzierzawie.  

I we mnie strzelił, tylko byłem w kozusku i to tylko śruty po plecach brugneli. Ek ja sie 

wykreńcił z dubeltowko i bym był w niego strzelił, to kapisony zamokły a on uciek i nie 

strzeliłem, bo zebym był w niego strzelił, to bym go pokalecył. No to nic. 

 No raz posedem do Trzask do Grodzkiego. Tam wysedem z Chlebowa z Grodzkiem do 

olsyny, zabiłem dwoch zajency. A to było w poniedziałek. Ale Glinka z Kleckowa sie 

spotkał, poda: dzisiaj jermark, to moze byś tu na Choromany i tu prec. – Ja – mowie – bez 

śniadania. A mam tu kawałek chleba, to zjem i mozem iść. No to my ten kawałek chleba 

zjedlim i poślim na Trzask po polu, na Choromany, tam na Opęchowo prec. I ja nie strzelał,  

i oni nie strzelali i, i zaden zajonca nicht nie zabił. To ja poźniej bez Niecki juz, do Nieck 

przysedem z dworskiej, to niósem dwóch zajency, to zobacył, bodaj cie, z Nieck 

Dombkowiak i mnie, panie, podał do sondu. No podał mnie do sondu, sond mnie ukarał. A to 

prawda, to esce to nic. No, poźniej, panie, posedem znowuś na polowanie i policja, panie, tu  

z boru do sadzawki przyjechała konnani. A ja zobacył jech, oni mnie nie widzieli. Ja 

dubeltowke rzucił, znow schował i sam znowuś posedem do koni wlec. A jedem policjant 

pad: Jadź – pada – zobac na furze. – No – mowie – idź zobac w furze, w furze ni ma nic. A tu 

za plecami strzał buł i bodajście go nie widzieli, i z dubeltowko uciek. No zobacyli, juz nie 

znaleźli. Ja poźniej znowuś pozbierał. 

 Aaa, razem posed, panie, do kościoła juz Wsystkiech Świentech. Przyjechalim po 

kościele, mowie: Polece tu za mało gorke, to zajonca zabije, o tu na biel. Poleciałem, nic ni 

ma. No to esce do okop poleciał, a pies hop, hop, hop, goni kozła. Kozła gnał, no ja, panie, 

juz zmierzka sie, juz ciemno, ale esce troche widze. Wziołem, panie, do gemby i strzeliłem,  

a on: beee!  No kiedyś beknoł, to juz – mowie – nie pódzies daleko. No to, panie, pies 

przyleciał do mnie, ode mnie znowuś poleciał i, panie, ja juz wiedział, w chtoro strone on 

posed. A juz on, pies siedzi na niem. Zabiłem. 

 No to  drugieraz znowuż  posedem na polowanie. A takem ogłuch, całkiem głuchy 

byłem, ze nic nie słysałem. A to było na jesieni. Kozioł leciał i ja do niego strzelił, a on posed. 

To pies go gnał, a dzieci paś li bydło na Abramach tamoj. Z bydłem uciekajo. Ja mowie: Nie 

uciekajta z bydłem. Tylko dzie mój pies posed? – A – pada – tu do wojow. To bez jeden row 

przeskocył kozioł, a na drugim rowie pies go złapił. Noge mu złamałem. To tu we wsi słyseli, 

jek on becał, jek go pies dusił, a ja nie słysał. No to dwoch kozłow zabiłem w swojem zyciu. 

 

 

60. Maria Gałązka, ur. w 1914 roku, 

      wieś Sierzputy Marki, gm. Śniadowo 

 

Czary 

 Przyjechali tu; jeden we wsi zajmował sie… grał, muzykant. I przyjechali, no 

przyjezdzali tak jak to po muzykanta przyjezdzajo i godzo go. No ptzyjezdzajo jednego razu, 

przyjezdzajo takie elegancko ubrane kawalerzy, brycko elegancko, konie eleganckie. Zgodzili 
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sie s niem, ile on chciał, tyle mu obiecywali. Zawieźli go tam, zawieźli go tam do takiech 

pokojow, posadzili na fotelu. On siedzi, gra. Siedzi, gra, ale poźniej widzi, to coś 

podejrzanego. To wsystko zawzieńcie tańcuje, ale po kazdem tym, co przetańcujo, to sypio 

mu pieniondze, za kazdy ten taniec płaco. A juz nasypali mu tech pieniendzy, ale on poźnie j 

patrzy sie, to coś podejrzanego, bo chtore wychodzo, to u dżwi wisiało takie, no nie wiem, jek 

to tam nazywajo, te, te takie… I chtoś wychodzi, to palce tam umocy i wtem jakoś sobie tam 

po cole potrze , temi palcami. On patrzy sie na to, ze oni wsystkie tak robio i on to samo 

zrobił. I on wysed, niby wysed na dwor, a tez wchodzi i te palce umocył. Bo jek on te palce 

umocył i sie poter tu po cole, to patrzy sie coś i na kopytkach skaco, i z rozkami. No, ale to 

co? Juz musi grać. Gra, gra, a tech pieniendzy juz mu nasypali moc. Nareście kogut zapiał, 

patrzy, a on w olsynie siedzi na pniu, a to wsystko tylo zachlechotało, a te pieniondze to 

koński gnoj. 

           * * *  

 Wilik chodził. Pastorz pas krowy we wsi i wsyscy mu poxniej nie zapłacili. I co poxniej? 

To tak powiadali, ze to ten pastorz nasłał takiego wilka, co przychodził. I aby sie tylko 

zmierzkało, to przychodził i oknami, do okien i do dżwi gruchał, łomotał i laz. Ludzie, aby sie 

tylko przyciemniało, to sie zapierali na te śtaby roźne, okiennice, bo tak sie straśnie bojeli go. 

I do tech, co temu zapłacili, to ten wilk nie zachodził, tylko do tych, co mu nie zapłacili.  

I straśnie dokucał tem ludziom, a nic mu nie mogli zrobić. I strzelali, i rozmaite rzecy, a on 

tak chodził i grasował, i zadne pociski, kule go nie brały. W dzień on sie wcale nie 

pokazywał, tylko przychodziła noc, to on tak ludzi strasył. Strasył, moze by krzywde zrobił 

komu, no ale już tam ludzie włazili, dzie tylko kto mog. 

 Nareście to na pomysł wpadli, ze pinondz, na ćtery cęści rościeli i zanieśli do kościoła, 

ksiondz poświeńcił i w dubeltowke nabił myśliwy. I jak on przysed pod okno, przycatował na 

niego, strzelił i zabił. Zabił, a to było wilca skóra, a w środku był mech, mchem wypchana. 

       * * * 

 Nie widomo skond piesek sie koło nich wynalaz. A jedne z nich dalej wołać go, taki 

carny, malutki piesek. Ten zawołał, piesek leci koło niego, leci i leci. Poźniej to juz tak: jak 

on idzie środkiem, to ten piesek za nim, ten przejdzie na strone, to i ten piesek nie tak duzo za 

nim. Oni patrzo, ze to jakiś ten piesek podejrzany, ale on leci, nie mozna go odegnać. 

Dochodzo do wsi, a zara w piersem domu jest zabawa. Tak oni chco zajść na zabawe. Te 

dwoch ido, a ten, co wołał tego psa, ten go z tyłu za spodnie i trzyma. Te go pod renke i chco 

go z sobo wciongnońć. Nie mogo dać rady. No ale zrobili krzyk i z tej zabawy wylecieli 

tamoj, i pomogli go wciongnońć. I dopiero ten piesek uciek. 

 

 

61. Jakub Śliwko, ur. w 1905 roku, 

       wieś Rządkowo, gm. Piątnica 

 

Zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem 

 Kiedy byłem chłopcem, to były takie zwyczaje u nas, że chodzili na Boże Narodzenie  

z krolami, z gwiazdko, szopko. No przypuśćmy my o i ja razem spolnie chodziliśmy  

z krolami. Króle byli ładnie ubrane, korale, korony, tego. A był to taki zestaw: był krol, było 

dwóch ułanow, był marszał, Kozak, aniołek, śmierć i satan. Wszystko to było tak 

podmaskowane i chodzili prawie że od domu do domu. I marszał chodził sie pytać: Cy 

pozwolicie państwo króla Heroda sprezentowć? I jak pozwolił, dzwonkiem dzwonił, 

wszystkie śli. Za tem dzieci gromada sła, za temi krolami, bo to było wielkie widowisko takie. 

No kiedy do domu wchodzili z krolami, to wtencas zaśpiewali: 

 „W dzień Bozego narodzenia weseli ludzie, 

 Anioł pasterzom zwiastował, 
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 Że sie narodził światu Zbawiciel. 

 Król sie mocno zafrasował, 

 Dziatki pobić dał. 

 Dzieci straśnie mordowali róźni katowie, 

 Właśnie zbójcowie.” 

W tym casie wychodzi marszał i mowi: 

 „Wszelko nowine dla państwa głose, 

 Dla króla Heroda o krzesło prose”.  

Bierze krzesło, zasiońdzie król. 

 „Król wielki, rycerz wszelki”. 

Kozak podchodzi, szablo po krześle, po tem tronie pociongnoł i mowi, że: 

 „Ja jestem Kozak z króleskiej stolicy. 

 Jak śmierć do króla beńdzie przystempować, 

 Id mego miecza musi odstempować”. 

Anioł podchodził i mowił: 

 „Gloria, gloria, in ekselsis Deo”. 

Król siadał na tron, ułani podchodzili. W tem casie ułani podchodzili i stawali obok króla, 

szable wyjmowali i trzymali nad głowo króla. A marszał podchodził i pytał sie: 

 „A wy, słudzy króleskie, co w miejscu stoicie, 

 Przyśli sie upomnieć o maleńkie dziecie? 

 Najjaśniejsy królu nowina dochodzi, 

 W mieście Betlejem nowy król sie rodzi”. 

Wtencas mowi tak król: 

 „Ach, moi zołnierze, weźcie broń, pancerze, 

 Na konie siadajcie, do Betlejem biegajcie 

 I wszystkie dziatki w pień wycinajcie”. 

Za chwile marszał powraca, ma głowke tako w renku i mowi: 

 „Najjaśniejsy monarcho, smutna nowina, 

 Przynose na mieczu głowe twego syna”. 

A król mowi teraz: 

 „O sługo powolny staraniom moim, 

 Cemuś sie pomścił na dziecieńciu moim? 

 Wiem, że zginie, wiem że pójde na piekielne menki 

 Niech zgine od swojej własnej renki”. 

Wyjmuje szable, a Kozak podchodzi. 

 „Ach, biada, biada – tak śpiewa – mnie Herodowi, 

 Utrapionemu wielce królowi”. 

Djabeł wyskakuje i mowi: 

 „Kłopot z kłopotem lezałem pod płotem. 

 Na tym świecie śmierć wszystko wygniecie”. 

Podchodzi śmierć i mowi teraz: 

 „Ja jestem łaskawa. 

 Przyjme tego cłowieka, 

 Wyjme dusze z ciała”. 

A Kozak mowi: 

 „Niech cie piorun z twojo łaskawościo, 

 Jakeś mnie porwała w swoje obroty, wołałem litości, 

 A ty nie miała nade mno żadnej żałości”. 

A śmierć mowi: 

 „Ja jestem łaskawa. 
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 Choć ze mno, a tam beńdzie nasa sprawa. 

 Chodziłam, błońdziłam po całym Betlejem, 

 Mało nie zmarzłam. 

 Dobrze, co cie w tym domu znalazłam. 

 Niech ci kto chce ten dekret przecytuje, 

 Że ci w tym domu życia nie daruje. 

 Ostatnie ci słowo zapowiadam, 

 Kose na szyje zakładam”. 

Wtencas król nachyla sie, śmierć kose na szyje zakłada. A djabełek wylatuje i mowi tak: 

 „Licne grzmoty, śmierci kłopoty, 

 Wina nad tobo”. 

Aniłek wychodzi i mowi: 

 „Wszystko to boskie, śmierci granice, 

 Tylko sie porać Najświentsej dziewice. 

 Oto w rozpacy zbawienne rany, 

 To ogień wiecny beńdzie zalany”. 

A król nie żyje, śmierć kose założyła i tera djabeł mowi tak: 

 „To ty weź cialo, a ja dusze. 

 To ty weź ciało – sprzecajo sie –  

 Ty weź ciało, a ja dusze”. 

No sprzecajo sie. Nareście śmierć mowi: 

 „Niech sie na twoim stanie, satanie”. 

A djabeł tera roześmieje sie głośno i mowi: 

 „Nie wiecie, państwo, z cego ja sie śmieje, 

 Bo mnie sie w tym roku wszystko dobrze dzieje, 

 Bo jakem króla Heroda w swoje roncki dostał, 

 Az ogon do góry powstał”. 

A ma ogon rzeczywiście z tyłu wygienty, na pasku uwiązany i tym ogonem porusza cały czas, 

o. 

Wszyscy wstali z krzesła, postojeli, w koło wszyscy tego, pochodzili w koło i śpiewali. Jak to 

oni śpiewali? 

 „Hej, ostrożnie z husarzami, 

 Pobrzenkujo ostrogami. 

 Kto ma żone pienkno, ładno, 

 To mu husarzy wykradno. 

 Moja żona jest do rzeczy, 

 Kupie dzwonek przywiąże ci. 

 Jak cie chłopcy bendo gonic, 

 To cie dzwonek beńdzie bronić. 

 Zagrodziłem dwa przełazy, 

 Jeszcze jeden do niej łaźni. 

 Jak zagrodze i ten trzeci, 

 To i wróbel nie przeleci”. 

 Patrzył jak mog. Cłowiek końcy siedemdziesiont lat, z pamieńci to sie wszystko wybija  

i o „Herodach” nie można juz powiedzieć. Na tym zakońcymy ten dzisiejszy, prawda, dzień 

Bozego Narodzenia.  
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O weselu 

 Przypominam sobie wesele. Druhny wianki pletli, korowaj piekli, młodo ubierali. 

Zbierali sie, wianki wymieniali. Śmiechu było dużo. A poźniej śpiewali. No jesce do kościoła, 

ślub. A z kościoła jak wracali, to śpiewali piosenke: 

 Od ślubu wracali w paradnej karecie, 

 Pan młody był pienkny i młody, 

 Blask szczęścia miał w oczach 

 I śmiał sie jak dziecie, 

 A dzień sie zywota przechylił. 

 Twarz mu pobladła, sie śmignoł na strone, 

 A pierścien do ronk ściska czule 

 I w miłe te słowa przemawia do żony: 

 „Przed chwilo ksiondz wiązał nas stuło”.  

 Kareta staneła, wysiedli oboje, 

 Tłum z boku spoglonda ciekawie 

 I szepco wokoło „szczęśliwi ci dwoje” 

 I wdzienka zabrzmiała już prawie. 

 A ona staneła na samym uboczu, 

 Nieszczęściem już prawie zemdlona, 

 Ukradkiem ścierała natrentne łzy z oczu, 

 Obrombkiem ślubnego welona”. 

 Przyjechali od ślubu. Zajezdzali przed dom, wychodzili muzykańci, grali. Matka z ojcem 

wychodzili, wynosili bochen chleba, sol, czestowali, przyjeńcie. Skakali, brykali na 

podwórku, w domu i tak dalej, prawda. Czestowali sie, ale nie tak, jak dziś, że trzeba kucharki 

szukać, trzeba woły zarzynać, wszystko to. Nagotowali burakow, mięsa, chleba czarnego na 

stoł nakładli. Jeszcze to często sie trafiło, że nieraz to było, bo to na weselu tak nie było, ze 

pożycyć można talerzow, miskow, tego. Nieraz sie trafiło, ze trzeba i ze sobo przynieść, jeśli 

sie ktoś chce najeść. Nieraz naskarzyli, ze z wesela wraca głodny był. A ja nigdy nie 

mowiłam, ze wesele było złe, je nie miałem kiedy, ja nie miałem czasu. Tak było, ale nie 

musieli o, zamiast zabawy, uciechi, tak jak ja dzisiaj… 

* * * 

Teraz zaspiewam: 

 Przy starym zamku około wjerzy, 

 Gdzie biały gołomb przebywa, 

 Tam mody żołnierz stojonc na warcie 

 W takie sie słowa odzywa: 

 -Biały gołembiu, ulży cierpieniu, 

 Poleć w daleko kraine, 

 Gdzie moja luba teraz przebywa, 

 Przynieś mi od niej nowine. 

 A biały gołomb słyszonc te słowa, 

 Poleciał w dalszo kraine, 

 By zaspokoić serce żołnierza, 

 Przynios mu od niej nowine: 

 Młody żołnierzu, biedny na warcie, 

 Na próżno serce twe bije, 

 Trzy lata temu jak twoja luba 

 Z innym młodzieńcem już żyje. 

 A młody żołnierz słyszonc te słowa, 

 O swojo broń sie wspiera, 
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 Podstawia bagnet pod piersi swoje, 

 Sam sobie życie odbiera. 

Koniec. Jeszcze druga. 

 Nad brzegiem morza w ubogiej chatce, 

 Gdzie sie grunt skały urywa, 

 Nieletni chłopiec siedzonc przy matce, 

 W takie sie słowa odzywa: 

 Ach, droga mamo, gdzie jest nasz ojciec, 

 Czemuż on do nas nie wraca? 

 Może byś była szczęśliwsza, bogatsza 

 I milsza była ci praca? 

 Ach, drogi synu, ty ojca nie masz, 

 Zginoł pod tymi falami, 

 Tylko na niebie ta Świenta Trójca 

 Czuwa, ach, czuwa nad nami. 

 Ach, droga mamo, czemuś mi o tym 

 Nie rzekła nigdy ni słowa 

 Że ja na świecie jestem sierota, 

 A  ty po mężu jest wdowa. 

 

Wspomnienia z 1926 roku 

 W dwudziestym piontym roku, drugiego października posłem do wojska. Posłem do 

wojska, nu jak to w wojsku, rekrutow gonio tylko. Trzeba kombinować troske, zeby 

przetrwać, zeby sie dostać do cywila, zeby sie dostac do cywila, bo mam żone w domu. Ale 

mnie sie nie udaje jakoś. Wybrali mnie wzieli na szkołe podoficersko. W szkole 

podoficerskiej byłem do maja. I byli korepetycje, egzaminy – wsystko. 

 Zrobili sie rozruchy majowe, bo to był juz rok tysionc dziewiencet dwudziesty szosty. 

Kiedy Piłsucki był odsunienty od steru, wtencas… Ale on miał swoich tam najbliższych  

i zrobił powstanie w tysionc dziewiencet dwudziestym szostym, w maju. Nasz pułk szed 

przeciwko Piłsuckiemu, szed za rzondem, prawda. I my wyjechali do Warszawy. A było to  

w południe. Kiedyśmy jedli obiad, goniec z pułku przyleciał i mowi, żeby kompanja szkolna 

ubierała sie w nowe mundurowanie. Wyślim, poślim tamoj, zabralim sztandar, przyślim na 

plac pułkowy, na plac ćwiceń. Tam stało wsystkie wojsko, co było wziente na wiosne, do 

przysiengi. I oddali przysienge. Przysiengali u rabinow – Żydzi, u prawosławnych – Rosjanie, 

u katolikow – ksieża. Po tym wszystkiem po amunicje do prochowni, z kazdej druzyny po 

cterech ludzi, po granaty i amunicje.  

 Nie wiedzielim, co to sie robi. Wtencas cofneli nas do koszar, ale juz do koszar wchodzić 

nie można było, tylko kazdy brał broń przed koszarami. Mozna było wpaść do koszar, 

chapnońć rencnik lub scotke jakoś do butow. Załadowalim sie na wagony. O godzinie dzieś 

cwartej rusylim w kierunku Warszawy. Cały pułk taborow, wojsko, piechota – wsystko to 

jechało. Jechalim cało noc do wiecora, cało noc, prose ciebie. Nad ranem juz pociong stawał 

w kilku miejscach, bo byli tory porozkrencane. Ale jesce daleko do Pragi tośmy wysiedli.  To 

juz było na drugi dzień przed południem. Wysiedlim. Przyślim w patrolu. Ja byłem sam  

w patrolu. Potem sie spotkalim z wojskami Piłsuckiego. To był trzydziesty szósty pułk tamoj, 

stojała nam przeciwny, prawda. No i poźniej dostalim sie do Pragi. Zaceła sie wojna, bo tory 

kolejowe i Most Kierbedzia był obstawiony przez wojska Piłsuckiego. Poźniej, ja byłem  

w patrolu, dośliśmy do takiej budki, co ona była wyeksflowana do cegoś tamoj. I nas było 

cternastu ludzi, trudno nam sie tam było pomiejścić. A w nocy tak ciemno, strzelali dobrze. 

Zostało przy mnie rannych dwoch. Krew po bruku leciała. Dzieci zaplontały sie nam dwoje 

pomiendzy nas tamoj. Widzimy, ze so zabici i ranni, bo front normalny, na ura ido, na 
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bagnety jedne do drugich. Strzelenina była ostra. Ja jako przewodniczy musiałem strzelać tam 

w kierunku tego mostu. I nie wiem, co tam sie stało. Z nami był dowódca pułku, bo to był 

szkoleniowy, mieliśmy sztandar. 

 Tak przetrwaliśmy do wiecora i noc, a na drugi dzień wrócilim sie do koszar. Ale tylko 

sie wróciła jedna trzecia wojska, ktora była w odwodach. A pierse linje piersego i drugiego 

bataljonu przeszły na strone Piłscuckiego. My powrócilim do koszar. W koszarach pustki 

byli, bo wojska nie było. No juz tak jakoś w jakiś miesionc casu wróciło to wojsko tu do 

pułku. Byli rozkazy. Piłsucki pochwalił, ze widział to walecność, ze wsystko, ze dobre 

wojsko polskie. 

 No i słuzyłem w wojsku az do dwudziestego siodmego roku. W dwudziestem siodmym 

roku zwolniłem sie z wojska. Zwolniłem sie z wojska, przysłem do domu. Wybrali mnie 

sołtysem zaraz. Pobyłem jakiś cas tem sołtysem. Wołali mnie na przeszkolenie jedne, poźniej 

na przeszkolenie drugie, po sześć tygodni. 

 

Wojna i okupacja 

 Poźniej kilka lat przesło, trzydziesty dziewionty rok – wojna miendzy Polsko  

a Niemcami. Nie wiedzieliśmy, co sie robi, prawda, bo nie wiedzielim, prawda, co sie robi. 

Tylko ja jako sołtys  to dostałem polecenie, aby krowy wsystkie za Narew wyprowadzić, aby 

świnie, wieprzowine za narew, aby ogry, klacze zarodowe – wsytsko zeby za Narew, bo 

wojska nase polskie dalej  nie pusco Niemcow, tylko do Narew. 

 A poźniej to juz wywozili, tu wywozili za Narew świnie, krowy, tego. A tu krzyco, ze 

uciekajcie, cołgi niemieckie. No to rzucilim wsystko i uciekać sami, o. Jakem polecieli to az 

do Rakowa. W Rakowie wzielim sie przeprawiać. Chto był wysoki, woda była nie za wielka, 

mog przejść. A chto nie umiał pływać, a był mały, to miał biede, bo trudno było sie 

przedostać przez wode. To jeden drugiego na plecach przenosił w rozmaity sposob. Panika 

taka, panika taka, ze jak nie wiem. I widać było roźnie. To naprawde były okopy, dołki.  

I wsystkie sierżańci, plutonowi i inni pozrywali sobie belki, powyrzynali, bo juz lezało tam  

w okopach jech odznacenie. A juz wojska zadnego nie było. A dotarlim  do Puchał,  

a w Puchałach tam to jedne drugiech zastrzelili, bo juz panika wielka była. Pogłupieli ludzie  

i pogłupiało wojsko, prawda. Pare dni tak pobyło, jakoś sie wróciło. Zona z dziećmi w jednej 

stronie była, ja w drugiej. Poźniej wróciłem do domu. No a w domu porozwalane, bo byli 

Niemcy, był front, byłe tego. Ale Polski nie ma. 

 Ale za pare dni, może za trzy, ctery dni mamy ruskich, bo nas Niemcy oddali ruskim,  

o. I tera ruskie wchodzo i pytajo, któren kułak, któren zamożny gospodarz, któren był  

w wojsku, słuzył, kto miał szarże. Nachodziłem sie na NKWD i wywozili do Rosji. Zakładali 

swoje prawa tutaj, zawiązywali kołchozy, robili swoje gminy, robili swoje sołectwa i tak 

dalej. Długo nie trwało to, połtora roku, a ja wciąż sołtysem jestem, o. Juz dało sie mnie to 

wsystko zaobserwować. Kiedy nie wytrwało połtora roku, znow uderzyli Niemcy na ruskiech. 

Kiedy ruskie znow uciekali, to teraz te pytajo: Dzie mas komunistow? Trzeba było dobrze 

twardo stać, zeby uchronić komunistow. Mowio, ze nie ma komunistow. – A ruski sołtys? – 

Nie on nie komunista, my go wybrali, on nie komunista. O, wciąz w strachu. Bo na okres 

jakie połtora roku, to ja nie byłem sołtysem, prawda, kiedy byli ruskie u nas. No i poźniej juz 

tak Niemcy. A Niemcy poźniej, jak przyśli, to pytali sie o tech komunistow. I juz był 

poczontek tego wyłapywania. Była pretensja, bo ten był komunisto, ten był sołtysem, ten był 

wójtem. Duzo ludzi u nas zgineło tak, duzo ludzi zgineło w ten sposob. 

 No i tak poźniej co? Niemcy pośli na Rosje. Dzieś tam sie zatrzymali, nie mam pojeńcia 

o tym, nie mam głowy. Ale po latach trzech chyba wrócili sie z powrotem. Jak raz popadło, ze 

i nasa wieś była rozebrana, zniscona, ludzie sie rozlecieli. Nic nie było, żadnego śladu po wsi. 

Zostały kolonie. Kazdy był ewakuowany. 
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 Wróciliśmy po wojnie, kiedy już ruskie znow uderzyli na Niemcow i pognali jech do 

Prus. My wrócili, ale z pustymi renkoma i do życia bez chleba, bez mięsa, bez mleka, bez 

nicego, bez dachu nad głowo. Kazdy lepił jak jaskołka i jak mog. Narod nas jest pracowity. 

Juz sie  dorobili ludzie.  Ale pozostalim tak jak sieroty opuscone. Nikt nam nic nie pomog. No 

teraz obecnie poczontki tego ustroju, co jest teraz, to byli trudne, trudne takie byli, ze 

naprawde trudne. Teraz od jakich lat pietnastu – siedemnastu lat poprawiło sie. To znać na 

ludziach i znać w wioskach, budynki, ludzie budujo sie, starajo. Aby dalej tak było, to zyć 

mozna. 

 Wiencej nie bende tu opowiadał, bo to powiedzieć swoje zycie, całe wsystko, to trzeba 

siedzieć cały dzień i cało noc, zeby to bajke opowiedzieć, bo zycie to jak bajka.  

 

 

62. Janina Nierwińska, ur. w 1926 roku, 

       wieś Drozdowo, gm. Piątnica 

 

Dzieciństwo i młodość 

 Urodziłam sie w dwudziestym szóstym roku, dwudziestego szóstego maja. Byłam jedna  

u rodzicow. Rodzeństwo było duze, było siedmiu braci, a ja jedna. Powodziło nam sie dobrze. 

Dobrze mnie było u rodzicow. Poźniej chodziłam do szkoły powszechnej. Uczyłam sie 

dobrze, tylko że w naszej wsi była czterooddziałowa szkoła. Uczyłam sie dobrze, tak że mnie 

pionta nie była potrzebna, od raz poszłam do szóstej. Gdy poszłam do szóstej, już zaczeła sie 

wojna. W wojne rodzice mnie nie pozwolili chodzić. 

 Poźniej w casie wojny ojca zabrali do, do, znacy na okopy. Ja sie zostałam z mamo  

i z rodzeństwem. Poźniej Niemcy zabierali wszystko: inwentarz, żywność, ubranie. A ja  

z mamo obraniałam i my chowaliśmy te swoje rodzeństwo. Poźniej jak zaceła sie wojna, 

wszystko zostało spalone: budynki, inwentarz został zabrany, tak że zostaliśmy sie na 

zgliszczach. Wszystko zostało zniszczone. Gdy tat wrócił z wojny, musielim uciekać po 

okopach. W okopach siedzielim. W czasie, jak w okopach siedzieliśmy, to przyśli i mnie 

zabrali do lagru. W lagrze siedziałam tylko dwa dni. Z lagru uciekłam. Wyłoncnie tym sie 

dowiedzieli, ze ja uciekła, bo jedna z partnerek mnie oskarżyła, że ja uciekłam, i powiedział 

adres, gdzie ja jestem. Przyjechali, zabrali mego brata jako za zakładnika. Szkoda mnie było 

tego brata, bo był młodszy o trzy lata ode mnie. I z powrotem poszłam. W ten sposob 

wytłumaczyłam, ze jako ja męzatka, dziecko miałam i musiałam jechać, lecieć i sie 

dowiedzieć. I wyratowałam brata, wyrwałam z tego lagru. Jak brat poszed do domu, ja została 

sie w lagrze. I też pobyłam tylko dwa dni i znowuś uciekłam. Uciekłam i wtedy oni w to samo 

miejsce gestapowce przyjechali. Zabrali brata i konia. A mnie szkoda było konia i brata, bo 

dlatego że koniem ojcy dowozili żywność dla całej rodziny, a brat był małoletni i nieradny.  

I znowuż  poszłam. Udało mnie sie. I znowuś uwolniłam konia, i uwolniłam brata. Śmieli sie, 

dziwowali sie, że w ten sposob postompiłam. Ale udało mnie sie bohaterstwo po prostu.  

I zaraz trzeci raz uciekłam. Uciekłam i przysłam do jednej wioski, i w tej wiosce byłam  

u jednych ludzi. A przyjechali gestapowce, bo też mnie oskarżyli, że tu i tu moge sie 

znajdować. Uciekłam do piwnicy. Oni do piwnicy. Ja to dziuro, co sie kartofle sypie, 

uciekłam. Uciekłam do piontej chaty. Tam leżało wojsko, mieli nary. Ja w te  schowałam sie. 

I oni chodzili, i chcieli przebić bagnetem. Szukali w tem miejscu kogoś.  Ale za tak, ze nie 

trafili we mnie, tylko pomimo. I zostałam ocalona. A ta rodzina, w ktorym domu ja byłam, 

wszyscy byli struchlałe, że już przebije mnie. 

 Stamtond poźniej ewakuowali te wioske i musielim ucieknońć do, ucieknońć na pole,  

w dziesiontki. No i rodzeństwo z wozem i ze wszystkim w tych dziesiontakch siedziało. I ja 

do rodzicow przyszłam w tem czasie z tego lagru. Ale też dali znać, że ja uciekła  

i powiedzieli adres rodzicow. Jak byłam w dziesiontku, no i do mnie jeden chłopak chodził  
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i on przysed jako w odwiedziny. I jakem zobaczyła żandarmow, uciekłam w dziesiontki. I on 

stał z psem. A ten chłopak złapał go za karabin i prosił, że tu leży chora dziewcyna. I tym 

samym też mnie ocalił, bo gdyby strzelił, to byłby mnie zabił. 

 Poźniej po wygnaniu już przyśli znacy Rosjanie i nas postawili, znacy nas… Jak wojna 

sie skońcyła, wrócilim do domu. W domu nie było niczego. Stodoły, chlewow, oborow – nic 

nie było. Tylko przyślim do piwnicy. W piwnicy zrobilim kuchnie, mary i tak spalim, tak 

gotowalim. Poźniej stopniowo postawilim dom. No i … 

 Gdy dosłam juz do lat dorosłych, wysłam za mąz. Miałam lat osiemnaście, miałam 

chłopaka. Poźniej nie podobał mnie sie. Zacełam chodzić z drugiem. Z drugiem zacełam 

chodzić, drugi mnie sie nie podobał, zacełam z trzecim. Zacełam chodzić z trzecim 

chłopakiem, wady miał, ktore mnie sie nie podobali. Zacełam chodzić z nastempnem. Tez 

przeskadzało rodzeństwo chłopaka. No i poxniej zapoznałam sie z tym, z ktorym… Wysłam 

za niego. No i teraz z nim mam duzo scęścia. 

 W casie mego panieństwa chłopaki byli bardzo uprzejme, grzecne, usanowane. Za kazdy 

raz tacie przynieśli wódki, mamie cekolade, mnie cukierkow, tak że byli inteligentne 

chłopaki. Na zabawe nigdy nie posłam sama, tylko zawse chłopak przysed, poprosił 

rodzicow, zeby rodzice pozwolili na zabawe. Na zabawie ogólnie bawilim sie. Po zabawie do 

domu nie przysłam sama, tylko zawse chłopak odprowadził. 

 

 

63. Władysław Nierwiński, ur. w 1900 roku, 

       wieś Drozdowo, gm. Piątnica 

 

Wspomnienia młodości 

 Rozmaicie w życiu sie układało. I na pokopki chodziłem, jak dwory istnieli znaczy. Do 

czterech metry kartofli sie przynosiło dziennie. Wienc chodziłem do lasu, drzewo sie także 

samo na wiecor nosiłem na barkach. Bo u pana sie zarobiło tylkoj wtencas znaczy czterdzieści 

grosy dziennie. Poźniej od siedemnastego roku w dzień sie gapiło.  

 Rok tysionc dziewieńcet dziewietnasty. Pojechał brat na furmanke, kiedy byli bolsiewiki. 

Powrócił w nocy, ale my spalilim sie. I stodoła, i dom, i zabudowanie, i wszystko sie spaliło 

po prostu w domu, i kacki, i kuty, i gęsi, i pierzynki, i poduszki, i wszystko. Powrócił brat  

z furmanki, ale tylko na zglisce. 

 Raz byłem na odpuście na świentego Jana i zapoznałem sie z dziewcyno z sąsiedniej 

wioski. Rok chodziłem do niej, ale nie ożeniłem sie z nio z powodu tego, że miała innego 

koncmana.  W roku tysionc dziewieńcet dwudziestym dziewiontym zapoznałem drugo i rok 

chodziłem i ożeniłem sie z nio w tysionc dziewieńcet trzydziestym piersym roku. 

 

Wojna 

 W trzydziestym dziewionty roku w Drozdowie było tylko jedno radjo, to zawse 

wiecorem śmy chodzili i słuchaliśmy, jak przepowiadali, jak wojna sie zaceła. No i zawse 

przepowiadali, zeby uciekać za rzeke, że tylko do rzeki Niemiec dojdzie, a tam beńdzie 

zatrzymany. No i w tem casie byłem na polupiersego września i tutaj zacynajo ludzie uciekać. 

Pendzo krowy, furmanki jado. Niemiec napad na Polske i wsystko ustempuje, uciekajo za 

rzeke. To ja przyleciałem do domu, złapałem, co mogłem na siebie, no i uciekać razem  

z ludźmi za rzeke. A do rzeki od nas to jeszcze cały kilometr. No i tam już ludzi było bardzo 

dużo i każdy tylko tak wyglondał, sam nie wiedział cego. Wiecorem, gdy sie ściemniło, 

zaczeli naokoło… Strzelanina była słychać i pociski te naokoło nas rwali. No i dalej każdy 

uciekać. Starsze zwracali sie do wojska, żeby dali jem broń, to by razem z niemi walczyć. Oni 

odpowiadali: Bierzcie kamienie i kamieniami rzucajcie. No i tak to trwało ze dwa dni.  
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 Poźniej, gdy sie  przerwali rzeke, znaczy Narew, no i myśmy sie dalej odsuneli.  Za 

jakieś trzy dni przychodzo pogłoski, ze już Niemcy nas naokoło okrążyli.  No i z powrotem 

myśmy sie tu wycofali. 

 Rok cterdziesty znaczy ewakuowane było Drozdowo, wienc w nocy lokowalim sie tam  

w  Olsynach. Wienc znaczy u nas była wtenczas wakuacja. No i złapany byłem jako od 

Niemcow na okopy. No i na tych okopach robiłem sześć tygodni. No i przysedem, ale już 

Drozdowo wakuowane było do Olsyn. I znaczy sie tam kobieta – żona z dziećmi ulokowała 

sie w Olsynach. Teraz ja przyszedem, no trzeba sie kryć, bo tu Niemce złapio i tak dalej  

i znow na okopy wezno. Na jakiś czas tam sie kryłem i tak dalej.   

 Gdy przysłem do domu, w niedziele to było, już to tak oceniajonc, że Niemcy odeśli, że 

nie ma nic. No ja wybieram sie do kościoła. Starsza siostra moja wpada do domu i mowi: 

Uciekaj, bo so Niemcy tu na drodze i chłopow łapio. Ja znowuś, co mogłem, złapałem  

i uciekłem za rzeke. Ale to wszystko było daremne. Poźniej, jak sie wszystko wycofało, 

złapałem i uciekłem za rzeke. Ale to  wszystko było daremne. Poźniej, jak sie wszystko 

wycofało, myśmy przyśli do domu i takem jak mogli tak kombinowali. Ale ja jako młody 

zawsze byłem narażony na to, że bende zabrany do Niemiec na robote. No i tak przez pare lat 

mnie sie udawało. To tu do pracy do Niemcow chodziłem, to tu, tak aby sie wywiązać z tego. 

Ale w ostatniej chwili w czterdziestym chyba drugim roku, nie, w czwartym roku nie było 

żadnej apelacji. Przyszed pobor i ja musiałem jechać do Niemiec. 

 Przyjechalim tamoj, to na tem majontku nas było, z tego transportu, co razem jechalim, 

jedenastu dziewcyn i nas czterech chłopakow. No przyśli tam po nas do arbeicantu i na pierse 

powitanie, gdym przyśli do tego majontku, to każdy dostał po twarzy za to, że nie powiedział 

temu bałeroju „dzień dobry”. Na drugi dzień zaraz zagnali nas do roboty. Była bardzo ciężka 

robota, bo to przy kopaniu torfu. No i ja tam z kolego pracowalim tydzień czasu. No tu nie ma 

żadnych widokow, trzeba uciekać do domu. 

 Wybraliśmy sie w sobote, ale to tak nam nie pasowało, to to, to tamto przeskadzało. No 

na drugi dzień pośliśmy do tego wachmana, ktory miał dyżur. Nie, dyżur był nad 

niewolnikami ruskimi. I poprosilim o mape, żeby nam dał. – Chcemy zobaczyć, dzie nasze 

strony. No i on tam dał nam mape. My z kolego rozłożylim, rozplanowalim sobie. No  

i wieczorem to my idziem do domu, uciekamy z Niemiec. No i szliśmy tak tydzień czasu nie 

wiedzonc dzie a przewaźnie samymi nocami, bo w dzień nie można iść, bo Niemcy 

przeszkadzali i… I po tygodniu czasu byliśmy bardzo blisko granicy. Przyuważono nas  

w nocy i zaczeli nas gnać żandarmi. Myśmy wpadli do lasu. To było ciemno. On poszed  

w jedno strone, a ja w drugo i myśmy sie zgubili obydwa. 

 Na drugi dzień ja jeszcze podszed, dzień szłem, ale nie wiem dzie, w jakim miejscu ja sie 

znajduje. Przyuważyłem, że na polu koszo dwóch młodych ludzi. Mowie: Podejde, zapytam 

sie, dzie ja jestem. Przychodze do nich. Oni do mnie, nie rozumie sie jech języka, co oni 

mowio. Oni na mnie, ja na nich, ramionami strząchnelim. No i koniec nasej rozmowy było. 

Ale ja przyuważył, że w pobliżu kosi znow jeden mężczyzna. Ale on to nie czekajonc aż ja do 

niego podejde, sam idzie w strone lasu (bo zawsze tak starałem sie, żeby było blisko lasu, 

można było ucieknońć). Ale gdy już ja go przyuważył blisko, to ja patrze, że on w renku 

trzyma znaczy karabin. No i ja zaczełem uciekać, ale tu już ucieczki nie było, bo myśmy byli 

blisko jeden drugiego. No i ja uciekłem tam pod krzak. Wróciłem sie, ale to daremne było.  

A on mnie przyuważył, przyszed. Kazał mnie, co ja mam, może broń mam i żeby wyrzucić,  

i z nim iść. A to był właściwie Ukrainiec. Tam sie zgadalim. Prosiłem, żeby puścił mnie, że 

co mu z tego beńdzie jak on mnie odda w rence Niemcom. A on tam zaczoł te swoje przepisy 

tłumaczyć i nie było mowy. 

 No przyprowadził mnie do wsi, do takiego jakby u nas teraz sołtys, no i oddał mu  

w rence. On ten po polsku mowił i pyta sie, dlaczego ja uziekał i skond uciekał. Ja mowie, że 

byłem na majontku, bardzo źle było, życie było marne, no a robota ciężka i dlatego uciekam.  
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No on mnie zaprowadził do takiego wioskowego aresztu.  Drzwi byli balcho kute. No  

i mowił, że zaraz przyniesie mnie jeść i że tutaj bende pracował w tej wsi, No i właściwie tak 

było. Za jakiś czas przynios mnie jeść. Roztworzył, zaprowadził do bałera. No i była tam 

jedna polska dziewcyna, też już pracowała. I ten Niemiec był bardzo dobry, ten gospodarz.  

I mowi, że starał sie tutaj o, o chłopcado roboty, tak że na pewno ja u niego zostane. No i dał 

mnie jeść. Tylko zabrali mnie dokumenty i buty, żebym nie mog uciekać. No i mowił, że 

chcesz to możesz, to rób, a nie to odpoczywaj – mowi – a u mnie to robić beńdziesz. No i… 

Ale to trwało tylko ze trzy godziny. I on przyuwazył, że żandarm przyjechał do wsi, koło 

niego przejechał. Podszed do mnie i mowi: Chodź, ubieraj sie, bo po ciebie przyjechali. No  

i zaraz usykował mnie jeszcze na podróż życia. Za jakiś czas przychodzi ten żandarm. 

Kajdanki mnie na rence założyli. Wsiad na rower, mnie śniurek do kajdankow i pieńć 

kilometrow on rowerem, a ja piechoto za nim leciałem. 

 Gdy przyjechalim tamoj do miasta, to już na skrzyzowaniu cekali żandarmi. No i zaraz 

mnie do więźnia tam wsadzili. Siedziałem tam dwa dni. I poźniej za dwa dni przychodzo, że 

pojedziem do Olsztyna pod gestapo. Przyjechalim tam do gestapo, do Olsztyna. Tam był 

zbiorny punkt. A już tam to nie było mowy, trzeba było twarzo do ściany patrzeć, na nikogo 

nawet nie spojrzeć. I każdego brali na badania. Przesłuchiwali szczegółowo: jak? skond? co 

pochodzi? No i poźniej wsadzili nad do takiej mordowni po prostu, że tam nas siedziało  

z pińdziesieńciu chłopow. A mieszkanie było bardzo małe, duszno, robactwo rozmaite, tak że 

tam trudno do wytrzymania było. No i nas poźniej odwieźli do Działdowa, do obozu. Tam  

w obozie nie było najgorzej, dlatego że brali nas na robote i… w polskie strony. Tam 

przynosili Polaki żywność, jak mogli tak podawali. Ale to niedługo trwało. 

 Już  zaraz po tygodniu czasu odwieźli pod Królewiec na budowe lotniska. Tam była 

robota bardzo ciężka, bo kopaliśmy schron do samolotow. Było tam bardzo dużo 

niewolnikow w ruskiech, francuskiech, angielskich. Tak że tam trudne było wytrzymanie. To, 

że jeszcze my byli młode, to wytrzymałem. A tak totam przywozili tysionce, a odjeżdżało 

stamtond jednostki. No i stamtond już… To kare odsiedziałem, dziewieńć tygodni. Przyjechał 

wachman i nas odwozić do Działdowa, do arbejcantu. I podchodzi do mnie jeden Niemiec  

i pyta sie, skond ja jestem. Ja mowie, że jestem do Łomży. – A – mowi – to i ja tam od 

Łomży kiedyś  byłem. Znam tamte strony. 

 Zdawało sie, że dobrze jest. Dał mnie rower, pokazał, dzie jego majontek. To blisko 

miasta było. Ja tam przyjeżdżam, tam było już ośmiu polskiech chłopakow, jedna ukraińska 

rodzina cała, no i dziewcyny polskie tam, na tem majontku byli. No i tam nieźle było. Nawet 

kiedy myśmy wstali już… A jeszcze przedtem to już cztery konie, to znaczy szesnaście koni  

i do każdego woza po cztery konie miał uszykowane, wozy nakryte dachami. Tak że oni już 

sie wybierali do ucieczki. I wtenczas w czwartek, godzina może jakaś druga, zajeżdżajo 

wozy, uciekiniery niemieckie. No on zaraz nas pobudził i mowi: Chłopaki, bierzem sie do 

ładowania na wozy. Bedziem sie usuwać, bo nachodzo ruskie. No ale… Ja to właściwie przy 

koniach nie byłem. No i każdytam tak robił, żeby to było jak najdłużej. Gdy sie już 

ściemniało, ja tutaj patrze, że tylko ja został i drugi chłopak. Te wszystkie sie pochowali, 

pouciekali. I on to przyuważył, to wtenczas nie dał odejść od siebie, tylkoj żeby z nim 

uciekać, razem jechać, odwozić, bo nie było komu jechać. 

 No po jakimś czasie z Dziadłowa był oboz rozpuszczony. Wszystkie te, ktore siedzieli  

w obozie, przyjechali, przyśli na ten majontek, tam. No jego nie interesowało nic, on sie 

wcale nie odzywał, tylkoj jak najprendzej żeby można było uciekać. No to ja już musiałem 

wtenczas jechać. No ale po prostu strzały ucichli, nie było nic, wcale tak jakby wojny nie 

było. No i ja jechałem. Nawet jeszcze dziewczyna jedna ze mno jechała, chciała razem 

jechać. No podjechałem jakie pieńć kilometry od tego miejsca, podumałem sobie: Dzie ja 

pojade? Tu cicho, wojny nie ma, tego, a ja tam pojade na strzały, na tego. No i jego sąsiad 

jechał wozem i wjechał, woz przewrócił sie, no i on tam poszed jemu pomagać. A ja w tem 
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czasie lejce na kłonice zawinoł i sam uciekłem z powrotem do tego majontku. Ja przychodze 

do tego majontku, a tam wszystkie te, co pracowali, to wszystkie tam już so i po prostu libacje 

sobie robio tam, wcale nie tego. Cicho było. 

 Po pewnym czasie, tak nad ranem, puka ktoś do dźwi. No trzeba roztworzyć. 

Roztwarzamy. Już każdy w strachu, że dziedzic wrócił i no teraz tutaj nas powybija. Ale 

przyszło dwóch żołnierzy niemieckich. Poprosili, żeby jem dać krzesełka, żeby oni mogli 

odpoczońć. No i posiedzieli z godzine czasu i, i pośli. No i tak było cicho do jakiej godziny 

dziesiontej, jedenastej może w dzień. I w tym czasieod miasta jednak jak sie zaczeli strzały,  

i ruskie już od miasta szli, cołgi. A Niemcy byli znaczy w lesie tam ze dwa kilometry. Jedne 

do drugich zaczeli tam strzelać, no i po prostu my sie znaleźli pomiendzy ogniem. No w tym 

budynku, w ktorym my tam siedzieli, pare pociskow uderzyło. Dom poleciał w drebiezgi,  

a zaraz tam temu noge urwało, tego zabiło. No ja uciekać stamtond. Ze sto metry może row 

płynoł. My tam podskoczyli. Do tego leciałem razem z kolego. Pocisk pad i jego zabiło na 

śmierć zaraz, a ja zostałem ranny w głowe. No i ruskie zaraz tam podskoczyli, obandażowali. 

No i kazali sie wycofać do tyłu, że oni jako frontowe to muszo iść i muszo walczyć, a ja 

musze sie wycofywać. 

 No i ja wróciłem do miasta, wycofałem sie. No i tam był taki punkt zbiorczy. Pozbierali 

nas, ruskiech, Niemcow, Polakow, kto jakiej narodowości i znow do tego samego obozu. 

Tylko już tam nie tego, tylko do rozpoznaniania, do badania, dzie kto jest. No i tak, że zbadali 

i kazali nam iść. 

 

 

64. Zofia Sawicka, ur. w 1905 roku, 

      wieś Rakowo Boginie, gm. Piątnica 

 

 Nazywam sie Sawicka Zofja. Jestem z Rakowo Boginie. Urodzona jestem w tysionc 

dziewieńcet piontym roku. Z męzem przezyłam pińdziesiont jeden rok. W tysionc 

dziewiencet siedemdziesiontym cwartm roku obchodziliśmy złote gody, tak ze otrzymaliśmy 

od Rady Państwa odznaki za długoletnie pożycie małzeńskie. W starsym wieku też musze 

robić, pracować w polu, i w domu. Teraz odpoczywam, bo syn kupił żniwiarke i już nie 

chodze do żniwa. Pójdo we dwoch, skoso, na drugi dzień związo i w porzondku. Przyjado 

jeszcze ci, co pracujo. Co kto może i co umie. 

 Za mąz wysłam młodo, ale ciesze sie, bo wnuckow mam aż dwadzieścia trzy. I wszystko 

pienkne. 

 

Przeżycia wojenne 

 Jak wojna rozpoceła sie z Niemcem, miałam kilkoro dzieci i to byli jeszcze nieduże. I jak 

nas ze wsi wygnali, ewakuowali, zagnali całym obozem az do Carnocina. I w tem Carnocinie, 

jeszcze jedno dziecko mnie sie urodziło, na drugi dzień po wakuacji. Miałam tam przezycia 

duzo, bardzo cięzko przezycie. To byliśmy tam w tem Carnocinie chyba trzy tygodnie.  

A poźniej z Carnocina znow z obozem i tabunem przegnali nas do… dalej do wioski pod 

nazwo Kawenczyn. I tam od domu do domu… Nie chcieli ludzie przyjońć, bo ja miałam 

gromadke dzieci. Ten mog sie zatrzymać, ktoren miał mniej dzieci, jedno, dwoje, a ja miałam 

kilkoro. Ludzie bali sie. Mencyłam sie chyba poł roku. Po poł roku wróciliśmy do wioski 

swojej, do Rakowa Bogiń. Ale co zastaliśmy? Tylko kilka domow, może raptem trzy, cztery. 

Tośmy sie gnieździli po pieńć, sześć rodzin. Scęście, ze został moj dom. Jesce w moim domu 

mieskania dwa, to było nas rodzin pieńć. Mieskał sąsiad Zaremba z rodzino, Bronowicz  

z rodzino, Tchorzeski z cało rodzino, no i Szumoski. I w tym moim domku nieduzym 

mieszkali dwa lata. A poźniej jakoś kazdy sobie uklecił, umaił jakieś schronienie i sie kazdy 

rozchodził. I było troche luźniej. 
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 Myśmy na tem wygnaniu byliśmy my i trzech białostoczczakow było. I oni naprzod jakoś 

sie dowiedzieli, że to ma być powrot do swojej rodzinnej wioski. Oj, ciesyliśmy sie! 

Pokazywali nawet oni, jak do Białegostoku bendo lecieć. Oj, to była cała uciecha! No i także 

usłyseli tego dnia, co wojna… Cały ranek stali i słuchali, to krzyceli: Ura, ura, ura, wojna 

skońcona, wojna skońcona. I wsyscy z uciecho, ze wojna skońcona. I wtedy powróciliśmy do 

swoich siedzib. 

 Jak na tem wygnaniu byliśmy, no to moj mąz nie miał konia. A te ludzie takie niedobre 

byli, to oni nie chcieli jechać na furmanki, tylko chowali sie. A moj mąz nie miał gdzie sie 

schować, to jego zawse na te furmanki wołali i wołali, i zajmali go na furmanki. I on musiał 

jeździć, i rozbierać domy, bo mu Niemcy kazali. I on musiał rozwalać ludziom chałupy  

i wozić jem tam, dzie jemu kazali, do schronow, do bunkrow. 

 Miałam dzieci małe i na wygnaniu. I krowe miałam swojo własno. I przyśliśmy do 

mieskania u tych ludzi, co mieskalim, usiąść, kolacje zjeść, to nam krowe ktoś ukrad. Ale na 

scęście Niemcy gnali stado bydła. I moj mąz był jakiś sprytny, i jedna krowa zasła na 

podwórko, i on jo zajoł do sibie. A Niemiec zauwazył. To na scęście stojał taki wielki stog. 

Jak Niemiec z tej strony, to on z drugiej. Co Niemiec go zaleci, to on znow z drugiej. I jakoś 

skrył sie tak, ze Niemcy jego nie napadli. A żeby byli napadli, broń Boze, to śmierć. 

 A ruskie to byli dobre. Oni niewiele rozróżniali. Na kartoflak to mowili miaso. Zaśli do 

nas jednego razu, ja upiekłam kartoflak. Mowio: Matka, daj tego miasa. Ja mowie: Panie, to 

kartoflak, to nie miaso. – A to charosze. I jak dostali tego miasa, tak sie zmrowili, to cęsto 

zachodzili po te miaso i po te miaso. 

 To był jesce jeden ruski sołdat, co zased do sąsiadki. A męza nie było, bo był na scęście  

u nas w tej chwili. I od niej chciał chamusa: Matka, daj chamusa. A ona nie wiedziała, co on 

chce, co to jest ten chamus. A jej mąz był u nas. Przychodzi i mowi: Wojciech, dla Boga, 

chodź, bo przysed Moskal i chce ode mnie chamusa. A ten jej mąz mowi: Cego? – Chamusy. 

– Chyba chamusa? A ona mowi tak: Chamusa cy chamusy, nie wiem, chodź. I on posed, i nie 

wiem, jak tam sie zakońcyło. 

 

O szkole 

 Taj jak byłam jesce młoda, chodziłam do skoły, pamientam, naprawde bardzo dobrze sie 

ucyłam. Tak ze w jednym roku to skońcyłam dwie klasy, bo była wstempne i piersa. I ja je 

skońcyłam. A naucycielka była jedna. Ale to wtedy to tak ucyli, ze obiad był… do południa  

i dzieci pośli na obiad, i z powrotem przyśli, i do wiecora sie ucyli. Naucycielka mieskała tu  

i skoła była w prywatnym domu. Ale dawniejsa skoła podstawowa to tylko miała ctery klasy, 

jak ja chodziłam. I ja jo ukońcyłam. Ale ze dawniej mogli sie ucyć tylko bogatech ślachcicow 

dzieci, a nie takich jak ja miałam. Skoła była płatna. 

 

 

65. Jan Fronckiewicz, ur. w 1902 roku,    

       wieś Piątnica, gm. Piątnica 

 

Z wojny   

   W trzydziestym dziewiontym roku nachodzili Niemcy, była wojna, no nachodzili Niemcy,  

a ruskie na Narwi, było z jednej strony Narwi, drugie z drugiej strony Narwi. No i nareście sie 

przedostali, nie zajeli Niemcy jesce. Mnie zajeli Niemcy do niewoli na moście. Mostu nie 

było, był spalony, tylko przez kładke ludzi przeprowadzali. Deska lezała na Narwi, na rzece  

i ludzi tak przeprowadzali do kościoła, do Piontnicy. Przenocowalim w nocy. Poźniej nas 

zabrali do Kolna. Za Kolnem zaraz, jak ta miejscowość, ta persa? Lipniki, cy to jak? So takie? 

Do Lipnik, a w Lipnikach na pociong i nas zawieźli do Niemiec. No i tam pracowalim. 

Porozbierali nas do roboty, na kopanie kartofli. Poźniej było wyrywanie warzywa, a poźniej 
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młóćenie. To tak było do dziewiontego grudnia, te roboty. A poźniej nas rozbierali, jednech 

zostawili w tem majontku, drugiech na wywoz. Dostałem sie do tego… Jak to było? 

Bydgoszcz czy co? Nie, zaraz, tak koło Bydgoszcza chyba. I stamtond nas przywieźli do 

Warszawy i poźniej kazali iść do domu. Dzie chto miał o blizej, to mog zostać, a chto miał 

dalej, to uprzedzali, zeby nie iść, bo ruskie łapio i do Rosji wywozo. Ale ja jakoś przesłem  

i mnie nie wywieźli jesce w stycniu do Rosji, a juz w lutym, kto sed, to wywozili do Rosji, 

jak złapili na granicy. 

                                                   * * * 

 

 Byłem chłopcem, to chodziliśmy przez łonki, przez rzeke piechoto. W niedziele bywali 

zabawy w lesie jednaceskiem. Wojskowa orkiestra tam grała. Młodziez sie schodziła  

i z miasta, i ze wsiow bliskiech. No i tam sie bawili, spacerowali sie. I był bufet, było napoje 

takie, wodki nie było, tylko było napoje orzeźwiajonce: lemoniada, piwo, no i tam ciastka, 

cukierki. Spacery. I poźniej sie wracało do domu wiecorem. Bawili sie bardzo ładnie, bardzo 

ładnie sie bawili młodziez, bez bicia, bez nicego było to. 

 

 

66. Ignacy Piątek, ur. w 1899 roku, 

      wieś Czarnocin, gm. Piątnica 

 

Wspomnienia z młodości 

 Byłem w dwudziestym cwartym roku w wojsku. Słuzyłem w Modlinie, w artylerji 

cięzkiej. Mielim, była znacy sie konna, konie ciongneli, osiem par koni, działo, hałbice 

francuskie i karabinki francuskie. Wsystko było pozycone u nas w wojsku, bo Polska była 

biedna po wojnie. Słuzyłem w Modlinie, w twierdzy. Wyjezdzalim na manewry, strzelalim  

z ostrech pociskow. Pociski byli Mas-Wa, trzy rodzaje: pocisk stalosurowkowy, pocisk 

stalowy i harakli – trzy rodzaje, któren raził  siedemdziesiont kilometrow. A sed pocisk, 

któren sie z działa wystrzeliwało, sed jedenaście kilometrow dwieście metrow. I widziałem 

sam, bo byłem i na ponkcie obserwacyjnym. A w wojsku byłem jako piersy wrencyciel, 

podawałem pociski do działa. Byłem na ponkcie obserwacyjnym. Nawet słysałem, jak pociski 

przechodzili bez nas. Widziałem na punkcie, w ktorym sie rwali pociski, bo oficer był 

porucnik i z niem tam byłem razem. No i poźniej wysłuzyłem i byłem zwolniony do rezerwy, 

juz nie byłem pobrany. 

                                                                 * * * 

 Kiedyś takie byli casy, ze po sąsiedztwie mieli pscoły na tech barciach, po tech pniach.  

I chodzilim na miod, to kobieta, sąsiadka nam w miednicy z woskiem tego miodu 

nawygniatała warząchwio. Nie było takiech sposobow jak dziś. To my ten miod jedli łyzkami 

razem z woskiem. I pscoły zbudowali nazad, wyrzynali i pscoły nazad zbudowali, 

pociongneli. Casy byli, a dzisiaj? Dzisuaj ja mam pasieke, cterdzieści lat mam pasieke, 

pscoły, urzondzenie jest, jest technika, so masyny do wykrencania, ramki sie wstawia i dzisiaj 

nie ma tyle miodu co kiedyś. 

                                                                * * * 

 Przypominam lata młode, miałem lat cternaście, u nas przy Narwi, jest tu blisko Narew, 

miałem śnury na ryby, po dwadzieścia hacykow zastawiałem. Z kazdej nocy trzy, ćtery śtuki 

jazi, lescy, wengorzy przynosiłem. Nieraz przyniose na śnur osiem śtuk, siedem śtuk, pełna 

miednica ryb. A teraz u nas w wodzie nie ma ryb. Bo ja i próbowałem w tych casach zastawić 

śnur, to trzy dni stojał, nawet jednej nie było, nawet jednej ryby nie widziałem. A kiedyś takie 

byli casy, a dziś nie ma. Ni pscoły nie przynioso miodu, ni ryb nie ma. Klimat zmieniony, nie 

tak jak kiedyś było. 
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67. Jan Śmiarowski, ur. w 1905 roku, 

       wieś Nagórki, gm. Piątnica 

 

Wspomnienia z wojny 

 W casie okupacji, na przykład na ten, na Kupiskach, tu po tem frońcie łomzyńskiem, jak 

natarcie było, jak Niemcy na przykład Polakom front przerwali, myśmy tam byli. Potem 

zastempowali to lenje drugi raz, potem zaśli od Nowogrodu. U Nowogrodu boj był duzy i tam  

nie mozna było jakoś  ni tu, ni tu sie przedżrzeć. Potem zaśli od Wizny z tej strony tutaj,  

z tego kierunku. No i wtencas uderzyli, przełamali ten cały front nas. Rozegnali, pobili. No  

i duzo nas zabrali do niewoli. Przygnali nas do Piontnicy. Wegnali, wpeńdzili do kościoła.  

W kościele potrzymali nas dwa dni i dwie noce. I peńdzili nas do Niemiec. Potem tam 

przygnali i my sie odstrzygneli od niech, panie świenty, dało nam sie uciec w kierunek 

Suwałkow. No potem ruskie nacierali. Ruskie znowuś tu do nich na tego. Oni napierali na 

niech, a ruskie napierali znowuś na Niemcow. No i my tamoj tez sie zatrzymali na smentarzu. 

I była piwnica taka, w ktorej sie umarłych wstawia do nich. Było wywalone, bo z jednej 

strony była wysoka ściana, a z drugiej było po rownym. Było wybite dwa kamienie i my tam. 

Wesło nas we trzech, sie sktylim od pociskow, bo tam straśnie oni i te, i te nacierali, bili. No  

i my tam przesiedzielim noc i dzień. A było trzy trumny i my na tech trumnach, tak 

przesiedzielim. No i my tam ślim, ze juz spokoj, cicho. Wyślim w kierunek tutaj blizej 

granicy, a tam już ruskie odstompili z powrotem, a juz Niemcy… Cały sar był, panie świenty, 

tutaj juz prec oni sie rozpowsechnili. No i znow nas zagarneli do niewoli. To obwieźli całe 

Niemcy. Wpakowali nas do stablaku. W stablaku bylim pewno ze trzy miesionce, przeszło 

trzy miesionce. No i z tego stablaku oni nas potem rozpendzili po gospodarzach. No i tak sie 

tłukło pieńć i poł roku, sześć i poł roku po tej niewoli. Tak ze az nareście odwieźli chorego 

mnie do domu. I tak sie tera siedzi w domu. 

 

 

68. Zofia Dąbrowska, ur. w 1907 roku, 

       wieś Penza, gm. Piątnica 

 

Dawne zaręczyny  

  Kiedyśna moda to taka była, na przykład jak kawaler cy to panna była, no i raj 

przychodził i mowi: Ja ci bende raił cy tego, cy tego. Cy tam na kawalera: Ja ci bende raił to 

cy tamto. No i umówili sie. I teraz przyjezdza kawaler do panny, przywozi ze sobo lita cy tam 

poł litra, no i stawia na stoł. A w tem casie matka stawiała stoł, zastawia stoł jedzeniem  

z roznych tam, tyle zeby starcyło, zeby to upienksyć jak najwiencej. No i umawiajo sie. 

Kawaler przyjezdza po raz drugi, bo panna za piersym razem na opatry jechać nie chce, bo to 

jakby kawaler jej nie chciał. Nieładnie za piersym razem, trzeba drugieraz jechać. Przyjechał 

drugieraz i zaprasa wtencas na opatry. Znow jadzie sie na opatry, to jadzie sie we troje, 

cworo. No jadzie ojciec, matka, jesce tam z rodziny kogoś sie bierze. No i wtencas juz sie 

jadzie. Tam ugoszczo, co mogo tam ugoszczo. Nastawiajo tam wodki, jedzenia. A poźniej 

chodzo po stodołach, po chlewach. Patrzo wiele tam dobytku, wiele tam zboża, wiele 

wsystkiego, cy tam bogato, cy biedno. Jak bogato to dobrze. Rozmawiajo, idzie te wesele 

nadal. A jeśli biednie, a…, a… renko machno, bo tam nic ni ma, pustki w stodole, tam 

niedostatek. Juz tam dziewcynki nie oddajo, zeby był najładniejsy kawaler, juz jej tam nie 

oddajo. I tak jest odwrotnie i z dziewcyno, i z chłopcem. Oto taka jest rozmowa. 

 

 

 

69. Józefa Kurpiewska, ur. w 1910 roku, 
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       wieś Czartoria, gm. Miastkowo 

 

Przeżycia wojenne 

 Kiedy wybuchła piersa wojna światowa, wysiedlili nas z nasej wioski. I mielim uciecke. 

Jechalim przez Cerwony Bor, cięzko było nam, koniami jechali, powyrzucali, co tam 

niepotrzebne było z swoich kufrow, jak to kiedyś takie kufry byli. Zajechalim do wioski 

Tarnow, tam chleb pieklim. Poźniej naleciały… Przeprasam, sie omyliłem. Jak sie to nazywa? 

Acha, działa armatnie. To my surowy chleb wyjmowali z piecow i takem jedli. Zajechalim 

dzieś tam jesce dalej, nie pamientam dotychcas, jaka to wioska, i tam zanocowalim  

w brzezinie. Poźniej rano przyjechał Niemiec i mowi, zeby do domu teraz nie wracać, bo 

trupy so na drodze, zacekać az po południu. My tam cekalim, w tej brzezinie stali, poźniej 

działa zaceli tam do nas bić. Myśleli, ze to może wojsko jakieś, a tu było tylke fur z ludźmi  

i dzieciami. Tam chorych na furach mieli, wpad odcinek jeden, poranił sąsiada. Moj ojciec 

mnie wzioł na rence, bo miałam pieńć lat, i nios, uciekalim. 

 Miałam lat dziesieńć, to znow byli jakieś napady w nasej wiosce. Kozacy jechali  

w kozuchach w lipcu i poźniej jakieś tam byli, front jakiś tam przechodził. Poźniej te trupy 

zbierali, chodzili, furmankami. I smentarz w nasej wiosce jest po tych poległych dawniejsych 

tych tam lat. 

 Jesce do wojny. Jak front przechodził, to te zołnierze byli pod krzakami, dzie tam chtory 

siedział, to tam ranny był albo zabity. Poźniej sobie onucki palili zapałkami, zeby te rany 

zakryć sobie, zeby krew nie sła. Poźniej pozbierali jech, pochowali jednego tu, jednego tu.  

A poźniej nadsed taki cas, ze zbierali wsystkiech, powykopywali i przewieźli do jednego 

smenatrza. I mamy ten smentarz teraz ogrodzony i tam wsyscy w jednem miejscu spocywajo. 

 W casie drugiej wojny miałam troje dzieci. Niemcy nas wyganiali z nasych domow. 

Ziemlanke wykopalim, siedzielim tam w tej ziemlance. Samoloty nachodziły, to my wsystko 

do ziemlankow uciekali. Niemiec przysed, chciał nas wziońść na roboty, a ja miałam dziecko 

małe. Odziałam sie i maiłam sucharow tako torbe, nie chciałam, zeby mnie wzioł, nie 

chciałam mu sie oddać. Wziełam to dziecko za chustke, wziełam to torbe sucharow na 

ramnie. Tam z ramnia mnie spadało, te suchary, a Niemiec poddawał. Los, los – krzycał, zeby 

z niem iść, a ja chciałam tak, zeby mnie nie wzioł. I nareście do trzech raz ta torba mnie 

spadła z tymi sucharami i on tam zagołgotał po niemiecku, nie rozumiałam jakie słowo  

i zostawił mnie. 

 A jak Niemcy odchodzili, mielim dwie krow. Przylecieli nam zabrali te krowy. Ja z tem 

dzieckiem małym prosiłam go: Oddajcie mnie, kamrat, krowe dla dziecka, bo mleka ni mam. 

A on krzycał, ze Ruś idzie i wam da, Ruś idzie i wam da. I przez cało wieś prosiłam go, nie 

chciał mnie oddać tej krowy. Nareście wyjoł reworwer i do piersi mnie przystawił, chciał 

mnie zabić. Ja cała sie zlenkałam i nie chciałam juz i tej krowy, i wrociłam sie. A Niemcy 

pośli pod Nowogrod, pognali te krowy. Naleciały samoloty i rozegnali tech Niemcow i te 

krowy wrócili z powrotem do nas. 

 A poźniej jesce Niemcy sie wrócili i nie chciałam ja im sie oddać, zeby mnie brali  

z dzieciami. Wrócili sie do wsi i zabrali młodych, i pognali do wioski Rybaki, dwa kilometry 

od nas. Samoloty nadleciały tam i Niemcy uciekli, i te ludzie powrócili z powrotem na swoje 

miejsca.  

 Wracalim do domu z tej podrózy. Nie było domu, bo tu pas pogranicny u nas. Nie było 

co jeść, mąz zachorował na zapalenie płuc. Chorował mnie osiem tygodni, mleka nie miałam 

wcale dla niego. Miałam tylko jeden kubecek mleka, a rodzina nas była dziewieńcioro, to my 

tylko dla chorego te mlecko oddawalim. Kurke miałam jedno, co mnie dała kuzynka. Nie było 

cem odzywiać chorego, osiem tygodni chorował. I dzieci było seścioro, i taka była bieda po 

tej wojnie, głod. Dwadzieścia pieńć kilo kartofli nosiłam z Miastkowa pieńć kilometrow, zeby 

tech dzieci pozywić troche. Bo to rzond nam dawał takie zasilenie po wojnie, bo nie było nic, 
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wcale nic nie zastalim. Nie dość, ze nie było co jeść, to jesce nie mielim dzie mieskać, bo 

dom nas był rozebrany, bo to był pas pogranicny. To nawykopywalim takich z okopow 

drązkow, takich prochniatych, roznych, nanosilim ich i ja sama sobzie tako budke zrobiłam, 

kuchnio postawiłam tam i tam spalim az do samego Bozego Narodzenia. Woda nam 

zamarzała pod pierzyno, bo dzieciom grzałam wode i kładłam butelki pod nogi, zeby im nie 

zamarzły. I do tego dosło, za az zamarzała ta woda w tych butelkach. Zimno było dzieciom 

spać. Dom budowalim, ale nie moglim go jesce wysykować na te Boze Narodzenie. A poźniej 

prześlim  do niego, to siedzielim na gołym piasku, tylko okna pozabijalim deskami i tak sie 

mencylim… 

 

O dawnej szkole 

 Chodzilim do śkoły, chodzilim. Ile dzieci chodziło z domu, tyle dni u kazdego 

gospodarza sie ucylim. Ławki, stołki małe znosili, siadalim, a ksiązki, to kazdy inno ksiązke 

miał. I mielim takie drewniane skazowki i kazdy sobzie to skazowko pokazywał te słowko  

i dodziobywali te litery temi skazowkami. A ksiązki to mielim, kazdy jako miał, na takiej sie 

ucyli. Ten naucyciel taki był, ze nawet nie wiedział, co komu zadał, bo kazdy inno skołe miał. 

A jak chto sie nie naucył, lekcje nie odrobił, choć i z innej ksiązki, to naucyciele zadawali… 

Gryke sypali na podłoge albo groch i klencelim. Taka kara była za to nauke, chto sie nie 

naucył. 

 

Dawne zwyczaje 

 Jakem byli małymi dziećmi, stroilim sie na zapusty. Brody sobzie poprzyprawialim tam 

ze lnu cy z wełny. Jeden Cygan, druga Cyganka, bic wzioł w renke i chodzilim do ludzi, 

mowilim: My Cyganami jesteśmy, podarujcie nam co Cyganom biednym. Dawali ludzie nam 

słomy troche. 

 

 

70. Aleksander Sztachański, ur. w 1910 roku, 

       wieś Drożęcin Stary, gm. Mały Płock 

 

Przeżycia wojenne 

 Piersego sierpnia byłem powołany do wojska, do trzydziestego trzeciego piłku, na 

śterotygodniowe ćwicenia.  Wienc prześli śtery tygodnie i miały nas zwolnić do cywila.  

W tem casie piersego września wybuchła wojna z Niemcami. Poźniej nas zatrzymano i na 

front wzieni, tutaj do Nowogroda. Tamoj Niemcy straśny odpor mieli i cofaliśmy na Cerwony 

Bor. Z Cerwonego Boru mieliśmy maserować na Warsiawe. W tem casie Niemcy nas 

obskocyli i dalej nie moglim maserować. Była tam zacenta walka we wsi, nazywała sie 

Łentownica. To jest za Zambrowem tam dzieś ta miejscowość. Tam cięzki boj. Niemcy ze 

śterech stron z artylerji lekkiej, cięzkiej i rozmaitej bronili nas tam atakowali. A my sie 

stamtond nie mogli ani rusyć nigdziej. Tak to bilim sie do szóstej do wiecora. Poźniej  

o szóstej wiecorem Niemcy sfolgowali ten strzał.  

 Dawaj, przysed jakiś pułkownik, nie? Wiecorem wsystkich sformował i na śturm iść tam 

na Niemcy tak, w kierunek północ tutaj. A wsystka wiara, ile tam, chto tam tylko zywy buł, 

wyrusył, nie? I Niemcy odstompili tam dzieś, bo ja wiem, ile kilometrow, nie tak wiele.  

I przestała ta strzelanina. Była w nocy dwunasta godzina, przychodzi z powrotem ten pan 

pułkownik i kaze nam, chto z tamtech wioskow jest, moze iść do domu, iść do cywila. 

Ubranie zdobyć cywilne, nie? I moze sobie iść. Tera śmy  otocone w koło Niemcami, Niemcy 

okopane w trzy lenje. Nicht nie pódzie. No i on zabrał sie i odsed od nas nie wida dzie. 

Poźniej go wiencej nie widzielim. 
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 Nazajutrz rano, jakaś siódma godzina była, tam hen, daleko gra trembac odtrombiono. 

Znakiem tego wsyscy usy nastrosyli, kazdy jeden  do drugiego mowi, ze to koniec wojny jest. 

Kazdy zadowolony, ze to koniec wojny. Raz zagrał, poźniej za jakieś, ile? Dwadzieścia minut 

drugieraz gra ten sam trembac. Dobra, kazdy zadowolony, ze pojdzie do domu, koniec wojny, 

nie? Wygrał ten trembac drugi raz ten koniec wojny, ale i przestał. Poźniej za jakieś poł 

godziny patrzymy, jadzie Niemiec-rozjemca na koniu, nie? Trzyma to chorongiew biało, nie? 

I przyjezdza tam do nas na palc, nie? I woła: Polnisz oficyr! Koman, polnisz oficyr! Ale 

oficerow zadnych nie było. Było tylko dwoch Zydkow, takich wojskowych tam u nas. 

Wsystka wiara wysłała jech, nie? Bo Zyd to rozumie po niemiecku. Podeśli oni do tego 

Niemca, nie?  Z wielkim strachem, ale he, he, he.  Najprzod jem dał zapalić, nie? Sam zapalił 

i jem dał zapalić. Dobrze, popalili, ale poźniej za jakieś pare minut wyjmuje swojo to teke 

skórzano, nie? co miał tutaj na, tutaj tak na boku. Roztwiera i wyjmuje taki, taki duzy afis, 

nie? papier i cyta jem taki rozkaz, a oni rozumiejo. Przecytał  jedno strone, poźniej drugo, 

nie? Dobra. I poźniej jech sie pytał, cy oni rozumiejo. Oni mowili, ze tak. Poźniej schował go 

do tej teki  i znow wyjoł cygarow pake, i znow sma zapalił i ich pocestował. Poźniej odwitał 

sie: O wider zej – mowi – do widzenia. I pojechał tam dzieś. Nie zdązył tam ci dojechać, 

jednoraz jadzie samochod taki, trzech jech przyjechało, taki nie kryty, tylko taki gazik cy jak 

sie tam nazywa. Przyjezdzajo na ten sam plac i znow wołajo tech polskich oficerow. Ale 

zadnych oficerow nie było tamoj. Znow te Zydki tam podeśli. Znow cytajo taki rozkaz tem 

Zydom. Przecytali go, nie? Jesce wyjeli snapsa z manierko, nie? Wypili sami i tem Zydom 

dali napić sie. Poźniej znow, jak wypili, to wyjeli pake cygarow. Sami zapalili i tech Zydow 

pocestowali. No i juz tych Zydow zapytali, cy oni rozumiejo dobrze to, co oni tam cytali  

z tego papiera. Zydy kiwneli głowami, nie? Przytwierdzili jem, ze rozumiejo dobrze.  

I zawrocili tem samochodzikiem tam na placu i pojechali. 

 Za jakieś dwadzieścia minut idzie straz przednia Niemcow, tak druzyna duza, bagnety na 

karabinach i za niemi farajna samochodow takiech duzych jadzie. Przyjezdzajo tamoj do nas, 

w dwusereg wsystkiech, nie? I zachodzo pierse, rewidujo. A Polaki, tylko dwoch Polakow  

u tech Niemcow było, po polsku umieli rozmawiać. Kazali nam sie formować, ze to nic ni 

tegoj, bo Niemce zara leli pałami. Kazdego rewidowali, nie? to na bok, na bok, na bok. I zaraz 

Niemcy za fraki i na samochody te ładowali nas. Po siedemdziesiont pieńć osob na samochod 

kazali wejść i odjezdzać tak na pole, do polow, tak pod Zambrow. Tamoj dali nam obiad taki, 

zupy, nie? i stamtond, tam od tech kuchniow do Zambrowa na pieskom nas przygnali. Taka 

duza kompanja nas była piesech, jakieś dwieście chłopow chiba, na rynek. Tamoj nas 

przetrzymali na rynku cało noc. W nocy, kurde bele, jesce strzał o dwunastej godzinie rozleg 

sie tam, z cekaemow, masynowych karabinow. Wtencas zabili dwudziestu, jak zaceli strzelać 

nas. No wsystko przestojało tak do rana bez noc, nie? Rano zawołali ćterech, nie? ćterech, 

dudziestu, nas ze spadlami, nie? I poślim, wykopalim wondoł i tech zabitych pochowalim tam 

dwudziestu. 

 Przyprowadzili nas z powrotem tam do tej kupy i stamtond z Zambrowa na pieszkom do 

Łomzy nas przygnali, do koszar. W koszarach w Łomzy trzymali nas dwa dni, dwa dni i dwie 

noce. I z Łomzy gnali nas tutaj przez Piontnice, Kisielnice, Rogienice, Płock, Zalesie, 

Borkowo i Kolno i do, do Kozła. Za Kolnem Kozło to taka stacja była. Tam nas załadowali na 

takie bydlence wagony i przywieźli nas do Raztenburga. Tamoj nas wygruzowali i przygnali 

nas na taki smug, goły on buł, nie było ani namiotow, ani nic. Tam nas przetrzymali. W tem 

casie mieli dwie kompanje Zydow wojskowech, tak. I te Zydy cały grodzili ten plac drutami 

kolcastemi. A nas… na noc przywieźli namioty takie duze na siedemdziesiont pieńć osob 

właziło w niego i w trymigi to rozpostarlim, nie? I cała farajna na noc juz była w namiocie. 

Dwa dni nas potrzymali w tech namiotach i poźniej na pieszkom nas przygnali do śtablaku, 

1A nazywał sie, zarazem i 1B, do bajrakow. W bajrakach posiedzielim dwa tygodnie, az sie 

zgłosiło tysionc dwieście osob chłopa. Za trzy dni przysed taki rozkaz, nie? I juz kazdy tam 
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spakował swoje rzecy, nie? I no, wychodził przed bajrak, i… zbiórka! I maserowalim do 

pociongu na stacje. Na stacji nas załadowali i przywieźli do Istemburga. Istemburg to majo 

Rosjanie tera, pod Królewcem tam on jest. W Istemburgu wygruzowało sie, pociong stał  

i wsyscy wysiedli. 

 Poźniej taka farajna Niemcow, nie? wojskowech i cywilow, a my tak byli w dwusereg 

ustawione jak ten pociong długi i wybierali po dziesieńciu, po jednym, po dwudziestu, po 

trzydziestu, po śterdziestu, kurde bele, i cało to farajne to porozbierali. Ja popadłem sie, 

dziesieńciu nas, to i ja tam byłem w tej dziesiontce, bylim w majontku. Majontek sie nazywał 

po niemiecku Świehrał, Świehrał, cholera. Mielim jedengo Niemca, wachman sie nazywał,  

z karabinem zawse i przy nas stojał przy pracy. Tamoj bylim trzy, nie, cholera; wrzesień nie 

licyć, listopad raz, grudzień dwa, styceń trzy, luty ćtery, marzec pieńć, kwiecień seść, maj,  

w maju siedem. W maju stamtond nawielim do Polski, ucieklim, kurde bele. Dobrze. Ślim 

dziewieńć nocow, a w dzień to spalim po krzach. Dziewieńć nocow przetrudzilim i nareście 

nas trzech złapali, kurde bele, tutaj (Pisz tera sie nazywa, a to przod to Johanesburg cy jek sie 

nazywał tamoj) w Piszu. Johanesburg, tak to on sie nazywa Pisz. Siedemdziesiont pieńć 

kilometrow to było jesce do Kolna stamtond. Złapili nas, wsadzili nad do arestu, kurde bele. 

Posiedzielim noc juz i nazajutrz jeden Niemiec, nie? zawioz nas do Śtablaku, dzie my byli 

najprzod. 
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III. Teksty nagrane w 1976 roku 

 
71. Jan Mirkowicz, ur. w 1903 roku, 

       wieś Kozarze, gm. Ciechanowiec 

 

Przeżycia z okresu wojny 

 Było to w tysionc dziewieńcet czterdziestym czwartym roku. Wzieli mnie Niemcy na 

okopy. Za wselkie cene chciałem jem… No kombinowałem tak, żeby jem na kazdym kroku 

uciec, a oni mnie pilnowali bardzo, tak że na razie mnie sie nie udało uciec. Jeden raz przed 

samym wieczorem dowiedziałem sie, ze oni już sie wycofujo, ido dalej. Ja mowie do kolegi, 

ze już dalej ja nie pójde, musze uciec za wszelkie cene. Wienc cało noc… A zaprowadzili nas 

w takie brzezine i tam słomy nanosili i spaliśmy tam, a oni w koło chodzili i nas pilnowali. 

Cało noc kompinowałem, może sie  da jak uciec, ale ponieważ jech było bardzo dużo, bo na 

wzrokowe odległość jeden od drugiego chodził z automatamy, nie było mowy o uciecce. 

Rano podchodze do jednego z sąsiedniej wioski i mowie: Ja już dalej stond nie pójde.  

A wiedziałem z wieczora, że oni zbiórke nie robili i nie liczyli wiele nas powrócilo z terenu. 

Byłem pewien, że oni nie wiedzo, nie bedo, bo żeby wiedzieli, to by nas poźniej znaleźli. Bo 

by szukali dobrze. A byłem pewien, że oni nie wiedzieli wiele nas powróciło z terenu, tak że 

myśle sobie, że sie może i uda, dlatego że oni nie wiedzo wile nas jest. Ta kompanja, w której 

ja byłem, zbiera sie i ma odmaserować dalej. Ja właże pod słome. Kolega moj mowi też, że 

dalej już nie pójdzie, leże razem.  Ale ja mowie do tech, ktore pozostali jeszcze, żeby te słome 

przygnieść, bo oni nie takie so głupie, żeby on z daleka zobaczy, jak słoma podniesiona 

beńdzie, przychodzi od razu, zara beńdzie wiedział, że to, że tu ktoś siedzi. No i jeden mowi: 

Ja by cie przygniot, ale to ja bende odpowiadał. Ja mowie: Oni nie bendo sie pytać, kto mnie 

przygniatał, jak mnie złapio. No położył sie na mnie, na te słome, przygniot te słome  

i w porzondku. 

 Stali na zbiorke, liczo, przeliczyli tam, no jech tam dużo brakowało. Wienc Niemiec idzie 

po tej słomie, a my siedzim pod to słomo i już tylko czekamy chwili tej, że to już będzie 

koniec. Ale sur, sur po słomie, no nie trafił rychtyk na nas. Przeszed po tej słomie i poszed,  

i poszed do kompanji, i poszli dalej. Ja słome pomału… Już jak czuje, że już jech nie ma,  

a słysze głosy jakieś, słome rozgarniam i głowe, oczy wychylam tylko, byleby oczy wysadzić, 

zobaczyć, kto tam, czy nie Niemcy. No patrze, że nie Niemcy, tylko tam kobiety zaraz  

z sąsiedniej wioski. Ja mowie do tego kolegi: Wstawaj, musim dzieś uciekać stond, bo tutaj 

jakieś sto pińdziesiont metry szosa, idzie obóz, mogo zawinońć tu, do tej brzeziny i nas 

wykryć. No gdzie my stali, był tam z sąsiedniej wioski znajomy, nawet troche i kuzyn. Chce, 

żeby ja szed z tamtym, z niem, to blisko było. A ja nie mogłem sie zgodzić dlatego, że to był 

kolega moj z naszej wioski. To ja jego opuszcze, a sam pójde? To nie wypada. Idziem już 

razem. 

 Pośliśmy. Zara nastempny był lasek, taki sosnowy, posiadali, troche my mieli jeszcze 

zjeść coś, zjedli. Idziem dalej. Las sie końcy, sztygi tak zwane z żyta stojo dwemi szeregami. 

I od tego zara samego lasu, dzie sie ten las kończy, w te pierwsze styge on lezie, a mnie 

mowi, zeby ja w nastempne laz. A mnie tak jakby coś mowiło: Nie leź tam, tylko leź tu do 

niego. On nie chce sie zgodzić z tem, bo powiada: Będzie nam ciasno. A mnie nie. – Leź tu. 

Właze ja do tej stygi, siedzim do pół odwiecora. Przyjezdza dwóch koniami oficerow 

niemieckiej armji. Jezdzo, az nogami troncajo o te stygi. Ja jemu mowie tak: Wiez ty… (Ja 

nie umiem po niemiecku i on nie umie po niemiecku), ale to widocnie wywiad z artlerji. Nam 

tu niesiedzenie. A on powiada: Siedzim! No i ja musiałem sie zgodzić na to, siedzieć dalej, bo 

nie mogłem opuścić jego. Zacyna sie spomracać, wiecor nachodzi. Mowie: Wyłazim! On 

mowi: Nie, siedzim dalej, niech sie lepiej ściemni. W tej chwili oboz, oboz wychodzi, jakieś 

pińdziesiont metry przechodzi oboz na front, dowozo amunicje. Oboz tylko ten przesed 
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niemiecki, ja mowie: Wyłazim! On mowi: Niech jesce sie lepiej ściemni. Siedzim moze  

jakieś nie dłuzej jak pieńć minut potem, jak ten oboz przesed, po niemiecku szwargoco, 

konno jado (To nie było słychać z dala) te same oficerowie i za niemi armaty ciongno, działa. 

Podprowadzili, tylko, tylko mineli ten stog, prosto do nastempnego. Podnosi ten oficer renke 

z konia: Alt! Stop. Już klapa. No zara, panie, każe on po niemiecku… Nie rozumiem, co oni 

mowio, ale widze, że konie wykładajo i tu koło tego lasu zara stawiajo znacy te konie, a tu 

działa ustawiajo. A tam był… Poniewaz teren mokry, lgneli jem te koła, to zara Niemcy 

przychodzo, ten nastempny stog rozbierajo i kłado te zboże pod te działa. Żeby ja był siedział 

tam, już do widzenia, klapa by była. 

 No ale siedze dalej. Na ucho jemu mowio, że ja już bende wyłaził, bo tu już dalej ni ma 

siedzenia, bo jeżeli oni ustawio tylko działa i konie ucepio, to oni te, te zboże, te snopki 

zabioro dla koni, sobie jakiś tam nocleg założo, to muszo na słomie leżyć. Już wiedziałem, że 

dłużej leżeć nie można. Roztwieram snopki i wyłaże, i w kierunku znacy pomiendzy tymi 

Niemcami, w kierunku tem, dzie Niemocow nie ma, wyłaże i ide. A ten, który został, nie 

wiem, co sie z nim stało. Ale ja podchodze jakies sto metrow, domy so, zabudowania,  

w kazdej stodole cołg niemiecki. Bo to było nad Bugiem, bo juz za Bugiem Sowieci sie 

wdarli, jech zachodzo, to oni znacy przygotowane, że może w każdej chwili Sowieci jech 

zajść, jech odciońć, to oni byli przygotowane. Cołgi wstawili na klepisko, zamaskowali sie  

i cekali tylko. 

 Ja podchodze  do tech, do jednego tam gospodarza i proszę, żeby mnie przyjoł na noc. On 

mowi: Wie pan co? Nam tu przykazali w piontek (To było…, nie pamientam, którego to dnia, 

w każdym bońdź razie to w pare dni było po tem piontku), bo tam Niemca w Nurze zabili, 

żeby nikogo nie przyjońć, bo jak przyjmie, to kula w łeb. Ale ta kobieta: No trudno, pan 

beńdzie nocował. Bo ja mowie… Ja juz skłamałem, że ja uciekłem z okopow, tylko mowie, 

że ja byłem na furmance, konia i woz mnie zabrali, a mnie zwolnili do domu. Takem sie 

tłumaczył. No ale myśle sobie, że w każdej chwili my możem tu być wybici. Teren 

podmokły. Schron mus jakoś zrobić, ale schron zrobić, jak tam zaraz woda, dwa śtychy tylko 

ziemi i już woda. Ale patrze, że on ma tam rozmaite takie czuby z sosny, balików trocha na 

wierzchu. Wkopiem słupy i zrobim schron na wierzchu i obsypiem ziemio. W razie by 

Sowieci natarli tutej, to zrobi sie silny boj. No z takich rencnych pociskow, z rencnej broni,  

z masynowej nawet, to juz gwarantuje, że nam nic nie zrobi w tym schronie takim, jak ziemio 

osypany. I zrobili ten schron. 

 Przenocowałem i muse iść w tem kierunku, skond wysłem, dzie ta o artylerja przysła  

i stała, bo tu droga idzie w tem kierunku do mojej wioski, to jakieś pińdziesiont metry. Ale 

ponieważ ja byłem w wojsku i wiem, że dobrze armja wyszkolona, jeżeli ja bende, jak bende 

szed, nie bende sie rozglondał, to mnie… Oni sie nie zdradzo, a mnie nie zaczepio. Byłem 

pewny, że niemiecka armja wyszkolona nieźle, że oni mnie tego nie zrobio i nie zaczepio. 

Tak jak ja szedłem, to tylko głowe spuściłem, nie obchodzo mnie poza tym, co sie dzieje. Ja 

wiem, że tu jest artylerja i tego, ale broń Boże, żeby wzroku na te artylerje nie, nie pokazać, 

że ja widze, że ja wiem. Tylko głowe spuściłem do ziemi i tak ide. Wolno sobie przeszedłem, 

nie zaczepili mnie. 

   Ale z dala patrze Niemcy koszo owies, a ja przy tej drodze musze iść. Ide, podchodze  

z dala, woła mnie: Kom! No ja ide, ide. Uźbek siedzi na wozie, a drugi jemu podaje owies, bo 

trzeci kosi. Ten Uźbek bierze widełkow i mnie daje, żebym owies nosił. A ja wziołem te 

widełka i mowie: Czekajcie, to ja wam napracuje tyle, co Niemcom, to i wam, bo to wspólne 

byli. Oni byli w niemieckim ubraniu, ale to byli Uźbecy z armji rosyjskiej, oni widno jako 

ochotniki wstompili. Wziołem te widełka, poszed, może dwadzieścia, nie wiencej jak 

dwadzieścia słom wziołem na te widła i niose, jeszcze skuliłem sie. To on mowi tak mnie: 

Szto tak maleńko? Bierze sie… Ja mowie: Ty znajesz, że ja bolny. A nie wiem, czy to 

Niemiec był, tak że on rozumiał, co ja mowie i podchodzi do mnie: Auswajs! Ja mam, ja 
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miałem wtencas paszport niemiecki. Wyciongam, pokazuje, mowie: O tu wieś niedaleko 

moja. Byłem na podwodach, komisarz – mowie – wzioł mnie konia – już kłamie jem –  

i furmanke, tego woz, bo ja bolny – mowie – na hauze. A on wtencas rewiduje mnie. Znalaz 

pewnie ze dwadzieścia śtuk papierosow, tylko sie uśmiechnoł. A ten Uźbek widzi, że tego, że 

ten mnie rewiduje, to on z tej fury i do mnie, i znow mnie rewiduje. Znalaz, pieniondze 

miałem, wzioł papier, nie pamientam wiele marek miałem, a bilon jeszcze miałem, to mnie 

bilon zostawił ten niemiecki. I ten Niemiec, który był z niemi: Los, na hause! Ja ide i co raz 

spod oka, żeby ja sie mog za horyzont skryć, to wtencas oni by zobacyli, jaki ja był chory. No 

już jak ja sie skrył za horyzont, to ja nogi wyciongnoł i wtencas wieje dobrze szybko do 

domu. 

 Lece tutaj, jakieś jeszcze dwa kilometry od swojej wioski, wioska była sąsiedzka. 

Chłopacek przyleciał tam krowe przecepiać. Mowie: Czy tu ni ma Niemcow u was? – 

Dopiero – powiada – dziesieńć przyjechało za jajkami. To ja spod oka patrze, żeby oni mnie 

nie zauważyli, żeby nie machneli, no bo jakby zauważyli i tego, to by było źle, mogliby zabić 

i tego. Wpadem już na kozarskie pola, tam wiedziałem o schronie, bo w te, te, te pozycje, jak 

tu naciongneli, ta ta, ta ofenzywa, zrobiliśmy schron. Wpadem do tego schronu i z tego 

schronu tylko oczy wystawiłem, bo rozglondam sie, czy tu dzie Niemcow nie widno. Ale 

patrze w tem kierunku, co ja mam iść, dwie furmanek stoi. No nie mogę zbadać, czy to so 

Niemce, czy cywile. Ale po pewnym czasie patrze, w białych bluzkach kobiety łazo tam, tam 

koło tech. No myśle sobie, że to jest wiejskie kobiety, że to nie uciekiniery. A to byli  

z sąsiedniej wioski. Jak, przychodze do niech i mowie tak, że mieliśmy z Porucznikiem, 

nazwisko Porucznik, tako przygode i nie wiem, co sie z niem stało. Jeżeli on nie wyszed, to 

już na pewno on nie wróci. A oni mnie mowio, że on przed chwilo poszed. To ja nadzwyczaj 

sie ucieszyłem, że i on znaczy wyszed i żyje. 

 Ide ja do domu, spotkałem przed samo wiosko kobiety, w takim no nizinnym terenie tam 

sobie obiad gotujo czy, czy… I mowio mnie… Bo ja tak rozmawiam tak, nie myślałem, że to 

obserwujo, to mogo i sie cepić do mnie. To ja już wtenczas po cichu do nich rozmawiałem  

i pytam sie… A ja jeszcze mam jakieś ze trzydzieści gospodarstw iść dalej. Jakby przejść? 

Znaczy, bo tutaj po zastodolu, za stodołami, to Niemcy i w biały dzień chodzo, bo od, od 

strony sowieckiej zaciemniajo stodoły, to oni poza temi stodołami chodzo i w dzień, nie bojo 

sie. Ale wiem, że przez wioske idzie ulica, to oni tam w dzień nie chodzo, bo tu teren 

górzysty, to ich każdego by było widno. Ja mowie do siostry (a tam mam siostre, ona ma 

dziewczynke takie, może jakieś dziesieńć lat): Ty wiesz, ty wiesz co? Ty mnie pozol, żeby ta 

dziewczynka ze mno szła. Ona w białym szlafroczku, to Sowieci bendo widzieć, że to nie 

Niemiec idzie z niom. A ja czarne miałem jesionke, to oni widzo przez lornetki i tego. No ona 

zgodziła sie i ide, ide do swego domu. 

 Przychodze tu na podwórze, sąsiad zobaczył mnie, że ja jestem, woła mnie. Woła mnie 

na litość, żeby ja szed do jego domu. Nazlatywało sie zaraz sąsiadow. – Jak jest? Ja mowie 

tak: Słuchajcie, ja wam tylko to powiem, że w każdej chwili trzeba sie tak strzec, bo ażeli oni 

bendo odchodzić, to w każdej chwili mężczyzn zabioro i trzeba tego sie spodziewać  

i pogonio, bo oni powiedzieli: Wy tera, jak Iwan przydzie, to was wcieli do armji i będziecie 

sie z nimi wojować. To myśmy wiedzieli, że oni dlatego bendo brać jak najwienc mężczyz, 

żeby mieli nie wrogow. To ja jem mowie: Chowajcie sie, jak tylko możecie, bo w ostatniej 

chwili, jak bendo odchodzić, to zabioro was i popendzo. A ja zara… 

 A u niego w tem mieskaniu, w drugiej połowie, byli znaczy Niemcy na kwaterze,  

w wojne. Ja tylko wyszedłem, a tam zostali sie sąsiedzi, ten Niemiec przychodzi do nich, 

chłopow z pietnastu może tam siedzi. – Co te chłopy robio? – on sie pyta tego gospodarza.  

A on mowi, że to sąsiedzi. Ale on sie cofnoł szybko. Oni zrozumieli, że on już poleciał po 

broń, to oni wtenczas uciekli. On przyleciał z bronio, a tu już nikogo ni ma. A ja poszedem do 

stodoły i wyder w przelocie i w sianie dziure takie w poddenkach, że mogłem włazić jakie do 



 122 

czterech metrow. I mowie: Już tera oni mnie nie wezno, nie znajdo. Siedze ja w tej losze, 

przynosi mnie kolacje moja żona. Ja tylko zjadłem te kolacje i nazad w ten loch. A sie 

zasypało jo, że tak znać nie było. Tylko ona odesła, roztwarza wierzeje Niemiec, stodołe 

znaczy i mowi tak: Wyłaź, wyłaź, chodź, chodź! I słucha. Ja nic ani, ani słowa. Mowie tak: 

jak już kobieta moja powie, że wyłaź, no to musze, ale jeśli tak, to ty do maja stoj, ja nie 

wyleze. On postojał, postojał, tylko cicho słucha, cy dzie słoma nie szeleśnie, ale ja cichutko 

siedziałem. No poźniej za jakiś czas mowi: No wyłaź, wyłaź tam gospodarzu, wyłaź. 

Pódziesz, troche pokopiesz i zara przydziesz. Mowie: Czekaj, do maja postoj, to ja ci pójde. 

No siedze ja w tem jeden dzień, dwa. No nie pamientam, pewno ze trzy dni tam siedziałem. 

 Ale tu był taki Polak, który był… On tłumaczył sie, bo on sie został tutaj, że on amunicje 

tylko jem donosił na front. To on powiada tak: Juz dzisiaj Niemcy bendo odstempować, żeby 

wszyscy z schronow na noc wyszli, bo so takie Niemcy, ze jak bendo odstempować, to  

i granat może rzucić do schronu. To lepiej w schronie nie być, tylko porozłazić sie tak dzieś, 

żeby oni… no po drzewach, po, po tego… To ja… I zapalić mogo. To ja, tu my mieliśmy taki 

rabarbar wysoki i w ten rabarbar wlaz. Siedze. No rano, juz wiem, ze juz Niemcow nie ma. 

Tu jeszcze była u nas Sowietka. Zaraz raniutko poleciała przez rzeke, powiedział armji 

sowieckiej, ze tu już Niemcow nie ma. 

 Sowieci ido, ido. Ja podyszed jakieś tutaj może pińdziesiont metry, patrze, że ido 

Sowieci. Podychodze, oni sie pytajo: Germańca nietu? Mowie: Niet uże, wczera wieczor 

paszli. No zara z automata strzelił, sygnał dał. Idzie ich wiencej. Ale wiem, że jeżeli oni sie 

tutaj, że jeżeli oni sie wysuno tu na wzgórza, a tam linja, jakiś kilometr niecały. Niemcy 

siedzo, to zara z artylerji zaczno bić. To ja mowie do zony i do dzieci: Wiecie so? My 

pódziem za rzeke. Zabraliśmy sie i idziem. Idziem, podyśli jakeś moze sto metry od wioski  

i przez te rzeke tendy trzeba iść znaczy, kiendy Sowieci przechodzo, bo tu, bo oni tu precz 

zaminowali rzeke, to można na miny wleźć. Nareście pociski, jeden i drugi w te miejsce tam, 

dzie te Sowieci przechodzo przez te rzeke, niemieckie pociski. No juz jak oni zaczeli tam  

z artylerji bić, to my chodu nie mamy. Nareście poźniej przyśliśmy tutaj dzie schron zroboć. 

Nareście i w nasze stodołe „Łup!” pocisk. Juz ni ma tam siedzenia. Tutaj, pomiendzy temi 

górami tem schron zrobili. Ale jeszcze jak ja mowie do sąsiada, że tu najlepiej, bo tu taka 

stodoła jest wysoka, podmurowka, to tu na tej górze. Za to podmurowko, to – mowie – oni 

takiej artylerji Niemcy nie majo, żeby oni nas tu rozbili, te stodołw i nas tam pobili. Z balow 

zrobilim nakrycie i tak zrobili. Poźniej sowieckie oficery ido, a ten sąsiad umiał, bo on  

w rosyjskiej armji kiedyś służył, umiał bardzo ładnie po rosyjsku mówić i pyta sie ich, czy 

można tu zrobić schron. – A charaszo, charaszo, charaszo, tu wam nikto niczewo nie 

ździełajet. 

 Za jakieś może pół roku ja spotykam sie z tym porucznikiem, z którymśmy tam siedzieli  

i ja mowie jemu tak: Słuchaj (on sie Józik nazywał), gdyby ty nie był tam, czy ty byś 

uwierzył, że z takiego miejsca człowiek mog wyjść? No z niemieckich łap, bo z jednej strony 

byli Niemcy i z drugiej byli Niemcy, a my w środku. On powiedział: Żeby ja nie był tamoj, 

nigdy bym nie był uwierzył, że z takiego miejsca cłowiek mog wyjść. 

                                                                     * * *  

 Byłem ja podsołtysem. Najgorsze było to, że Niemcy żondali od nas kontygent ludzi.  

A za ludzie to nie było tyle piniendzy, żeby za życie człowieka ktoś zapłacił. To była 

najgorsza sprawa, wienc rozmaicie sie robiło. Przyślo na wioske człowieka, no trzeba 

koniecznie do roboty dać. Tu przyjechał prawdopodobnie z Warszawy jeden, on sie czuł  

w zdrowiu nie bardzo dobry. On na ochotnika chce jechać do Niemiec na roboty. No tutaj  

w wiosce pogadaliśmy, pytajo sie jego, wiele on chce. Nie pamientam dokładnie wiele on 

tech marek chciał, tak że wioska sie zgłosiła. Jemu dali tech pieniendzy, wiele tam on chciał. 

Zajechał do arbajcantu do tego o, do Bielska, bo Bielsk wtenczas był powiat nasz, Bielsk 

Podlaski. I tylko tyle, że zajechał i stał na komisje i przyjechał. To była uciecha he, he, he że 
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u nas człowiek został i załatwione było. Poxniej oni co wymyślili? Z rocnika brac do tego, to 

chłopaki pouciekali i dziewcyny pouciekali za Bug najprzewaźniej, z tego rocznika. Oni 

wszystko jedno nakładali, że z wioski tam dwóch czy tyle trzeba wziąć tych ludzi. 

 I razu jednego cało gmine wezwali nas do Bielska, wezwali nas i z ludziami, żeby ludzi 

przywieźć. Z całej gminy ciechanowieckiej, bo to była gmina Ciechanowiec, to bardzo duża 

gmina, zawioz tylko sołtys z Żebrow jednego człowieka, a to każdy sołtys przez człowieka 

zajechał. No i tam do arbajcantu, to był w podworzu ten arbajcant. Każdego oni przyjeli, ale 

stał z automamtem Niemiec w bramie i z powrotem nikogo nie puścił. Była, nie wiem, czy to 

była Polka, w każdym bondź razie po polsku bardzo ładnie mowiła, była sekretarka czy 

pisarka. I mowi tak: dziwi mnie bardzo, że dlaczego z ciechanowieckiej gminy ludzi nie 

przywieźli. Tutaj z terenow białoruskich patrzcie wiele ludzi przywieźli, a u was? Wy rdzenne 

Polacy i dziwi mnie to bardzo, że nie przywieźliście ludzi. Ale nas z podworza nie 

wypuszczajo. Za jakieś może pół godziny czasu Niemiec po cywilnemu przychodzi  

i powiada, że pójdziem do tego… Nie pamientam, jak on sie dokładnie nazywał, w każdym 

bońdź razie tak jak starosta. A to był on prawdopodobnie na ulicy Kolejowej, ten starosta, 

pare kilometry tam prawie od ratusza, bo to na prost ratusza w Bielsku było. Czworkami nas 

ustawili, po obu stronach Niemcy z automatamy prowadzo nas. No nie wiadomo, dzie 

prowadzo? Może i wybić nas. Hasło poszło po Bielsku, że wszystkiech sołtysow z gminy 

ciechanowieckiej aresztowali. Ale ja ide z sołtysem z Zaszkowa, już on obecnie nie żyje, i on 

mowi tak do mnie: No niech przyjdzie sie i zginońć, ale ludzi nie damy. No dodał mnie 

otuchi, ja tylko sie roześmiałem choć wiedziałem, że zostawiam dzieci małech i tego. I byłem 

razu jednego świadkiem, kiedy Rajsk, wtencas byłem w Bielsku, kiedy oni Rajsk mordowali  

i palili. Zaprowadzili nas do naczelnika, czy jak sie on tam nazywa po niemiecku, 

powiatowego. Wychodzi ten powiatowy firer… Niemcy najprzewaźniej to blondyny albo 

ryżawe, a on włosy miał czarne, krótko ogolone. Ale każdemu włos stoi, tylko po spojrzoku 

jego, to widno było, że to gagatek dobry widocznie.  A ten, który z nami sed   po cywilnemu 

jako tłumacz, on nie umiał po polsku, tylko ten mowi do niego wolno zdania, a ten nam  

przetłumacza. I tłumaczy nam tak: Jeżeli beńdziecie pracować z Niemcamy, to Niemcy wam 

wszelkiej pomocy udzielo. A my wiedzieli, jakiej oni Polakom pomocy udzielali, co raz 

którego zabijo, no. – A jeżeli nie beńdziecie pracować, nie współpracować, to tak zrobim jak 

w Rajsku i z inszemi wioskami. No to już mnie było dobrze znane, bo ja wtenczas byłem  

w tem, w Bielsku, kiedy oni Rajsk mordowali. Poźniej mowili, że wyznaczyć dwóch ludzi,  

z zamożniejszych rolnikow jednego i z biedniejszych jednego, rolnikow do pomocy sołtysowi 

i na drugi raz za dwa  tygodnie przywieźć ludzi. 

 Zebranie zrobiliśmy, wybrali, no ale ochotnikow ni ma do roboty do Niemiec jechać. No 

trudno. To ten pierwszy raz, co ja pojechałem, to sołtys był starszy, zachorował na ten czas, 

kiedy trzeba było tam jechać. Fikcyjnie zachorował przede mno i mnie wysłał. Na drugi raz 

znow chory sie zrobił, znow ludzi ni ma, znow mnie wysyła. A ja sobie myśle, no trudno, 

moze ja prendzej uciekne jak on. Jade ja znow za dwa tygodnie. Zajeżdżamy, ale już im sie 

coś popsuło, bo już widocznie jem na pienty Sowiety nałazili, bo już kto przywioz, to 

przywioz, a kto nie przywioz, to i tak już jech nie interesowało. Już oni nieczulicy dostali. No 

i tak,  i tak dalej mordowali nas. Przyjeżdżam ja, jak ja przyjeżdżam z Bielska, to sołtys już 

zdrowy. 

 Byłem ja podsołtysem i tu była znaczy wyznaczona komisja w razie trzeba ludzi do Prus 

czy kontygenta jak oddawali, bo co miesionc kontygenta trzeba było dawać, to ta komisja od 

tego była znaczy. Najgorzej było jak ludzie, jak przyszło na ludzi. Przychodzi na ludzi, no co?  

Komisja uchwala. Było w wiosce, zara u sąsiadow dwóch gruźlikow. Na kogo? Jego 

wyznaczyć, bo wiadoma rzecz, że jego nie wezno. Najwyżej tylko pojedzie na komisje  

i zbadajo, bo już on i…, ale człowiek zostanie, ale człowiek zostanie. Ja… Komisja uchwaliła 

jego, mnie dali kartke, ja zaniose kartke. Ja już wiem dokładnie, że na mnie to wszystko, cała 
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ta wina beńdzie. No ale musieli sie oni zastosować do tego i wysłać tego, tego jednego z braci 

do Niemiec, do Niemiec, do tego raj… Zapomniałem, jak sie ten urzond jech nazywał 

roboczy, arbajcant, arbajcant. Tam tylko tyle, że na komisje stał, przed komisje i zwolnili go. 

 Po wyzwoleniu wybierajo sołtysa. Jego ojca wybrali na sołtysa i brat najmłodszy mnie 

mowi tak: I tyś moich braci chciał do Prus na roboty wysłać! Publicznie przy tego… Ja 

mowie tak: Tera jest resort, w każdy raz możesz podać do resortu, że ja byłem wrog Polski  

i mnie ukażo. Ale tego – mowie – to ja sie nie boje, bo mowie – nie byłem w komisji, bo tu so 

ci, ktorzy byli w komisji, ale gdyby ja był w komisji, to też  twego brata bym wybrał, bo za 

twego brata został człowiek w Kozarzach. Twój brat tylko tyle, że zajechał i z powrotem 

przyjechał. A za to i to niejeden, bo to nie raz było, bo to kilka razy. Kiedy tak już było nagle 

tech ludzi trzeba, było jednego najprzewaźniej czy dwóch, to jego brata wyznaczali. On 

zajechał, to wiadomo już było, że jego nie wezno, bo tam płuc już nie było. I przyjechał. Taka 

sprawa była. 

 Pamientam, rycht było jakieś tu świento u nas. Nakazali żandarmy, żeby jem dzie kto ma 

drut kolczasty, znieść do sołtysa i przywieźć , bo oni muszo sie ufortyfikować. Ludzie, dzie 

kto tam tak na ulicy sobie posiadali i siedzo. Ale jeden mowi: Patrze żandarmi jado, oni 

rowerami, jakieś sto metry. Ja spojrzałem, no jado. Oni każden w swoje strone, a ja już musze 

do swego domu. A w tem domu, to był wuj moj sołtysem, a ja podsołtysem. I tutaj musze tu 

ja iść. Nie zdążył ja wejść na podworze, już oni jest, oni jest już na podworzu. Nareście 

zaskoczyli z tego o, z rowerow i mowi Ukrainiec: Wy takie, nietakie, sukinsyny, wynieść stoł 

tam za ten. Tu o za ten taki kurnik był. Ja mowie: To już na pewno… A jeszcze jak tylko 

wjechali i z rowerow, to zara mnie wzioł tak o tutaj za kołnierze i potrząchnoł, tak fest 

potrząchnoł i jeszcze kolanami tak i mowi: Tylko prawde mow taki, nietaki, bo zara kula  

w łeb. A wiedziałem, że ten sam Ukrainiec w sąsiedniej wiosce człowieka zastrzelił. No 

trudno, może zabije, to zabije tam, to już przepadło. Książke wyjmuje i czyta. A to czyta, nie 

umiał po polsku mowić. – Dzie mieszka Johan Ka-ka-szeski? Tak sie zajonkiwał. A ja 

przedtem  z sołtysem rozmawiałem, że wiedziałem, że w razie Niemcy przyjado, jak sołtys 

sie… Jak spyta sie o tech, co oni uciekli, jak sie sołtys tłumaczy, żeby ja tak samo sie 

tłumaczył. Ja sie skapował, że – mowie – no bo tak może być, że oni przyjdo, sołtys bedzie 

sie inaczej tłumaczył, a ja inaczej. A to trzeba, żeby grało, niech sie kłamie, ale żeby już. Ja 

mowie: Ten, ja nie wiem, dzie on. – A dzie Luczyna Przoszoska? Mowie: Ta to posła za Bug, 

tam kawalera miała i prawdopodobnie wyszła za mąż. No nic. A trzecia tam Wińska chyba 

czy coś. To ja mowie też. Czwarty on mowi, to całkiem nazwiska takiego ja nie słyszał. – To 

u nas ni ma takiego nazwiska i nie było i ja nie słyszałem. – A dzie mieszka ten Jan 

Kraszeski? – ten Ukrainiec mnie sie pyta. A ja mowie: Trzeci murek ode mnie w te strone.  

A on wiedział dokładnie dzie, bo on już tam był, ale sie pyta. Nareście trzeci dom mijamy.  

– Tutaj? Ja mowie: Nie. – A co mowiłeś taki, nietaki, że trzeci dom? – Ja mowiłem, że trzeci 

murek, nie dom, tylko trzeci murek. A on zara po niemiecku: A Umowel, a Umowel. Bo on 

wiedział, że tutaj w tem trzecim domu to był on, kiedyś przychodzi, bo tu taki był agent, co 

donosił. Jak on tylko przysed, to on zara do żandarmow donios, że on był tutaj, u tech 

Umowlow. Oni tu przedtem byli. Nareście no idziem tam do tej rodziny tego, tego 

Kraszeskiego. Pyta sie, czy tam drugiego wejścia, czy wyjścia nie ma. Ja mowie, że tak to nie 

ma, okna to so, no ale… Idziem. Zachodzim, ta matka tego Kraszeskiego wynosi sagan  

z kartoflami, odlewać do sieni. On jo w twarz od razu uderzył. Wtenczas mnie kazał iść, a jo 

widocznie tam już bili, co tylko chcieli, to robili. Bo jak poźniej przyśli to ten sie śmiał 

Ukrainiec i pokazywał tak o, że… dla tego Niemca. 

 Przychodzo. Sąsiad tu przysed i on chciał gumy do roweru. A ten sąsiad siedzi. – A co to 

za jeden? – To sąsiad – sołtyska mowi – to dobry człowiek. – Wy wszyscy takie, nietakie, 

dobre ludzie, tylko żeby te i te – o tak ten Ukrainiec mowi. No i pojechali. Pojechali, poźniej 

co raz wpadno, to furmanki, to… Bo tutaj tak u nas najbliżej był Ciechanowiec. Komisarz do 
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roboty. Dzie? Do Kozarzy, bo to duża wioska. Domienikow majontek – do Kozarzy, bo to 

duża wioska. Żandarmy do roboty – duża wioska. I to wszystko tylko co dzień, to sześć, to 

cztery, to dziesieńć ludzi, tylko do roboty, do roboty, do roboty. A zapłata? To kopniaka 

jeszcze albo pałow.  

 To znow Adamow był, taki majontek niemiecki, to jeden tutaj taki Piotr Wilkoski 

zajechał tam orać i sie spóźnił, pare minut sie spóźnił. On rychtyk przyjechał ten Niemiec, 

który nadzorował tem majontkiem, to jeszcze on nie zarobił, to mu dał zapłate, ze 

dwadzieścia gumow tak fest, że poźniej musiał bańki stawiać na plecy. I to było straśnie 

cięzkie zycie, no bo trzeba było pracować, a zapłata, wiadomo, jaka u nich była. 

 No i do końca mordowali nas tak, że poźniej już po wyzwoleniu jadonc po żyto  

i spotkałem, furmanka mijała, ale w niemieckim ubraniu. A ja zapomniałem, że już ich nie 

ma, to tak o mnie rzuciło z tego wszystkiego. Myślałem, że to Niemcy, zapomniałem, że już 

ich nie ma. Kobieta mowi: Co ty, co ty tak? To tako oni dali nam szkołe. 

* * * 

 Tutaj, tutaj, wie pan, przed samym tym, a to był chyba czterdzieści trzeci rok, co 

przyjechali gestapowcy samochodem, ze dwadzieścia mężczyzn z wioski do lasu kopać doł. 

Wykopali doł taki dwa metry szeroki i może jakieś dwadzieścia długi, no i ze dwa metry 

prawie głemboki, bo bardzo głemboki. No i nikt nie wie, kogo oni tu majo… A wiadomo, 

może z wioski wezmo ludzi i wybijo, bo tam już… To można wiedzieć, że jeżeli taki duży 

doł, to że tam dużo bedzie ludzi. To ludzie całe noc nie śpio, no nie wiedzo, kogo oni tam 

zawiozo. Raniutko, wschod słonka, nie śpimy… Jeszcze wschodu nie było nawet, tylko że sie 

zaczynało rozwidniać, jedzie jeden samochód , sła taksowka. Patrzym Niemcy, gestapowcy 

jado, za niemi jedzie taki bardzo duży wojskowy samochód, pełno ludzi, pełen samochód, 

najwienc kobietow i prawie że każda kobieta ma małego, małe dziecko. Te kobiety płaczo aż 

sie trzęso, a te jak to małe, ono tam wie, dzie ono jedzie, śmieje sie, rozmawia do tej matki. 

Widziałem tylko taki staruszek z siwo brodo, nie ogolony i szczudło przy niem. No i pełen ten 

ciężarowy samochód, duży wojskowy ciężarowy z ludźmi. No wiozo, wiozo, to już tam na 

pewno. Z tyłu na klapie samochodu trzech z automatami siedzi i pies za nimi leci, a za nimi 

znow taksowka i znow gestapowcy. Znaczy taksowka pierwsza leciała z gestapowcami  

i z tyłu za niemi. No i zara, jak oni tylko pojechali, to tu wszystko wyszło na, na dwor  

z mieszkań. Słychać było jak tylko w las skrencali, to tylko krzyk, pisk. Już oni wiedzieli, jak 

w las tylko skrencili, że już jech do lasu na wybicie. 

 Podjechali tam do tego, a tam już przedtem polskie policjanty byli. Obtoczyli ten 

samochód i prawdopodobnie po kilku prowadzili nad doł i strzelali, bo po pare strzał, pare 

strzałow i przerwa, pare strzałow i przerwa, pare strzałow i przerwa, pare strzałow i przerwa.  

I poźniej strzały te umilkli. Już oni tendy nie jechali, tylko przez młyn tworkoski, pojechali 

tamtendy do Ciechanowca. Ja za jakieś dwa dni zachodze tamoj, patrze, tylko szmaty  

i z krwio. Precz tylko krew i szmaty. Zarównane. No i taka sprawa. 

                                                              * * * 

 Poźniej nareście druga znow sprawa o tem mordzie. Zajeżdżam do Kobylina, do jednej 

wioski, tam powiada mnie jeden człowiek, że jego syn prawdopodobnie… Mowio tak, że 

zabity został, ale ja nie wierze w to. Bo w pierwsze wojne Niemcy, jak tu byli jeszcze za 

Wilhelma, to oni znaleźli tam w Brańsku u jednego człowieka karabin i publicznie sond 

zrobili i rostrzelali. Zegnali z okolicy ludzi, no i rostrzelali go, żeby każden widział to na 

pokajanie, że u niego broń znaleźli. To było znaczy wydane taki rozkaz, że kto ma jakie broń, 

to żeby zdać, bo jeżeli nie zda, to jak znajdo, to rostrzał. Wojna sie skończyła, ta kobieta, bo 

to był już żonaty mężczyzna, pewna, że już on zabity, rostrzelany, bo na oczach jego 

rostrzelali. Przychodzi on ten z tamtego świata. A to oni tylko puc zrobili. Oni nie rostrzelali, 

tylko zrobili taki pokaz ludziom, że to rostrzelali, ale jego oni nie rostrzelali, tylko tak  

w trumne i wywieźli do Prus do roboty. I o pewny był, że i tera z jego synem tak. A ja jemu 
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mowie: Panie, ja przechodziłem, bo to było w niedziele, szedem do kościoła na nabożeństwo  

i to zara przy ścieżce, bo tamtendy sie chodzi i na ścieżce widziałem ciało, ciało ze krwio 

leżało. No toć chiba te ciało nie wyrwał palcem i nie tego, nie rzucił, a, a, a, nie wzieli jego 

dzieś do Prus na roboty. Tylko to od kul, kule musieli być, kulo wyrwane ciało i wtenczas to 

leżało i jech pochowali. No poźniej jak już ta komisja przysła, potem po wojnie i te robili tutaj 

te, tak zwane sekcje zwłok czy tego, to już tu sie okazało, że wszyscy tu so zabici tam, 

wszyscy zabici. 

 

Praca na gospodarstwie 

 Byłem ja najstarszy w rodzeństwie, no i w młodym wieku, bo miałem zaledwie 

dziewieńć lat, jak ojciec pomar, a gospodarka była niemała, tylko że wuj moj pomagał nam, 

spólnie my zrazu gospodarzyli. I dopatrywałem sie od młodych lat, widze łan zboża 

nierowny, so wybiegi takie i sobie tak od maleńku lat myśle: Żeby ja doczekał jeszcze, żeby 

te zboże wszystkie było takie ładne jak te wybiegi. I dopatruje sie, co to jest, że to nierowne. 

Dawniej nawozow śtucznych nikt nie znał, tylko obornik. Oborniku mieliśmy dużo, ale to 

jeszcze nie wszystko. Obornik nie dawał tego co potrzeba. Za czasem po wyzoleniu już tera 

nawozy nastali te mineralne. 

 

 

72. Franciszka Olszewska, ur. w 1893 roku, 

      wieś Piętki Szeligi, gm. Klukowo 

 

O strachach i czarach 

 Zona umarła a on sie z drugo ozenił, no i dzieci zostali po niebosce, a ta druga tak bardzo 

tech dzieci nie lubiała. To ta nieboska przychodziła, tłukła, łozko podnosiła, poźniej na piecu 

prec… To oni, wiadomo, z pocontku dumali, ze to nie…, dlatego to widzo oni i ksiendza 

sprowadzili. I przy ksiendzu tak zez było. I ludzie przychodzili i az… Co oni wtedy zrobili? 

Nabozeństwo zrobili, nabozeństwo zrobili, na mse dali i to sie uspokoiło. 

 To moj ojciec jesce mnie opowiadał, to jak w wojsku słuzył. Dawniej dwadzieścia lat  

w wojsku słuzyli. No jak te wojsko… Tam dziś sie wesele odprawia (tak mnie to przysło do 

głowy, to powiem), wesele sie odprawia, to ido tamoj na te wesele, to jak pocestuje dobrze, 

wódki da, napoi, to dobrze, to i to wojsko potańcuje. Moj ojciec chodził. A jak nie pocestuje, 

to – mowi – zrobio tak, ze uciekajo wszystkie, a tu sie wody zrobi półpas, ukasujo sie o do 

kolan i uciekajo, bo woda. To znow tak zrobio… Jeden był taki, chodził, potrafił tak zrobić. 

To znow, ze sie pali ten dom, to uciekajo z tego domu wszystkie, ze sie pali. No i on chciał 

naucyć, ale tata, ale tata nie chciał tego, tego. I tak o – mowi – dzie pójdziem, to juz poźniej 

tak sie bojeli, to cestowali. Ale takie cary umiał cłowiek, to carownik jakiś, jakis carownik. 

Jedzie – mowi – gospodarz z sianem, to – mowi – my idziem, to on mowi: Patrz, gospodarzu, 

toć sie fura pali. To ten siast – mowi – postronki uźnie, konia aby ratować, a ta fura niech sie 

pali. A ta fura – mowi – jak stojała tak i stoi. To taki był carownik o. 

 Coś mnie tam w głowie, jakieś mam i nie mogę przypomnieć, takie jakieś strachi, ale nie 

moge sobie przypomnieć, jak to było. Był chłop młody taki, zdatny do roboty był i chodził,  

i dzie mniejse byli w mieskaniu, to jesce co potrafił zabrać i chodu, ucieka. A tak to tylko  

o chodzili z torbami, zbierali, robić sie nie chciało. Dziadow było pełno, bo kto chciał robić, 

to i kiedyś robił, posed sobie, zarobił, jakie tam narzeńdzia, jak tam. 

 

O weselu 

 No to co tak o weselu? Tak jak wesele. Teraz takich nie robio, boć tera bogatse ludzie,  

a dawniej tak nie było. Ale ze jednego dnia było te wesele, piersego dnia. Pojechali do 
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kościoła, przyjechali, pocestunek i wiecor taniec, zabawa. Ale juz, juz na dzień, rozysło sie 

wsystko. 

 

O złym rządcy 

 Król wychodził na wojne, a zostawił synka i zone, a tamoj wiadomo rzondca sie 

zostawał. I ten rzondca poźniej, jak ten posed król na wojne, to chciał, żeby ona z nim zyła,  

a ona nie chciała. To mowi, ze ja cie zabije. A ona mowi: To nie, daruj mnie zycie. A on: No 

to daruje, tylko żeby wencej tu nie nasła na to miejsce. I ona tak przyrzekła, ze nie przyjdzie, 

tylko posła, posła, posła, tego dzieciaka wzieła z sobo i posła do lasu. I tam sobie wykopała 

takie knieje, dziure i tamoj mcu tego wszystkiego naniosła i tez chodziła po lesie i kożusecki 

zbierała i tego synka e, e, zywiła. No i poźniej juz to jeden rok, drugi rok i poźniej 

przychodził eleń, eleń i tamoj przychodził, i ona z niego wełne wydzierała, i temu dziecku na 

posłanie dawała. No i to przesło pare lat az ten mąz przysed z tej wojny. Przysed z tej wojny  

i zrobił takie polowanie, jak to dawniej te hrabiowie, polowanie po lesie. To idzie, a ten jeleń 

ucieka, to oni ido za nim. To on przysed do tej dziury i tutaj stał. A on mowi ten: Coś to tu 

jest, bo taka tu o locha i to. No i zaglondajo, i wtedy poznali sie. On nie poznał jej, bo ona 

wymizerowana była, wymencona, wiadomo kożusckami tylko zyła, kożuscakami. I wtedy sie 

wzioł, przyjechali kareto i jo wzieli, ubrali tam i wtedy takie ućte zrobił, ze całe tam zaprosił, 

ze te zone odnalaz. A tego swego, tego rzondce tego wygnał, ze tak sie zemścił na nim. 

 

 

73. Henryk Wojno, ur. w 1898 roku, 

      wieś Piętki Gręzki, gm. Klukowo 

 

Wspomnienia z dzieciństwa i przeżytych wojen 

 Kiedyś dzieci musieli paść to gęsi, to krowy, to owce, no i tak, tak schodziło. Poźniej jak 

był starsy, to trzeba było gospodarować, trzeba  było orać, kosić, tam to. Poźniej jak wojna 

wypadła w cternastym roku z Niemcami, no to juz trzeba było wszystko za dolary, za dolary 

to, tego. Poźniej do osiemnastego roku to było. No i ustała wojna i juz Polska wtedy była.  

O i do wojska powołali, i mnie do wojska wzieli w osiemnastym roku, bo w osiemnastym 

roku Niemiec ustompił a Polska zie utworzyła, państwo swoje. To wojna była  

o z bolsiewikami.  

 Poźniej znow w trzydziestym dziewiontym roku znow wojna wypadła, Niemcy Polakom 

wydali wojne. Tez zniscyli doscentnie, wszystko zabrali. Ta okupacja w całej Polsce była, 

tylko zabijali, zabierali i do niewoli, i tu, i owtu pobrali tych Polakow. A poźniej znowuś, jak 

mowio na wsi o, jak tu ruski był, znow wyganiajo, to znowuś, znow brali, co sie podobało.  

I za Niemca i ludzi bili, i to, i owo. Bili, tyle wsiow podpalali. W Krasnowie to cało wieś 

spalili, wybili naród. Wondoł to, wondoły zakopali, zywych walili w wondoły, ziemia sie 

roiła. I tak sie mścili nad Polakami. 

 Poźniej znow jak ta Polska formowała sie w Rosji, to Niemcow gnali, to Niemcy palili, 

zabierali wszystko. Mnie tez zajeli i corke na okopy, to siedem tygodni tam kopał te okopy.  

Wciąz bomby walili, nie mozna było siedzieć w okopach. Poźniej juz nase byli blisko, jak 

zaceli bomby walić w te okopy, to my sie kryli, kryli. Juz jak nasło nase wojsko polsko-

sowieckie, nie chcieli juz tam i przyśli. A tak to wyglonda, roboty wiele, trzeba było kopać, 

od siódmej rano wyśli, to do ćwartej kopali. Dwadzieścia metrow trzeba było wykopać, 

zamaskować, wszystko zrobić, zeby to nie było znaku o. 

 A teraz to zycie dobre, spokojne, wszystko jest. Ale za Niemca to ani zboza, ani co, 

wszystko pozabierali, a napalili wisokow, prec popalili. A jak sed z okopow, tam nad Narwio 

byłem dzieś, same gruzy, domy popalone, tylko dymniki stojeli. 
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 W Rosji w śpitalu, tam w tem domu my sie zaceli przewalać, znacy w Rosji to było. No 

tam łozka wnosili na góre, na drugie pientro, a tam tańcowali takie złyduchi. Co my zrobim? 

Jesce chorych nie było, tam te łozka jedne na drugie po tego, powalone i tam taniec, grała 

kapela tego, tańcowali. Z góry tu na dół… Bo my tam juz chodzili wartować, tam była 

kancelarja, we dwóch chodzili wartować. Zleci z góry po schodach tup, tup, tup, potem nazad 

poleci. Mowie oficerowi, ten powiada, ze nieprawda, wy łzeta. – Mozes sam spraktykować. 

Jak posed sam, no to uwierzył, ze coś jest. No i poźniej nie przeskadzało. No nareście sie 

pytam tam tech ruskich: Co tam w tem domu było? Bo duzy dom taki na tysionc łózek. On 

mowi: Panocku, w tem domu sie odprawiało rańse wesele, burzuje pili, jedli nago tańcowali  

o tak sie – powiada – bawili. No i bez to tak o strasyło tamoj, chodzili i poźniej po śmierci 

tańcować te djabły. Tam djabły tańcowali, bo kto tam tańcował? No i poźniej juz ksiondz 

wyświeńcił, tam mse odprawił i spokój był, i sie skońcyło. 

 Wers powiem: 

  A za tego króla Jana, 

  Co surowo bił pogana, 

  Przyśli posły i rozjemce: 

  Ratuj, królu, gino Niemce! 

   Król sie porwał rozgniewany. 

   - Wara – krzyknoł – bisurmany, 

   No to słońce, co nam świeci, 

   Bende bronił nasych dzieci. 

  Niechaj zaraz hufiec rusa! 

  I nie spocne, krew wysusze, 

  Az oscysce dom sąsiada 

  Od sarańcy co napada. 

   Niech sie Polska moja rusy, 

   Moc pokaze swojej dusy! 

   Niech husarja skrzydła bierze, 

   Niech rycerze swe pancerze! 

  Posłuchała Polska króla, 

  Koń juz dobry usy stula. 

  Rycerz znowu jest gotowy, 

  - Kraju miły, bońdź mi zdrowy! 

   Tromba trombi koniec lata, 

   Złoty promień nad nio lata. 

   Bory szumio: wojna, wojna! 

   Polska ziemio, śpij spokojna. 

  Grzmio armaty, świsco kule, 

  Dzień ustaje. Obce króle 

  Wyciongajo długie syje, 

  Patrzo jak to Polak bije. 

   Biały koń pienknie ubrany, 

   Teraz cały krwio zalany. 

   Turek chwyta renko wodze, 

   Król rumaka piento bodzie. 

  Stańmy obok, zaczońć pora, 

  Czas pomyśleć o Grunwaldzie. 

  A po świecie okrzyk leci: 

  Niechaj zyje król Jan trzeci! 
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74. Jan Piętka, ur. w 1904 roku, 

       wieś Piętki Gręzki, gm. Klukowo 

 

O zabawach 

 Zabawy to bywali co niedziela. Dziewcyn było duzo, chłopakow duzo. Było w casie tem, 

co ja, jakieś dwadzieścia ćtery dziewcyn, chłopakow do trzydziestu. No to mieli dla kogo 

robić zabawy, bawili sie o. O na ten przykład, jak ja byłem kawalerem, to takie piosenki 

śpiewali: 

 W pusystym śniegu tem 

 W krong roztoco sie cary, 

 Brzenco sanek jancary, 

 Miasto spowił juz sen. 

 Obsar ten wita cie, 

 Zdobio śniegowe saty. 

 Jedzie panic bogaty, 

 Nuconc wesoło pieśń. 

 Wtem do sani podbiega 

 Dziewcyna niosonc bzy, 

 U jej łachmanow brzega 

 Przymarzły śniezne skry. 

 Rozchila drzonce dłonie 

 Śniegowych płatków rój 

 I cichy sept jej wionie: 

 Kup, panie, kwiatek mój. 

 Pan wstrzymał koni pent, 

 Spojrzał prosto jej w oczy, 

 Ujrzał pienkność i sment, 

 A z tych oczu uroczy. 

 Wzioł z ronk zmarznienty kwiat. 

 Teraz – rzek – siadaj przy mnie, 

 Juz skostniałaś na zimnie, 

 Ja ogrzeje  cie rad. 

 Posadził przy kominku, 

 Gdzie było ciepło tam, 

 Gdzie świecił jak na niebie 

 Pajonku gwiezdny szał. 

 Posadził przy kominku 

 I szepnoł jak we śnie: 

 A teraz niech dziewcynka 

 Mocno przytula mnie. 

 

O szkole 

 Dzieciakom juz tak było, no i tam dopiero chodziło sie, tak licyć, zacynało sie we 

wrześniu do Wielkanocy, a poźniej sło sie za pasieniem. I ucyli dwóch językow, po polsku  

i po rosyjsku. Krowy sie pasło i wszystko. Skoła tylko do Wielkanocy, a poźniej to wszystko 

do pasienia o. I nie tak jak teraz o. Dawniej jak sie nie miało swojego, to dostawało sie, bo 

trezba było we dworach o i po tych o, biedota o. to do te dziewcyny o, za pasieniem o. Tamoj 

dostawał jakieś ubrańcyny i zycie o i jesce tam pare metry zboza, kartofli o. I pas dzieciak do 

Wszystkiech Świentych, a od Wszystkiech Świentych sed do skoły. A dzisiaj to juz sie 

zrobiło inacej. Dziś nie znajo paść, tylko na łańcuchach cepiajo. 
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 W skole karali, łapy dostał abo za ucho, abo rence do góry, abo klenceć o. 

 

O wojnie 

 A bo , bo ja wiem? Mnie to tam dzienki Bogu nic nie dotkneło, bo ja za Niemca to 

brałem  

z Łomzy cement o. Komisarz był o w Szepietowie, przeznacył o, ja dostałem pińdziesiont 

metry cymentu. To tak o tylko przychodzili, to każdy drzał, bojał sie, ze o w kazdej chwili, ze 

to śmierć. Jak tu o w Krasowo Cęstki, no to było takie zdarzenie tam. Niemcy jechali, 

zandary, a tam byli partyzanty u jednego gospodarza. No zeb byli nie cepneli tych Niemcow, 

to byliby sobie pojechali te Niemcy, bo oni tam wlecieli za ogrodzenie i po łozyli sie. Poźniej 

dali strzały i zabili tych kilku Niemcow. No i poźniej przyjechali, obtocyli, cało wieś zegnali, 

wybili, wieś spalili o i jeden taki  o grob. No to i tutaj o tak, sie jechało w kazdy… Nieraz sie 

nocowało w stodole, w stodole, ze jak w razie o cego, zeby… Zaraz za stodoło pole, zboze, 

zeby uciekać, bo to… A co tak to przezycia strasne byli. Zdaje sie, ze nieraz cłowiek to by  

w mysio nore wlaz.   

 Poźniej juz jak odchodzili, no to jak przyśli juz tu niedaleko, to przyjechała kawalerja. 

Niemcy tam z Kosowa zza Buga, na front znacy sie oni. Tu konie zostawili, no ja tu 

wchodze… A ja, zeby to Niemcy inacej traktowali, to miałem Hitlera, no i powiesił nade 

drzwiami, zeby oni myśleli, ze zwolennik hitleroski. No i ja przychodze do mieskania, oni tu 

siedzo, jedzo. Tak sobie przy stole  posiadali.  Tam starsy jakiś sie opar o okno, uspał sie. Ja 

wchodze, mowio: Firer? Ja mowie: Tak. Hitler znacy sie. – W angielke go! No to ja mowie: 

No to juz zołnierz niemiecki ma poczucie dla swojego wodza, talerz obetrzeć i w angielke go 

wrzucić. No przyśli, pyta sie ten… Posło to wszystko na front, kilku zostało sie, konie pełno 

stodołe zostało sie. Pyta sie: Cy mas  konia?  Ja mowie, ze mam. – Przyprowadzaj jech tutaj – 

mowi – jak my tu beńdziem, konie pewne, nie zgineło ci, tu nikt nie przydzie. Ja mowie: 

Moze na okopy mnie zajmo? – My wiemy, z których na okopy chodzo zajmać (toć to ich 

ludzie) – mowi – powiemy ci, to ty schowaj sie. No to dadzo mnie znać, a ja sie schowam.  

– Ni ma – mowi – gospodarza. No poźniej to ja udaje chorego, zona mnie smaruje terentyno, 

no zeby nie wzieli na te okopy, bo zajmali. Poźniej juz te zebrali, odjezdzajo, mowi, ze teraz  

z koniami uciekaj, bo juz teraz nie gwarantujem, uciekaj do lasa.  

 No przysła ochrona znowuś tyłow, dziewieńciu. No to te już dalej latać za wszystkiem, 

rabować tego o. I juz tu zabrali woz, zabrali brycke, miał tako, zabrali no i… Poźniej jeden 

tam taki Niemiec siedział, taka córka była malutka, dwa lata, tam sie z nio bawił, cukierki 

dawał, no i mowi, ze u niego jest taka klajna mała – mowi. No mowi: To wase – mowi – co 

zabrali? Ja mowie, ze tak. – Wojna, coz poradzić, wojna, trudno, wojna, ale juz koniec bedzie 

o. No poźniej odchodzo, to ja lezał tam na łozku, no to odchodzo. – Do widzenia! No jeden 

mowi: Firera to zdejm, bo jutro rusek przydzie. Ja mowie: To sobie weźcie o. No złapał, zdjoł 

i dzieś go tam podzieli, zabrali tego. Oni myśleli, ze ja go bende trzymał, jak przydo ruskie, 

ze bendo prześladować, ze zwolennik niemiecki. 

 No poźniej to Sowiety juz przysli o. No już Sowiety, to sie obchodzili nieźle. Tylkoj te 

chodzili takie o, na noc wyrywali sie, bo tu stojało wojsko, to rabowali, chodzili te Sowiety  

o.  Raz przyśli o, miałem warte, przychodzo i…, a jeden: Kto idziot? – Warta – ja mowie – za 

czem ślajesz? – Nocna prewierka, znajesz NKWD. Ja mowie: Wroż! NKWD o. – A wada  

u ciebie jest? Ja mowie, ze jest. No to przyśli, pijo te wode. – No szto ty dziełajesz? Ja mowie: 

Sapagi, takie drewniaki cięzkie. – O jakie tołste (grube) – mowi – takie Giermaniec zakładał. 

Ja mowie: No tak. No zabrali sie, pośli. Tam do sąsiada mowie, ze Sowiety za cemciś sie 

włóco, zechco coś zrabować. Mowi, ze pewnie tak. No wyśliśmy, ale podyśli tamoj, oni 

wystrzelili raz, wystrzelili drugi raz. – Cego my tam pójdziemy? No i poźniej zaśli do, tam  

o pscoły obrabowali u jednego gospodarza. No tego miodu sie najedli i to wode pili o. Pożniej 

pośli do drugiego rabować. No my podyśli, oni wystrzelili i wróciliśmy sie. No poźniej za 
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tegoz przylata sołtys, mowi: Jak wartujeta? – mowi – bo tam Niemyjskiego zastrzelili. Tego 

on nie wiedział, myślał, ze to chłopaki, bo on by tam nie wysed, bo to bojoncy chłop taki, ze 

sto kilo jak kwiat, choroba no. Podysed do płota, a ten serje puścił i zabił. Poźniej jak sie to 

zabrało, jak posło na Warsawe o, no to juz wtencas spokój dlatego był. 

 

Małżeństwo 

 No jako z zono to tak, zapoznaliśmy sie na jarmarku, bo dawniej to jarmarki tez bywali.  

I teraz jest. Ale dawniej o bywali. No i poźniej zaprosiła, zeby przyjechać na odpust do 

Bogut, tam świenty Antoni o, trzynastego. No pojechał ja na odpust, zabrała tam do domu, do 

siebie, do Kamieńcyka. No i wtencas jeździł musi ze dwa lata blisko. No i na przykład 

zaprosił jo na oparty, bo przyjezdza panna z rodzicami i tam brat jak jest, to oglondajo tam,  

jakiś tam pocestunek, pocestujo. Poźniej panna zaprosi do siebie na umówiny. No i jak 

przyjechali tutaj na te opatry, poźniej sołtys przynosi mnie karte do wojska. No i za dwa 

tygodnie o posed do wojska po tych patrach, do Wilna, do piersego pułku legjonow. No ale ze 

byłem tylko dwa tygodnie, bo rodzice o załozyli, bo to ja miałem odrocenie jako zywiciel 

rodziny. A tutaj jakoś odrzucili, ale drugi raz wzieli no i zwolnili. I rodzaj cierpioncego 

kalectwa uznali tam, palec tak troche krzywy był i uznali za rodzaj cierpioncego kalectwa, 

kategoria C, w razie pospolitego rusenia… No i przysed, przyjechał z tego Wilna. No  

i wtencas do domu, bo ja mowie, jakem odjezdzał, to mowie do ojca: To juz mnie ni ma  

o! A ojciec mowi: Zeby ja usłysał, ze ty jest – mowi. No dlatego przysed tak juz sie nad 

wiecor, ojciec lezał na łózku, to mowie: To ja juz jest. No ojciec sie zerwał z radościo tako! 

No i poźniej zem pojechał tez do tej narzeconej, no i tamoj… Bo juz ona licyła, ze jak ja dwa 

lata pobende, to juz nic z tego. No i tam bywał i poźniej w tym, we wrześniu my pojechali, bo 

dawniej to u rejenta robili. Znacy sie, jak sła, to wnosiła posag o, wnosiła na przykład i ćtery 

tysionce złoty, to odpisywało sie ziemie o. No tam rodzice odpisali ziemie, a ta spłata, te 

pieniondze posły na spłate dla siostry o. No porobili u rejenta, wtencas o na zapowiedzi dali  

i do tego wesela, do ślubu sie sykowali. 

 No juz wtencas juz na przykład te wesele o, ten wyjazd. Zaprosiło sie tam druzbow ze 

wsi, o sąsiadow, no i tam musi z seść cy ile brycek o, bo dawniej to wolanty, brycki o. No  

pojechaliśmy tamoj na to wesele. No tam zajechali tez o, wesele było niemałe, bo to rodzina 

ich tez duza, bo było ośmioro u rodzicow. No ale ze to oni byli, brat jeden w Kobyłce, drugo 

w Kobyłce, trzeci w Kobyłce, jedn aptekarzem był. No i tam troche zjedli, pobawili sie, no  

i do  kościoła. No wzieli ten ślub. Poźniej po kościele o przyjechali, znowuś tam zebrali sie do 

tej starsej druhny. No i poźniej sie bawili przez cało noc. I z rana tam był obiad, suchi obiad, 

jak to nazywajo. No i zakońcyło sie te wesele. 

 

Pieśń 

    Widziałem ja brzózke, wiatr silny jo zgioł, 

 I dla swej igraszki listeczki jej zdjoł. 

 Tak stała złamana, wtem zbrakło jej sił, 

 I promień ostatni za góry sie skrył. 

  Widziałem motyla, jak walczył wśród drzew, 

  Na skrzydłach zranionych mieniła sie krew. 

  Chciał zwalczyć zniszczenia, wtem zbrakło mu sił 

  I promień ostatni za góry sie skrył. 

 Tak każdy na świecie słoneczko swe ma 

  I żyje dla niego, dopóki blask trwa. 

 Jak zgaśnie to słońce, to nie chce sie żyć, 

 Bo życie bez słońca niewarte jest nic. 
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Praca w kole młodzieży 

 Na przykład przed wojno, byłem o chłopakiem, to do stowarzyszenia nalezeliśmy 

młodziezy polskiej, bo to było. Robiliśmy przedstawienia, o byli jako aktorzy, tez odgrywali 

przedstawienia, do chóru nalezeli, do kościoła i tak do chóru skolnego. Odgrywali takie 

przedstawienie o. On sie ucył w skole górnicej, a ona była biednej wdowy córka. No ale on 

sie w niej zakochał. Jak posed do skoły, to pisał listy, no to ojciec odcytywał. On pozdrawiał 

to, to to, nie to, jak tam sie zysło tych dziewcont, to ze Jasiek pise do was, pozdrawia, a tej 

Zosi nie wycytywał, a on tez do Zosi o. Mowi: O mnie nic nie napisał. Poźniej on powrócił, 

ona śpiewała: 

 Wróciłeś, mój Jasieńku, wróciłeś, kochanie, 

 I cóz sie, Zosienko, z twym serduskiem stanie? 

 Jasiek jest to syn bogacza, ja biedna sierota, 

 Nie przyniose z sobo w wianie srebra ani złota. 

 Mam ci tylko zdrowe rence zdatne do roboty 

 I chabrowe duze oczy, włosów cięzkie sploty. 

 Kreńć sie, kreńc sie mu wrzeciono, snuj sie niety siwe, 

 Niech przynajmniej mój Jasieńko beńdzie on scęśliwy. 

W chórze tak śpiewalim: 

 Bo choć Moskwa sie zawzieła, 

 Jeszcze Polska nie zgineła, 

 Bo gdzie jeszcze żyjo wieszcze, 

 Zyje naród tam. 

  Bo nam żyje Adam miły 

  I Krasiński pełen siły, 

  I Bogdanek nasz kochanek 

  Jeszcze śpiewa nam. 

 A ten śpiew niechaj rozdmucha 

 W piersiach naszych iskre ducha 

 I wspaniale w wielkiej chwale 

 Stanie polski kraj. 

  Bić sie przyjdzie jutro może 

  Z Moskalami, co daj Boże, 

  Czy zginiemy, czy zbijemy 

  Zawsze sława nam. 

 Wówcas beńdzie czas na troski, 

 Teraz pijmy nektar boski. 

 Niech rozkoszy nikt nie spłoszy, 

 Błogosławmy czar. 

 

Zdarzenia niezwykłe 

 Tymińska o i Tukielcyna, jesce ona nawet zyje, wyjechali z miasta, patrzo, ogień sie pali 

na drodze wiecorem. No i ten synek Tymińskiej zsiad o, mowi: Co ten ogień ktos tam zapalił? 

No i posmerał tako kozico w tym ogniu. Jak sie zerwie syk jakiś o, jak sie ten ogień rozżarzy! 

No i oni o na woz, ten uciek, te kobiety sie poprzelenkali. No i nie wiem, jak tam do końca 

było. Bojeli sie cało droge. Co to mogło być? 

 Zaprowadzili opentanego do kościoła, no i ksiondz świeńci i mowi: Wyjdź zły i niecysty 

duchu! To mowi: Wyjde okiem. – Którendyś wsed, tendy wyjdź! – To wyjde uchem. Znacy 

sprzeca sie. Mowi: Którendyś wsed, tendy wychodź! No i on mowi: To tylko nadentego moge 

uderzyć, jak bende uciekał. No i chłop siedział nadenty w kozuchu sobie w ławce, a on go  

w brzuch tylko i uciek z opentanego. 
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 Uwaza pani tak było. Ja zachorował, to scenka mnie spuchła i materja sie zebrała tam  

o. No to tutaj mowio… Taka zerwona ta twarz, napuchnienta, ze to roza, ze to, to trzeba 

zamawiać. No i tam była w Kontach jedna taka kobieta, to tam jajkiem kreńciła koło tego, no 

i zamawiała, tam cościć mowiła. No ale ja przyjechał, boli. Pojechali do doktora. Zajechali do 

doktora i on o dał taki o ten kliper, jak to nazywajo. I to sie wzieło przepenkło, i materja 

wysła, i w porzondku. A ten urok o tez nic nie pomogło, te znacy sie zamawianie, jakiem 

pomachała. 

 

 

75. Stefania Góral, ur. w 1906 roku, 

      wieś Wiktorzyn, gm. Klukowo 

 

Przeżycia męża z okresu wojny 

 To sie zapoznałam, mąż był wygnany zza Buga, moj mąż zza Buga wychodzi, znaczy 

parafji. A męża Niemcy znaczy sie… Zadar ze stryjeczno bratowo. On [brat] wyjechał do 

Anglji, a ona poźniej znaczy z Niemcami, bo u nich tam, jakby u nas Sowieci, to u nich za 

Bugiem byli Niemcy. No i on wyjeżdżał samolotem do Anglji, o i on znaczy, żeby on jo 

pilnował, bo ona była bardzo przystojna. A znaczy on, a ona tu przyjechała, uciekła tu do nich 

do wsi, za Bug i tu mieszkała tam z Niemcem tym starszym, co tam był, jak to nazywali 

wacha, nie wacha, znaczy po niemiecku. No i on sie z nim zadar, a on chodził za handlem tu  

i znaczy, a ona go zrobiła śpiegiem znaczy. No i poźniej przed Niemcami oskarżyła, no  

i poźniej go ścigali jako znaczy śpieg. No i jak przysed – mowi – raz do domu (bo tylko 

nocami przychodził), poszed do stodoły w siano. – Matka – mowi – wysoko słońce, no coś 

matka – mowi – mnie nie woła. Bo prosił, żeby matka na śniadanie znaczy zawołała. – No 

pewnie coś zapomniała czy jak. No matka nie mogła, bo już byli. Przychodzi dwóch 

Niemców do stodoły z rewolwerami. – A – mowi – dziure sobie zrobił, ale sianem sie 

zawaliła w tem czasie. A mowi: Chodź! Jeden poszed do matki. – Proszę, matka, matka, to 

was syn? Wyjść – mowi – pożegnać sie. A na ten czas drugi z nim został przed domem. No  

a – mowi – od sąsiadow ktoś wysed, dżwi skrzypneli, a ten Niemiec znaczy o obejrzał sie.  

A mąż w tem czasie, to – mowi –  nie wiem, co go niosło, tylko temu Niemcowi tu dał  

i mowi, że wcale nie czuł, przez płoty to chiba tylko Matka Boska go niosła w tem czasie 

przez te wszystkie płoty. To dopiero za piontym razem go postrzelili. Tam wieś u nich duża, 

bo nad Bugiem, długa. Za piontym razem, ale jednak oni przystawali, a on za dachi wpadał.  

I za piontym razem. – No juz – mowi – (jak tam wpad) juz – mowi – złapany jestem.  

A goronco sie tylko zrobiło. Już pantofle… Jaki to czas był, to już nie wiem. Mowi: Goronco 

sie tylko zrobiło. Już złapany jestem. Ale tam zaraz choina koło wsi. No i – mowi – położył 

sie i tylko rencami powietrza troche jakoś złapał i nogami. No i te pantofle rzucił i boso do 

choiny uciek. 

 No i poźniej tu przysed, miał wujka w Malinowie i trzy lata sie znaczy krył. No i tuśmy 

sie zapoznali i tak, bo on jeszcze była znaczy kawalerem, i tuśmy sie pożenili. A poźniej 

znowuś tu z Klukowa jem uciek, z tego posterunku, jak jeszcze stojał. Tez jak handlował, no  

i zanios (taki kowal mieszka tam na dołach) jego żonce pantofle. I on dał mu pół metra 

pszenicy i trzy kilo słoniny. A tu z Malinowa wioz furmanko z powrotem, no to wtenczas 

śnieg duży był. No i akurat Niemcy najechali. – Handlarz, handlarz! Zatrzymali i sie pytajo: 

Jak sie nazywa? No ten wiedział jak, mowi: Górla Kazimierz. A to: No handlarz, handlarz – 

mowi. No i już znaczy na posterunek. – No – mowi – przyśli, poroździewali sie we dwóch, 

tak – mowi – tylko w tech sweterkach, rence pozakasywali, pyty pobrali i dopiero raz – mowi 

– jak dali, drugieraz. Jak byka dałem we dżwi!Dziwi sie, bo tylko tyle, że dżwi znaczy nie 

zamkneli. No i poszed, bez ogrody i uciek znowuś jakoś sie udało. – No – mowi – przychodzi 

tu do Malinowa, to już wszystkie, bo straśnie lubili męża, mowio: No już Kazik – mowi – 
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pewnie zabity, no już teraz – mowi – sie nie uda mu wrócić. Przychodzi pod okno stryjecnego 

brata – mowi – naschodziło sie, a on mowi: Nie płaczta – mowi – Pan był łaskaw, wrócił.  

I tak. Poźniej też tutaj, jak Niemcy przyjdo, to już go w domu ni ma, bo ni miał paszportu, 

trzy lata bez paszportu, paszportu ni miał. 

 

Choroba 

 Miałam już  znaczy cztery lata, to trzy miałam czy może cztery, trzy, to już nie 

pamientam, może i cztery już, no i w nocy zachorowałam i ogromnie płakałam bułki, a tej 

bułki nie było, bo daleko do miasta. Kiedyś wiadomo, nie chodzili ani autobusy, ani… To nie 

dzisiaj, że już o jest ta bułka, można było kupić. No i z rana mnie rozgoronckowało i nogi to 

tylko troszeczke mnie przykuliło, troszeczke tylko, pienta znaczy była w górze. No 

przykuliło, to przykuliło, ale nie wiem, czy mnie wozili tam do tego doktora, czy nie. Znaczy 

jak już miałem chodzić do szkoły, osiem lat miałam, w osmym roku… No i tak kiedyś na 

jarmarkach, takie abecadła byli, rozpoznawać litery, można było kupić, bo dzisiaj to  

w ksiengarni, a kiedyś to tylko na jarmarku kupił. No i ja tak siedziała jak teraz o na krześle  

i taki mały stołecek pod nogami, no i żadnego bólu nie odczułam, noc w ogóle, ale jak  

o chciałam sie z miejsca ruszyć, to sie nie ruszyłam. I dopiero na łozko mnie położyli, to sie 

miesionc czasu nie dałam ruszyć. I zara mnie to noge przykuliło. A taki ból miałam, że można 

powiedzieć, ale że na dworzu daleko ktoś szed, to nawet i słyszał, jak ja sie derła, bo ja nie 

dopuściłam ni do kogo. No i to noge mnie przykuliło w tem czasie. Poleżałam miesionc 

czasu, przestała mnie bolić, no i w porzondku. No powioz ojciec mnie do doktora, do 

Warszawy, a ja strasznie sie doktorow bałam. Żeby ja miała ten rozum, co ja poźniej miała, to 

by tego nie było. A ja sie derłam okropiście, bojałam sie tech doktorow. No i ojciec mnie 

zawioz do Warszawy, ale miał tylko sto złoty, a doktor chciał dwieście złoty. Ojciec też 

niebogaty był, no i ni miał tych pieniendzy. Jak przywieźli mnie znaczy z Warszawy, no miał 

zamiar, a jeszcze to sprzedam krowe… Jak sie tych babkow starych naschodziło, że skond… 

To kołtun – mowi – to jak bendo tam ciongnońć, to jo całkiem pokreńci. No i ojciec 

pożałował mnie, no i nie powioz, bo był tylko… Ojciec sie nie żenił sześć lat, była taka 

babcia, mojej matki matka stara, ona też wierzyła w te wszystkie zabombony jak to kiedyś te 

babki. No i nie dali mnie. 

 No poźniej jak już dorosłam do osiemnastu lat, oddali mnie uczyć sie szyć, ale mnie to 

wcale nie imponowało, niezadowolona byłam cały czas, jak już człowiek nabrał rozumu. 

Poźniej ojciec mowi: Maszyne ci kupie. Ja mowie: Maszyny nie chce, niech ojciec mnie da te 

piniondze na doktora. No i ja mowie: Jak bede miała zdrowie … Jak ja bede żyć? Bo na kuli 

chodziłam, tak o tylko pod pache. Jak dzie ide, to boli mnie i to kolano, i tu pod pacho. Ojciec 

dał mnie tych piniendzy, a jedna pani sie zajeła… Znaczy tutaj był taki dziedzic 

Maruszewski, Gródek o tutaj jest naprzeciwko, majontek był. No i ona do siostry mowi: Prose 

pani, jak ta wasza dziewczyna na te noge? – A nic – mowi – prose pani, jeszcze tak samo – 

mowi – a i teraz tylko płacze, narzeka, jak ona będzie żyć. No i dziedzicka mowi: Ja jo 

zabiore do siebie, ja jo wylecze. No i ona miała w tym śpitalu w Warszawie doktora Cydzyna. 

Zapisała mnie wzięła jako za służonce. Byłam, przebywałam u niej trzy miesionce, zapisała 

mnie do kasy chorych. No i takim prawem znaczy poszłam na operacje. No i w porzodnku, 

noge wyprostowali mnie. Ale co z tego, jak już wyszłam za mąż… Dobrze było, tylko że 

miałam usztywniono. Jak wyszłam za mąż, sie przewróciłam na lodzie. I jeszcze prawda, że 

też nie skończone to było, bo ta wojna zastała, już był trzydziesty dziewionty rok, już 

rozrużka, do śpitali nie chcieli przyjmować. Założyli mnie tako kleine, ale że ja już nie 

pojechałam, sama zderłam jo. No źle nie było, tylko że sztywna była, ale już dobrze 

chodziłam, tak nie nakulałam. Ale poźniej już jak wyszłam za mąż, to sie przewróciłam na 

lodzie i jak uklenkłam, tak wszystko sie zerwałam i do dziś o jakie kolano, tera mnie sie 

pogorszyło. Syna do wojska zabrali temu dwa lata, sama tylko zostałam. Jak sie dorobiłam, 
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tak  już tera nic nie warte całe kolano mam, bo to nie tak wszystko sie zrosło, już nie na swoje 

miejsce. A tera już starszy wiek i co? Żeby zara była pojechała, to by w porzondku było,  

a teraz to już… i tak sie dożyje. 

 

Pieśń 

A na cmentarzu kołysze sie trawa, 

Mój luby nie przychodzi, 

Zmuszonam pójść sama. 

Ide bez pokoje, smutne serce moje, 

Mój luby inno całuje, 

A mnie w oczach kole. 

Szósta godzina bije, ludzie z fabry ido, 

Marysia struła sie, do śpitala wiozo. 

Zaiwźli do śpitala, na łóżko założyli, 

A doktor z zakonnico ratować życie chco. 

Nie dawajcie mnie lekarstw, bo mnie żyć nie trzeba. 

Ach, po coż ja kochałam takiego podleca? 

 

O weselu 

 Wesele to tydzień trwało. Najsampierw byli jakieś tam rozpleciny, ale to już też nie 

przypominam sobie, czy to pierw do niej ido, śpiewajo. To chiba wienc do niej to było. Ido 

śpiewajo takie rozmaite tam kawałki. Poźniej znowuś jak przyjeżdżajo ze ślubem, to babcia 

mowiła, że tak śpiewali: „O roztworz, roztworz, moje kochanie…” 

 No już jakoś do składu to było, nie pamientam. Takie bendo klepy!No to jakoś do skłądu, 

wie pan, ale ja sobie nie przypominam. 

 „… Bo moje koniki – jakoś – mokno na dworze”. 

 Ale to jakoś do składu było. 

 No poźniej młoda znaczy wychodzi, gości zaprasza. A to długo trwało, zawsze tydzień, 

jak babcia mowiła. No i znowuś tam rozmoite przyśpiewki. 

 

 

76. Jan Majewski, ur. w 1896 roku, 

      wieś Wiktorzyn, gm. Klukowo 

 

Z wojny 1939 roku 

 W życiu to nie tylko same kwiatki, tylkoj i ciernie so, ale wojna to juz końcy te ciernie. 

W trzydziestym dziewiontym roku, proszę pana, jak wybuchła wojna piersego września 

powołany byłem do tego, do pułku siedem, siedem w Lidzie i zaraz trzeciego dnia, raczej 

drugiego dnia, drugiego wrzesnia umundurowali nas i wysłali nas już do lasu. Tam 

zorganizował sie batalion w zupełności i załadowali nas z drugiego na trzeciego w te,  

w transport i ruszyliśmy na front. Dojechaliśmy do Białegostoku, już nie można było 

przejechać, tory byli porawne. Wtenczas wyładował sie transport z powrotem i od 

Białegostoku przyśli marszem aż do Kamiennego Dworu. Tam w lesie przez dzień przestali, 

transport uszykowali w Strabli i ze Strabli ruszyli drugiej nocy znow na front na Lwów. 

Jakeśmy jechali transportem, wienc miendzy Bielskiem a Brześciem, w Czeremse pierwszy 

chrzest bojowy otrzymaliśmy z lotnictwa niemieckiego. Naśli samoloty i zaczeli transport 

bombardować. No dużych ofiar w ludziach nie było, tam dziesieńciu może tylko było 

zabitych, poźniej rannych było sporo. No kiedy uspokoił sie nalot, ruszyliśmy dalej na Lwów. 

Do Lwowa też już nie dojechali, bo nie było możności. Wienc przed Lwowem jakieś 

dziesieńć kilometry transport sie wyładował i marszem bojowym, prawda, ruszyli na front,  
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w okopy takie, jakie tam już byli przygotowane, bo Niemiec już pod Lwowem był. I tamoj tyż 

chyba, nie pamientam, ale od osmego września o cały czas byliśmy na linji bojowej. To tak: 

to wprzod, to w tył, jak popadło, czasem my Niemcow pognali, a wiencej Niemcy nas. No ale 

jednakowoż do dwudziestego drugiego września stali pod Lwowem. No a z dwudziestego 

pierszego na dwudziesty drugi Sowieci przyśli do Lwowa i Niemcy odstompili i myśmy sie 

zdali Sowietom. No i poźniej po rozbrojeniu, trzeba było ze Lwowa na piechote maszerować, 

bo żadnych lokomocji nie było, tory porwane, pociongow nie było. Wienc od dwudziestego 

drugiego września do… No nie wiem, do domu wróciłem piontego października dopiero. 

Cały czas tak sie szło, szło pomału aż sie przyszło do domu w końcu. No w domu to było 

wszystko szczęśliwie, że wszyscy przeżyli, nie było spalone, zniszczone. No Ukraińcy to nie 

bardzo sie z nami obchodzili. 

 

 

77. Lucyna Boratyńska, ur. w 1893 roku, 

      wieś Trojanówek, gm. Klukowo 

 

Wykształcenie 

 Chodziłam do szkoły do takiej podstawowej, a dawniej to było trzy, cztery klasy. Nie 

było siedem, osiem jak teraz, tylko cztery. A poźniej po tej szkole poszłam do Niemki uczyć 

sie kroju i szycia, i mowy. Byłam jakiś czas tam, dwa lata chyba chodziłam do Ciechanowca  

z Kucyna, cztery kilometry. Poźniej pojechałam do Warszawy, chodziłam do magazynu 

troche w Warszawie, do szycia. Pochodziłam troche, poźniej przyjechałam do domu, wyszłam 

za mąż i tak. 

 

O wojnach 

 Wojny pamientam. Piersa wojna była rosyjska, to zabrali nam konie, zabrali. Mąz 

pojechał na furmanke, trzy tygodnie  nie było i zostawił i woz i wyrzek sie, bo do Rosji wieźli 

tych ludzi. Wyrzek sie i uciek, zostawił woz i konie. Nie było nikogo, tylko ja i teściowa,  

i dzieciak mały. No i stale latali, latali, kobyła jedna została w domu, ładna klacz, taka 

trzyletnia. Sąsiad dał instrumentu, bo była w peńcie żelaznym i nie mogli wziąść. A sąsiad dał 

żelaza takiego, rozpentali i zabrali, pojechali. 

 Trzydziesty dziewionty, bomby śli, tylko ze nase wieś mijali. Z jednej strony byli 

Niemcy, z drugiej Polaki byli. Te kule jakoś te wieś mijali. Wygnali nas z domu, 

mieszkaliśmy w spichlerzu takim w młynie, tak jak w chlewie. A poźniej wyjezdzali, zabrali, 

nam tylko kury zabrali. Tu we wsi zabrali krowy, konie, zboża zabrali, ubrania, co chcieli, 

wybierali. I poźniej troche coraz lepiej, coraz lepiej i sie poprawiło. 

 No Niemce gnali. Tylko tak ja zrozumiałam, takie u nas w domu byli te Niemce, cały ten 

sztab, sama ta starszyzna. Nas zegnali do, do, licyć gumna, do stodoły. No a ja choć małe 

dzieci byli, dwoje chiba małych dzieci było, no to ze mnie sie śmieli, przynosili do mnie tam 

pozszywać, jeden spodnie, to koszule, to koszule, to tam zacerować coś, to ja co mogła, to 

dlategom zrobiła jem. No i poźniej jak odchodzili, to szczęście jakieś spotkało, że nie zabrali 

tech krow, a wszystkim z całej wsi pozabierali i pognali dzieś do Niemiec. Nam nie brali musi 

dlatego. Corka wysła na schody i pada: Mamusiu, prosić, moze by ten starszy wysed  

z mieszkania, moze by nam choć jedne krowe zostawili. Ja mu mowie, a on powiada, ze nie 

rozumie. Ale lecieli od sąsiadow i zajeli stado krow, lecieli od sąsiadow, no i nase gumno 

mineli. Dlatego musi poznali sie, że ja pracowała na nich, szyła, pomagała. 

 

Prace wiejskie 

 Tyle lat juz sie żyje niepotrzebnie. Wszystko sie robiło. Dzieci byli małe, trzeba było iść 

na pole, dzieci ciongnońć i garki ciongnońć z jedzeniem. Kiedyś sierzpem żeli żyto, pszenice, 
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poźniej kosami. Pługi drewniane byli. Cepami młócili. Nie widziała musi? Jeden kij taki, 

drugi kij uczepiony krótszy i takim o szpagatem związany i duli tak o cepami te zboże, kładli 

na klepisku. Teraz nie jest tak. 

 

O weselu 

 Nie wyprawiali takich wesel jak dziś. Dali wódki, dali przekąski, bułki napiekli cały piec, 

z dwanaście abo ze dwadzieścia blachi. Dawniej wolanty byli takie, nie tak jak tera taksowki 

same, tylko wolanty. Dwadzieścia cztery były wolanty na moim weselu, a reszta jeszcze ludzi 

szło piechoto, bo to w Kuczynie kościoł, zara tam z pół kilometra, nawet nie, zaraz we wsi.  

A wolanty takie o na gumowych kołach jak karety, jak karety, dwadzieścia cztery.  

I kucharkow było musi ze trzy z Warszawy, i rozmaitości. Rozmaite galaretki, teraz nie robio 

takich, jak kiedyś te kucharki porobili. O, u mnie wesele to było bogato! 

 Proszo tylko ze starszo druhno jak we wsi. Starsza druhna była i teraz nawet jest. 

Przyjechali z kościoła. Trzeba było na dwa domy gości poroztego, porozsadzać.  I na drugi 

dzień znowuś jeszcze cały dzień było wesele. O tak  jak moje wesele było, to daleko 

poszukać, teraz ni ma takich. Muzykanty grali, a poźniej do kościoła. A ja sobie z tego nic nie 

robiła, bom szła z cheńci, ale poźniej jak te muzykanty zagrali, jak te dziewczyny, tam druhny 

i drużby wzieli tam sie śmiać wesoło, to wtencas płakałam o la Boga, na cały świat. Nu tak 

szkoda było, zdaje sie tu dziewcyny i druhny, i drużby, a tu i już idź, na biede. Było berło,  

a tera sie zderło. I tego, i śpiewu, i… , a tera nic jak stara. Sie żyje i żyje niepotrzebnie. 

 

O dawnym żywieniu 

 Sagan barszczu, sagan kaszy nagotujo i jedzo. Teraz kaszy nikt nie rozumie gotować  

i barszczu nie gotujo, rzadko kiedy. Kiedyś no plackow sie jakiś upiekło, chleba z masłem cy 

kawałek mięsa jakiegoś tam. Pódo do roboty, to trzeba było jeść. Na wigilje i z makiem był, 

mak taki specjalnie z cukrem. Śledzie byli, ryby. Teraz co tu jeszcze? Pasternak… Już nie 

pamientam, co było, dosyć dawno, ale to juz nie, teraz nie, ile kto ma, tyle potraw da. 

 

 

78. Konstanty Lupa, ur. w 1898 roku, 

      wieś Trojanówek, gm. Klukowo 

 

Wspomnienia z wojen 

 W cternstym roku piersego sierpnia wojna wybuchła, a za rok pietnastego sierpnia  

w pietnastym roku juz Niemca mieliśmy u siebie. I tamte Niemce, to oni z Zydami mieli do 

cynienia zawse, z Zydem, bo oni specjalnie mieli Zydow za tłumacow, Zydy byli tłumacami  

i w róznej tam milicji. To byli znajome takie, co jak oni majo dzieś tam zara… Wiedział, ze 

tego zandarmerja, to jesce tak spotka sie. – Pan wie co? Przyjdo, to tam sie dobrze 

przysykuje. Zeby tam tamtego biglu usykować, to znacy sie tego przeprowadzać bedo. Jak 

chto miał dywany, zboza sporo jak ja, to oni rekwirowali, zabierali. To jak sie tu juz dowie, to 

do sołtysa zrzuco sie, zeby zjeść, wypić, a oni „Ja gut, dzienkuje”. Zabrali sie i pośli. 

 A co za sanacji to tez biedy zadnej, bo za sancji… Jak w osiemnastym roku,  

w dziewietnastym roku, nie to juz będzie osiemnastego…  Jak weśli w pietnastym roku, 

pietnastego sierpnia zaraz, to byli az w osiemnastym roku jedenastego listopada. I oni tak 

pienknie wyśli bez zadanej wojny, tylko z daskami i z teckami pośli od nas z Polski i nic.  

A przetrwało do trzydziestego dziewiontego roku, wtencas wydali wojne i znowus uderzyli na 

Polske. I oni tylko u nas przejechali to naso szoso od Łomży o tu na Ciechanowiec i pojechali 

i ich ni ma. My kopiem kartofle, a Sowietow cała armja tu a od Wysonk, od Brańska, od 

Bielska to sybko wali jak chmara do nas. 
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 Tak tez było w dwudziestym, dwudziestym piersym i w dwudziestym roku.  

A w osiemnastym roku, co sie Polska wyzwoliła jedenastego listopada, to zaraz  

w dziewientnastym roku na wiosne, dziewietnastego marca jak posłem do wojska. To rychtyk 

na ten cas, kiedy oni byli, to ja byłem po śpitalu. To było znacy sie, miałem bilet wrencony, to 

było o Pułtusk, tam Zegrze, tam te wszystkie miejscowości, to wszystko. Byłem tam trzy 

tygodnie. 

 A za tamtego, za tamtej niemieckiej wojny, to miałem zaledwie sesnaście, siedemnasty 

rok, to juz przychodził…, na okopy brali. To tak Rozan, Makow, Mława, Ciechanow, to tam 

sie robi tydzień, dwa i wtencas juz sie uprzyksy, to sie umyka nocami po kilku do domu. I tak 

sie przezywało. A teraz to na ogół, teraz to na ogół ludzie majo dobrobyt, ludziom nicego, 

nicego, nicego nie brakuje. 

 A w te wojne no to dziewcyny tego… Mieliśmy o, całe pół wsi u nas tu w stodole, taki 

był, taki jakby tu o. Siedzieliśmy tam wszystkie, całe pół wsi. Ale oni brali, zajmali na okopy 

tech młodych, te dziewcyny tam i paru chłopakow w zasiek spuścili sie na te… Chłopcow 

dziadek na spichlerz, spichlerz był wysoko na kamieniach, i ich tam schował i wikiem jakoś 

drzwi zamknoł. A oni tu tak na tem chlewie, bo to obok w tem samym budynku. I my 

patrzem, zajmujo na okopy, to te dziewcyny tam, chłopcy pod spichlerz, a my z bratem  

w pole i w paszenice. Ale mieli na oku i nas przyśli i zajeli. A moich dwóch chłopcow, co 

byli tam pod tem spichlerzem, i brata. I ten brata chłopiec niecierzpliwił sie i wylaz stamtond 

na klepisko. A te z trupimi głowkami naśli do niego i jego znacy sie zabrać, a on uciek tam 

pod spichlerz. I oni krzyco, ze wyłaź, on nie chciał wyłazić, to oni strzelili, tylko, ze oni 

siedzieli tak o tłumem za kamieniem, to tylko po nogach go, jech. To u tamtego, u bratanka,  

u bratowego chłopca bez nogi przesło, a u mojego została kulka w nodze. A trzeci mój 

najmłodsy siedział całkiem za kamieniem i tak odwrócony nogami i plecami, tak ze go nie 

trońciło. A nas przygnali tu, to brat zobacył ze ten ranny zemdlał, a oni mnie zajeli. I ja tu  

w ogródek, tendy bez to mieskanie… A tu siedział Niemiec juz u nas trzy tygodnie, który 

grał, który…, bo tu był śtab. I ja bez plot, bez śtachety, bez ganek i bez śtachety i pod, i w te 

kwiatki, tu złota gula taka była. I takem sie o rozkrzyzował i takem cały cas lezał, siedział, to 

małem juz nie zemglał. A oni w ten raz wypuscali bydło, konie i wszystko, wszystko  

i wszytsko zajmali. A nas uratował… Była taka u nas mała dziewcynka, zona jo nosiła i tylko 

chodziła  za niemi i pytała, oni sie pytali: Matka, któro krowe ci dać. Ze to ta mała jest, ze to 

mleka trzeba. No i ona powiada, ze te, no to jej zostawili. I poźniej jesce i owiecki tam jesce 

zabrać. No te owiecki oni zajeli, a matka rozcepierzyła sie i jedno owiecke za wełne złapała, 

przytrzymała. Jak oni ciongneli te krowy wypuscać i te owiecki to jedno obsempili. I takim 

prawem pozostali te owiecki i ta jedna krowa. 

 A tech chłopcow to zaraz tutaj… W tamtym drugim końcu wsi było, była, była ta, do 

śtabu nalezała, ale był tam doktor. To tego chłopca zanieśliśmy na renkach do niego, to zrobił 

tylko opatrunek, a mojemu zaraz operacja, trzeba było to kulkie wyjońć. I zrobili mu to 

operacje i to kule wyjeli. No i wiencej juz sie do niego nie sło. Poźniej był na brzegu taki jech 

niemiecki, niemiecki doktor, może to, ze był młody. Ja tu do niego, to mu pare kurakow, to 

jajkow, to tego i on tu przysed, zobacył raz i później z tydzień przychodził co dzień po 

zastodolu. I przychodził, jech odwiedzał i opatrunki jem robił, ten niemiecki doktor. 

 A co tak przezycia? To roźnie było w zyciu. W tym roku w wojne, jak przyśli Sowieci, 

no to brali nam. Jak było dwadzieścia ćtery konie we wsi, tak wszystkie zabrali, ani jeden nie 

został. I ja sam pojechał wtencas, bo miałem urlop nieogranicony, to ja pojechał. Kobyła mnie 

od źrebakow, tu źrebak jeden, jeden jeden miał musi tylko najwyzej seść, siedem tygodni,  

a drugi miał juz może z miesionca. No to jeździłem trzy tygodnie i byłem o, gdzie Brańsk, 

gdzie Pułtusk, Zegrze, tam po tego, po te… Cholera! Już nie umiem tam nazywać tych 

miejscowości. Tom tam objezdzał i na tej lenji jechać znacy sie tu na, na, na Wyskow i tu na 

Brańsk, na, na Ciechanowiec i na Brańsk, i na… Tymcasem polska kawalerja jech zaleciała  
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i stamtond wzieli siec i wtencas oni gwałt ucynili, i wtencas na kupe, mało nas tam nie 

podusili, na siosy po trzy, po trzy rzendy. A te kamandiry, co z nami jechali, co prowadzili to, 

to wprost za mordy sie brali, bo to nie mozna było przejechać. A jak pojechali pod Łomze, to 

most tam, to na most sie dusili, to duzo z mostu pozlatywało i sie pobiło. No i tak jechało sie 

niedaleko Grodna i tam trzeba było konie rzucić i stamtond przyjść pieso do domu, konie 

zostawić. W domu tylko zostali te źrebaki od cyca. 

 Kiedy byłem znacy sie tu latem, jak najdłuzej sie siedziało, to byłem, byłem znacy sie 

chory w śpitalu i byłem zwolniony, i byłem w domu kawałek casu. A juz poźniej, jak 

Sowietow od Warsawy odegnali i poźniej to mnie powołali, i poźniej jesce rok dosłuzyłem tej 

słuzby, i przysed do domu. I znow na gospodarstwie. Miałem o dzieci pieńcioro, to miałem co 

robić. I jech wychowałem. O to juz moje wnucki, to prawnucek. 

 

Dawne prace 

 Pierse byli, znacy sie gospodarze chowali duzo wołow, koni mniej chowali. Orali 

sochami drzewianymi, tylko mieli, tylko byli sośniki źelazem nabijane. Poźniej juz nastali, 

poxniej nastali pługi, ale była brona i źelazna, i drewniana, ale tylko jedna. To po tym 

zaoraniu, po tym zaoraniu znacy sie jak chodziło sie, to bronko powlokło sie, zboze sie siało. 

Poźniej drugi raz sie sło, przyrzuciło sie zboze i tak, tak ono ostawało rosnońć. Sierpami sie 

zeło, cepami sie młóciło. Trzeba było na chleb, to sie w zarnach zmiełło. Potem i młyny juz 

powstali. A co robić? To zostałem z gospodarstwem, uchowany na, na gospodarcem robił.  

A juz pare lat nie robie, bo nie dam redy, bom chory i juz. 

 

 

79. Franciszek Janczuk, ur. w 1899 roku, 

      wieś Trojanówek, gm. Klukowo 

 

Z wojny 20 roku 

 Już wiele lat już upłyneło, sie pozapominało to. Na front wieźli nas pociongiem, a poźniej 

piechoto przyśli. Dwa razy przychodzili, szliśmy do niemieckich okopow, poźniej apiać nasze 

sie naprzod. A tam już poźniej nie doszli do tego miejsca i poźniej znowuś odstemp. Potem 

przyśli nazad, przysed do domu. To u nas pułk został rozbity po tej stronie Białegostoku, a my 

poźniej… Tu zasedem do domu. Na drugi trzeba iść. A poźniej z nasego oddziału tam do 

niewoli dostał i nie było nic i… To oni dwa tygodnie jakoś nazad Sowietow wygnali, to 

poźniej iść nazad do oddziału, do Małkini i… Zaśli tamoj do ćwartki tej armji, sie zapisali, 

fasunek nam wydali i wtedy do Demblina nas zawieźli. No dwa tygodnie nas na prycach, na 

tych deskach spali i tak sie schodzili te porozbijane. I poźniej na jeden dokument wszystkie 

do oddziału, do pułku odesłali. Popadli do niewoli, poźniej drugi sie jakoś wyrwał, to poźniej 

ze mno sie spotkał, pada: Matanoski w niewoli umar na krwawo dezynterje. Seńdziak znouś 

uciek, to – pad – chłop… Do gospodarza posed na noc, gospodarz go wydał i znowuś 

rostrzelali i nie wrócił. W gminie to rozmawiali sie zimo. – To – mowi – ty to za burżujow,  

a my to za swobodu wojujem. U nas to je mnogo machorki. A tutaj to oni soli nie mieli, to 

przychodzili po sol tutaj, przez rzeke, Dźwina zamarznienta. Cały, cały pluton zabrali 

Sowiety. Jeden poszed w dzień do nich, tak jak zaprzedał. Poźniej przyśli w nocy, okręzyli 

ten cały folwark i krzyco: „Ura!”. A tu posterunek stojał, posterunek wzieli. To chtóry sie 

schował dzie pod piec, to został. Plutonowy na drabine wlaz pod pułapem, ciemno było  

i ocalał. A chtóre wylecieli, to zabrali jech i pośli. Taka była tu latanie, łapanie tylko. Nase tez 

jak pójdo tam od Dźwiny na  tyły. Raz pośli na wypad, to to znaleźli tylko… Chcieli artylerje 

zafasować, a pośli, tylko konia przyprowadzili z siodłem i ćterech telefonistow. Artlerja na 

tył, dwa kilometry w tył na noc odjezdzała, zeby nie zafasowali. 
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 Który oficer przydzie, to jak odstempowali, to ćterech zabili. Jesce bendo świadcyć jak 

uciekali, to kompanja chyłkiem, a on... Pociongnie masynowym karabinem i... O powiada: 

Jest tam świeze wojsko, ceka na nas, zmieni. A tu jesceśmy mieli dwadzieścia kilometry do 

Grodna i w jednem nas spalony był. Poźniej przyśli do Niemna sie przeprawiać. Przeprawili 

sie przez to Dźwine, to samolot przeleciał. - Nasz, nasz - krzyco - nasz. A ten jak zasieje  

z karabinu maszynowego! Niemieckie okopy, to do niemieckich okopow nasa ofensywa, co 

cofneli sie do tyłu, poźniej nasza naprzod... Do jednego miastecka ćtery baterje sie zjechało, 

jak zaceli bić we wszystkie strony, artylerja. No to już naprzod idziem, ale nie dośli tam, dzie 

zimo stojeli za Dźwino. 

 Miendzy lasami wioski było dwie. No poźniej na noc sie spodziewajo, ze tu przyjdo 

Sowiety, bo jech tam z drugiej wioski wygnali. Tu było po dwie kompanje w wiosce. No tak 

od lata wykosili po pińdziesiont metry żyta, żeby z granatami nie podyśli. Jeden  karabinem 

ustawili maszynowym do lasu strzelać. Wieczorem zaczeli nieść przez to żyto, zaczeli 

karabiny grać. Ucichło. A tu wszystko tylko gotowe, prowiantowy chleb przynios, wszystko 

gotowe, ale uciekać. Chleb porozkładali. Poźniej godzina dwunasta znow jak sie zerwało tutaj 

bić. Ucichło. Na rano jak sie wszystko pospało, z kraja, z brzega wioski tutaj wszystko 

zaczeło latać za chlebem, te Słowaki. I wszystkie karabiny nasze maszynowe zabrali, 

dziewińć karabiny, wszystko zabrali i poprowadzili. A tu latajo, chleb porozkładany, za 

chlebem. To wszystko wieje. Porucznik, była trzecia kompanja na pomoc, powiada: Chodźta, 

chłopcy, to wygonim. A jeszcze jeden przez wode poleciał, chciał ten tabor. To za nim jeden 

strzelił, miał zasłużony zegarek z Pietrogroda, to dostał za to frajtra. Dwóch tam dostało  

w tych Rebekach, wioska Rebeki sie nazwyała, miendzy lasami, tu las i tu las. Poźniej zara 

rozkaz otrzymali odstempować i juz. Tam wtedy tez niemało, wszystkie karabiny zabrali, 

dwóch kompanji i mało sie zostało z dwóch kompanjow. Ja kiedyś myślał, ze to jak juz front, 

dookoła front. A to tylko okopy, a tam nie ma nic, to taki front. Mozna zajść z boku  

i...  Przegrode tylko zrobio jak i tera te Niemce. I drutami sie otacali i miny zasadzali. Tu na 

drodze tylko koziołek osiodłany drutami i zastawi droge, i... Póki nicht nie idzie, to stojo. Tu 

za Andrzejewem te wykońcali bunkry wykońcali. A długo posiedzieli? 

 

 

80. Stanisław Maciejczuk, ur. w 1899 roku, 

       wieś Trojanowo, gm. Klukowo 

 

O wojnie 

Polska docekała, ze Europa cała zadrzała. 

Mineły dla nas chwile spokojne, 

Bo Hitler Stalinoju wydaje wojne. 

Rozsyła prawa mocno surow, 

Żeby na wojne były gotowe.  

I wzywa pod broń miescan i chłopy, 

Azby zdobyć miec Europy. 

Ledwie upływa dwadzieścia godzin, 

Juz zasmucone tysionce rodzin. 

Ido na wojne ojce i syny, 

Och, jaki wielki smutek rodziny. 

Tu zona zegna męza swojego 

I tak ze łzami mowi do niego: 

Och, męzu drogi - zona narzeka - 

Ty juz ostanies teraz kaleka. 

Boze, ach Boze, uspokój wojne, 
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Zeby rodziny były spokojne, 

By powracali męzowie z wojny, 

A wtedy kazden beńdzie spokojny. 

Wtedy sie kazden weźnie do pracy, 

W jedno sie złonco wszyscy Polacy 

I po bratersku w jednym okrengu 

Polska powstanie, beńdzie potengo. 

 

Z wojny 1920 roku 

 W dziewietnastym brany byłem do wojska, w cerwcu, w cerwcu. We wrześniu, nie we 

wrześniu, piersego listopada wyjechaliśmy na front pod Kamień Podolski. Całe zime byli na 

frońcie. No ja powiem wszystko, boć ja wiem, dzieśmy wyjechali, walcyli, dzie tego, pod 

Kamień Podolski no. Od Kamienia Podolskiego pojechaliśmy pod Połock. Na Smoleńsk 

mieliśmy uderzyć. Sowiety wprzod uderzyli na nas jak my. O, ale co? Była bieda, nendza, bo 

tak dostarcyć nam nie dali zycia, nie mozna było, bo tam ni kolei nie było nic, tylko szose 

byli, ale szose drewniane. Nie było takich bitych drog jak dziś, tylko wszystko z drewna,  

z chojarow, bo tam bagna, błoty, bo to na Litwie, front litewsko-białoruski. I tameśmy 

walcyli, ale głod był, bieda, nendza, bo towarow nam nie dostarcyli, chleba ni nic. Tak jak 

przywiozo chleb, to za dwa tygodnie, a dwa tygodnie głodny, tylko jedliśmy... co tam duze 

takie dziedzice sieli cybule na polu i kapuste. No to jak idziem to tak: kazdy ma suche kawe, 

zaczerzpnie sobie w manażke wody, ogień rozpali, zagrzeje i szczypioru tyle narwie, ile chce. 

Chleba ni ma, bo nie dowiozo, konserwow nie dadzo, bo tez nie dowiozo, bo koleje daleko.  

A to nie było motoryzacji, tylko wszystko na wozach, a wozy byli, wie pan, wojenne, to, to 

takie o, jak on zacnie jechać, to wszystko pogubi po tej siosy, bo wszystko dryga. O i to była 

bieda, nendza i głod, panie. Bielizny nam nigdy nie dali, jakem wyjechał z Cytadeli... (Nas 

pułk stał w Warsawie) to musi trzy miesionce bielizny nikt nie zmieniał. Tylko jak ukrad  

u Żyda abo u chłopa, no to sie ubrał, a jak nie to chodził tak zasmolony. To front, to nie było 

tak. 

 Nie chwale dziś, dziś to wojsko! jak widze, panowie, ubranie, kosula, krawaty. 

Przyjedzie zołnierz, az sie śmieje. A ja kiedyś sie wstydził przyjechać na urlop, bom był 

obdarty, bielizna nie jest taka jak potrzeba na mnie. Cego ja tu bede jechał? Zobaco, 

powiedzo: On głupi jakiś, cholera jasna> A dziś, a dzisiaj, o przyjedzie zołnierz, to prosze, jak 

jaki pan, panie, ubrany tego, ładnie, pienknie. I motoryzacja, i wszystko! A kiedyś tylko 

piechota, piechota, piechota. Jakeś ustał, to ustań, a cie nikt nie podwioz, bo nie było 

samochodu, nic, tylko piechoto. takie byli wojny i takie byli porzondki. Tak. No Polska była 

młoda, w osiemnastym roku odzyskaliśmy Polskie, poźniej uderzyli... Co? Wojna sie  

w dziewietnastym roku... Od cternastego to pietnasty, szesnasty, siedmnasty, osiemnasty. 

Legjony przyśli z Krakowa, no i  Połsucki objoł to armje. I poźniej, potem uderzyli znowuś 

Sowieci, ale nie udało jem sie, wojne znacy sie przegrali, wygnali jech. 

 No a dziś, dziś ja widze, dziś jest porzondek. ład, dbajo o cłowieka. Kiedyś to nie dbali  

o zołnierza. Zginies to giń, a nie to nie. A spanie jakie my mieli? Na prycach, łozka nie było, 

tylko sienniki z workow i taki koc do nakrycia, i cały interes. Łozka nie było, pryce. Ruskei, 

ruskie kosiary w Cytadeli byli. No jak on car zostawił te pryce tak, poźniej brali wojsko i my 

spali tak. Łozek nie było, ja nie widział łozka w wojsku. O i całe moje takie o wojenne 

przejścia.   

 Do Warsiawy... boć ruskie przyśli pod samo Warsiaw, pod Wisłe. A poźniej nas zabrali, 

a nasa kadra wyjechała do Ostrow Wielkopolski z Warsiawy. Wszystkie kadry powyjezdzali. 

Ostrow Wielkopolski, tak i dziś sie nazywa to. A tam nas znowuś sformerowali i na front 

ukraiński. Na Ukraine, tam pod Dubno, pod Lwow, tera Przemyśl, Ruska Rawa, o temeśmy 
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walcyli. I wojna sie poxniej skońcyła, jakoś sie pogodziła Polska z ruskiemi i obsadzili 

granice i te, i te strazo i dopiero do domu. 

 Słucha pan, to jesce to powiem. Nam przecieli, wie pan... My na Grodno śli, a nas ruskie 

przecieli, bo puścili pancerne pociongi do Grodna o. No i ja mam konia, wie pan, złowiłem se 

konia na frońcie, zeby nie iść pieszo, bo juzem ustał, bo głód. I jade, ale patrze jedzie kapitan. 

Jedzie kapitan, sie pyta mnie: Dzie wy zołnierzu jedziecie? A ja mowie: Ja i sam nie wiem, 

dzie ja jade. - To chodźcie ze mno - mowi - chodźcie ze mno, ja was przeprowadze, bo juz 

Grodno zajente, pancerne pociongi. Sowieci, a my jesce mamy gdzie do Grodna, osiem 

kilometry. No ja jade z niem. Jade bez las, a on prowadził tabor, a to był tabor wielkopolski  

z Poznania, fajne, fajny tabor i zaprzengi, i wszystko. Nareście no jedziem. Podjechali pod 

Suraż, takie miasteczko było. Podjechalim, a oni juz tam przecieli Sowieci. Jak zasieli, tak 

cały tabor wycieli, konie, przewaźnie konie poranili, konie popadali na szos. I to wszystko oni 

zabrali Sowieci, bo tam byli śpitale i kasa, pieniondze płacili, wszystko, chleb, wszystko. 

Nareście to co? To jedziem, no jade za nim. Dzie ja pojade? ja nie wiem dzie. On jedzie 

naprzod, a ja za nim. Mnie sie wzioł koń w lesie przewrócił. takie korzenie, wie pan, bez 

droge i on sie podetknoł, a ja bez łeb jego i na ziemie. No a on pojechał, bo to on kapitan, on 

miał konia dobrego, w munśtuku, w siodle, a ja tylko tak o z karabinem. On sie obejrzał, ale 

sie wrócił do mnie. - No co? Mowie: Koń mnie sie przewrócił. - No dobrze, no to chodźcie ze 

mno. No juz on tego, dojezdzamy do Niemna, to on mowi tak: Dzie jest Niemen najwąziejsy, 

to my musim wziąść cywilow, niech oni tu wytkno droge, bo nie śtuka... No on podjechał do 

wioski, przygnał dwóch chłopakow. Oni wzieli tycki i tak sadzajo w Niemen tu i tu. Nareście: 

- Juz tam nie pójdziem, bo tam otment, panie. Niemen ogromny, otment, zadna, nawet Wisła 

tak nie kreńci jak on, bo on bystro płynie. No on jedzie. On mowi do mnie: Umiecie pływać? 

Mowie: Nie. - No to zdymcie z siebie - mowi - buty, rzućcie w wode, karabin w wode i tylko 

jedne kalesony i kosule, a tam wyjdziem na lond, to wam dam, bo tam tabor stoi. - No - 

mowie - tak. On pojechał, ale juz on, juz jego koń wsed w wode takie głembokie. No juz ja 

widze dokond woda mu, a koń tylko nos na cubku. A ja mowie: Ja nie umiem pływać, ja sie 

utopie. To ja wzioł, bryknoł w wode, wzioł sie za ogon konia, okreńcił w rence. I koń pod 

wode, wie pan, z wodo to go przewróci, a on pod wode i mnie tak przeciongnoł. A ja sie 

trzymał ogona, az na londzie dopiero... Tak. I tamten zesed, on mnie oddał swego konia.  

- Pilnujcie mego konia, a ja bede przestrzegał - mowi - ułanow, bo tu z tyłu wojsko wali. Bo 

oni juz gonio z tyłu, a tu przecienta linja. Panie, zeby sie byli słuchali jego, to on byłby jech 

uratował. Ale to wiadomo, kawalerja, na koniach pany, munśtug, trzeba konia rozkiełznać  

w wodzie, muśtung wyjońć, dać mu luz wodzami. A oni tak, jak jedzie, to tylko, panie, 

zobacys nogi do góry, jego i nie widno, tylko konia skozłujo. I on zginoł, i koń zginoł,  

i wszystko. Bo to popend był, wie pan. A jesce nam powiedzieli: O tam most pontonny robio 

w tem miejscu. I na ten most my jechali. A oni zaceli robić mosty. Sowiety ich okrązyli, 

zabrali do niewoli. I juz most rzucili i musieli bez wode. Tak.  

 

O Cytadeli 

 Tam było srogo, bo tam stojała w Cytadeli tam Piłsucki, dziesionty pabilon. Piłsucki tam 

była aresztowany, siedział, była zandarmerja i był więzień, w którym on był uwięziony. No  

i oni tam sońdzili, wie pan, tech niedobrych ludzi, dla nich niedobrych. Moze dla nas by byli 

dobre teraz oni, bo oni walcyli o to, o wolność chłopa. Wienc burzuazja co robiła? Jech sukać, 

jech sońdzić i rozstrzeliwać. No to tak o, obsońdzili i zaraz wiecor, na wiecor przychodzo 

samochody, przywiozo, dziesionty pabilon sie nazywał. Przywiozo do tego pabilonu tech 

ludzi, ktorzy znacy skazane na kare śmierci. Przesiedzo noc, zandarmerja staje rano, 

przyjezdza obławo tako i jech bioro i prowadzo na miejsce. Bo tam było sondzone tak: 

miejsce straceń, zywcem cłowieka, subienica, wiesali i roztrzał. Bo trzy miejsc jest, na ale 
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przewaźnie ja widziałem tylko jak... Miejsce straceń to nie widziałem, tylko widziałem jak 

wiesali i jak rostrzeliwali. 

 Bioro ksiendza, bo tam kościoł był, bioro ksiendza ze sobo. Wprowadzajo od Bielanów  

z tamtej strony po schodach. Taki doł był, duzy plac, cegło murowany. I kazdy staje przy 

słupku, cłowiek kazdy jeden. ksiondz podchodzi i go świeńci. Niektorzy chcieli, zeby jech 

poświeńcił, a niektorzy nie chcieli. Mowi: ja sie obende - mowi - bez ciebie. Tak mu powie  

i on sie odsuwa. Dopiero nakładajo na głowe takie carne z białym krzyzem torbe i rence 

przywiązujo mu do tyłu tak o, a tu wojsko... zeby on nie widział, a wojsko juz je... Wojsko 

odydzie od nich moze jakie, moze pieńć metry od nich. Piersy rzond klency, drugi stoi  

w lukach, a tam cisa. Tam tylko dowódca ten, co prowadził tech na rostrzał, to on szablo, 

wyjmie szabel i stanie z boku, i pokazuje renko tak. A kazdy ma tylko po jednej kuli, nie 

wolno mu dwa razy strzelać. Szabel wyjmie, machnie, a tu tylko rrru! I gotowe! Ćterech na 

jednego strzela, ćterech, we ćterech. I dopiero jest kat o, dziura juz wykopana, doł jeden, za 

nogi, porozbuwa jech jesce i porozdziewa jak dobre ubrania. Pozacionga tam, ziemio zawalo  

i tak. 

 A jene panne na to skazali. Mowiła, ze sypać krzyz, bo rodzice prosili i krzyz, zeby taki 

pomnik postawić. Bo ona prawdopodobnie... Pisała u nas wywieska na korytarzu, ze struła 

sierzanta, narzeconego jakoś tam. I jo sond obsońdził, bo to był wojskowy cłowiek, na kare 

śmierci. Ale ona to jak jo prowadzili, to wysła z więźnia z włosami a zanim dosła, to goła 

głowa. Wyrwała wszystkie włosy ze strachy cy z cego, to ja nie wiem. I prosiła: Na miłość 

Boga, puście, ja niewinna! - krzycała. I tam te krzyco: Cicho! - Ja niewinna, niewinna! A ni 

ma gadania, wyrok i koniec, i juz. O to tak. 

 Wprowadzajo, stoi takich dwa słupy. Bronek to raz widział, on mnie mowił. I tu na 

wierzchu słup taki, taka wie od słupa i haki, i linki, a tu ława. Wprowadzajo jech, oni stojo na 

ławie i kat bierze o, zarzuca mu tako petel tak tu, kazdemu jenemu. I zajdzie z tyłu, ławe 

przwróci, on nogami nie dostanie, pomacha nogami, pomacha troche, pany pójdo i gotowy.   

I to poźniej dawali przepustki, wie pan, nie zdymali jech, zaraz przepustki i tu stali ludzie, na 

pokajanie patrzeć. A poźniej jakiś starsy jech zdejmuje i do dołu. No. 

 A miejsce straceń te, co tu nas tylko dowódca prowadził. - Chodźcie, ja was zaprowadze, 

zobaccie, jak to jest tam. To takie dno ogromne, na gwint te dno i taki jest łom, odkreńcić te 

dno. I tam jakeśmy weśli... On nas prowadził z latarko, ale dzie? Podyśli kawałek i tu ulica,  

i tu, i tu, i to wszystko wycementowane, wymurowane, to dzie ten cłowiek wylezie. Ten właz 

zakreńci. To jest miejsce straceń zywcem. Widziałem. Z głodu umrze, pewnie, ze z głodu, toć 

tam jeść mu nie dadzo. 

 

Dzisiejsze życie 

  Dziś lata nowe. Ja bym chciał być jesce młodym, ale niestety za wceśniem sie urodził  

o, to cały interes. Panie, tak jak dziś młodziez i my stare zyjem, to casow nie było i nie 

beńdzie. Co bedzie dalej, to my nie wiemy, ale tak jak dziś młodziez zyje i my... Jemy, co 

chcemy, papierosy podrozeli, palem, choć i drogie, tak. Wodka droga, ale dlatego sto gram 

postawi ktoś, to ja wypije, cha, cha, cha. Tak, panie, to jest casy, ubiory, panie, jedene tylko. 

Kupi, w cwartek u nas targi, w poniedziałki i w cwartki, kupi takie buty. No druga posła juz  

w insech. Poleciała, kupiła na tech drewnianych podeswach, juz tera moda, juz te. A zobacy 

pan za tydzień cy za miesionc juz - rzuco, bo juz sykujo, ja widział w telewizorze, w Łodzi te, 

te sewce, te juz narobili, ta fabryka, juz inse. Juz sykujo pieniondze, tam pieńcet, szejset złoty, 

co to na nio znacy. Kiedyś, panie, ja, ja, mnie ojciec kupił trzewiki, to ja w nich chodził... 

Penk cy tam jak, posed do sweca, załatał. A dziś? Niech pan idzie do mnie na strych, to tam 

dwa solaki, workow obuwia lezy i to obuwie dobre, ale moda, moda. Kiedyś mody nie było. 

Ja jak sed na zabawe, to ja boso, dopierom sie obuł tam, dziem tańcował. Poźniej nazad ide, 

znowuz sie rozbuł, bo jakem przysed, to ojciec mowi: Juz ześ poder buty, juz - mowi - takeś 
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sie dorobił, ja ci kupie drugie. A dziś, panie, nie patrzo, po wodzie pójdzie w chodakach. Tak. 

Do kościoła sie sło to tez boso podlecis, poźniej tam na smantarzu sie obujes, bo wie pan, 

boso nie pódzies do kościoła. 

 

 

81. Stefania Osipińska, ur. w 1899 roku, 

      wieś Trojanowo, gm. Klukowo 

 

Pieśń 

 "Nad brzegiem morza w ubogiej chatce". 

 

O weselu 

 Przódy było wesele to nie tak, bo było dwa dni. Nasamprzod taki wyjazd do kościołka, 

do ślubu. Poźniej wracali, balowali sie, cało noc sie bawili. Poźniej na drugi dzień był obiad.  

I przy obiedzie, przy stole krzykneli panu młodemu, że gorzkie. On ucałował młode. Poźniej 

krzykneli młodej, ona znow ucałowała młodego. I tak sie wesele tocyło, tocyło i sie skońcyło. 

No juz ocepiny, juz to nie wesele, tylko ocepiny. Zdejmo welon z głowy pannie młodej i to 

sie nazywajo ocepiny, a włozo kukardke. I chodzi ktoś taki z talerzem i zbiera dla panny 

młodej na cepek i tu kłado piniondze, składajo, bo to na cepek dla panny młodej. 

 "Ocepiny, ocepiny, tylko ocepiny! 

 Juz to nie panienka, tylko gospodyni. 

 Nasa panna młoda, zwijaj sie gładko, 

 Bo krew nie jest woda, zostałaś męzatko". 

 To tak, nie pamientam dalej. 

 Przysed z rajkiem, bo my byli z jednej wsi oboje i tak zapoznane. I ojca juz nie miałam, 

tylko mama, no i brat, brat ten o przysed z wojska rychtyk. I ja juz byłem do zamęścia, bo 

miałam dwadzieścia ćtery lata. I na sobote na zapowiedź. Zapowiedzie wyśli. Brat wysykował 

wesele i wesele sie odbywało, sześdziesiont osob było na weselu. I tak moje wesele sie 

skońcyło. Nasamprzod był na weselu kapuśniak i kiska taka piecona w piecu, i rosoł  

z makaronikiem, i galaretka do przekąski wódki przewaźnie, i wendlina, tylko nie taka jak 

tera wendlina, tylko swoja była, swoje mięso i swoje było wszystko urzondzone. I poźniej 

takie śtucki do mięsa. I na ostatku... To co juz na ostatku? Juz to takie było kiedyś tylo ciasto, 

był pierog i ciastka byli. 

 

 

82. Aleksandra Uszyńska, ur. w 1882 roku, 

       wieś Usza Mała, gm. Klukowo 

 

O nauce 

 Dawniej to tak było, że... na wsi, bo chłopcy to tam dzie dalej casem chodzili. Tylkom 

przez trzy tygodnie sie uczyła, bo poźniej... Tera jak milicja nazywajo, dawniej to strażniki, 

no nie kazali sie uczyć. To tak jak przyjdo: - Dosyć ucyć! A każdy sie bojał kary, to wienksze 

na gore, mniejsze pod łozko. To tak. To tyle o tym, a wiencej co ja tu wiem? 

 

Wspomnienia z wojny 

 Przyśli, pytali sie: Dzie mężczyzna? Mo ja mowie: Nie wiem. Bo i nie wiedziałam, tam 

wiem, dzie poszed, to każdy, to z bydłem, to z koniami, tam na pole, to do lasa. No ale nie 

wiem dzie. I poszłam do sąsiada, a oni mowio, czy ja tu uciekła. Mowie: Nie. Czasem ten 

mąz tu przychodzi, to ja przysła zobaczyć, czy ni ma. Jeden stoi konno, a drugi idzie, a ten, co 

stoi mowi: Zaraz bedzies zabita. A ja stoje na schodach, juzem zesła. To ja nic sie nie 
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odzywam. Przised z takim drugim, nie wiem, tam rewolwer cy pistolet jak sie to tam 

nazywało. I do mnie. Zaraz bedzies zabita. A ja rence na krzyż złozyła. Jezus, Marja, Jozef - 

trzy razy - ratuj duszy mojej. A on mnie wtencas w kark i no żeby prendko lecieć. On każe, 

żeby prendko, a mnie sie tak coś zrobiło, że ja tak jakby pijana. Łap jednego ostrokoła, łap 

drugiego, no i tak, o, takem sie chwijała. I rzucili mnie, i poszli. A chłopak, zajeli go z pola, 

gnali, młody, kazali mu lecieć... Nie wiem, co oni sie rozmawiali, ale kazali mu lecieć, 

wyleciał na smugi i zabili. I mnie to sie sykowało, ale tak Pan Bog dał, ze nie dałam rady iść. 

 Tyle lat, no ale to wszystkiego dużo było. I do piwnicy śmy wleźli jak... Dziecko było  

małe, nie takie małe, już rozumiało, a tu strzały już takie no, to i ona do piwnicy, córka moja 

była. Poźniej przised Niemiec i tam on sie sam siebie bojał, bo nie wiedział, kto tam je w tej 

piwnicy, bo to w sieni było. Krzyczy: Raus! A to trzyma. My tak wychodzili wszystkie  

z płaczem, ale nic nikomu nie. Musi on badał kogoś, co mu było potrzebne cy przeszkadzało. 

Mężczyzny żadnego nie było, tylko kobiety i dzieci, dzie ja była. 

 Ale jak już Niemcowi nie mogli zabrać, to takie świnie duże byli, to przerzneli. Tak  

o poprzebijali, że to z tego nic nie było. Jak im potrzeba było, to na podwórzu jałowice tako 

ładno zarzneli. A tam u nas miodu było dużo, to przynieśli tako w cem było. I ja jak zasła, bo 

ja była tutaj u córki, i zasłam tam do domu, no i bierze te Niemka ten miod, to nie dała mnie. 

Tak o chcieli, to robili, doskwierali ludziom. 

 No a jak sie zapaliło tam na zastodolu, to o, matki dziadek szed, no to co? To wylecieli  

i zabili, a on szed bronić tego ognia. Te sikawke nios. Krzyczeli "Jude!", że to Żyd, a to nie 

był Żyd.  Poźniej obaczyli, że miał rożaniec i starszy człowiek. Krzyczeli, że Jude, bo chował 

sie tam, bo było rozmaitej biedy, to sie nie opalił, to krzyczeli, że Jude no. Jeden zabił, a drugi 

rożaniec pokazał, machnoł renko i zostawił. Ale ile ludzi strachu przeżyli o Matko Boska, nie 

daj Boże, żeby człowiek doczekał. 

 

Pieśni 

Jestem sobie chłopak młody, 

Śliczny, zgrabny, nic do rzeczy. 

Mam blond włosy, oczy śliczne, 

Przy tem wioski dwie dziedziczne. 

Na baliku tańcowałem, 

Piersy raz panio ujrzałem. 

Żebyś pani wiedzieć chciała, 

Coś mi zdrowia kosztowała. 

Przez vpanine białe rence 

Czuje w sercu boleść, menke. 

Przez panine czarne oczy 

Nie spałem ja cztery nocy. 

Powiedz, pani, potajemnie, 

Czy sie pani kochasz we mnie? 

Powiedz, pani, teraz zaraz, 

Bo bym sobie inno znalaz. 

Jeżeli mi Bóg dozwoli 

Dostać męża do swej woli, 

Beńdzie brunet z czarnym okiem, 

Z drżoncem sercem i z głembokiem. 

A gdy klenkne na kobiercu, 

Cięzko beńdzie memu sercu.  

I innym bende ślubowała, 

A z ciebie bende sie śmiała. 
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A ja tobie powiem prawde, 

Że ja sobie inno znajde. 

Sama z siebie śmiać sie beńdziesz, 

Bo innego mieć nie beńdziesz. 

 Tak jej kawaler zaśpiewał na ostatku. 

                                                              * * * 

Latajo ptaszenta, wysoko górujo, 

Mam chłopca, kocham go, dziewczenta buntujo. 

Dziewczenta prosze was, chłopca mi nie buntować, 

Bo nie mam piniendzy z wami sie prawować. 

Miałem ja zamek, woda mi zabrała, 

Tylko moja luba na lodzie została. 

Chciałem sie ożenić, mama mi nie dała, 

Chciałem powendrować, luba mnie płakała. 

Szedłem ci ja sobie przez warszawski rynek, 

Błyscy mi sie w renku, błyscy karabinek. 

Karabinek w renku, szabelka przy boku, 

Zostańcie sie z Bogiem panny z tego roku. 

 

 

83. Janina Zawistowska, ur. w 1905 roku, 

       wieś Usza Mała, gm. Klukowo 

 

O wojnach 

 Chyba w cternastym wojna sie zaceła? Carat zabierał ludzi z sobo, tam jech mordował te 

ludzie. To było za caratu, a za caratu to no my chyba byli w niewoli, nasa Polska była chyba 

sto lat. A ja tylo tyle pamientam, bo ja urodzona jest w tysionc dziewieńcet piontym roku, to 

ja tylko z tysionc dziewieńcet, to jak ctery lata miałam cy pieńć, to co ja pamientała. A kiedy 

wojna w cternastym roku wybuchła, to ja miałam dziewińć lat, pierso komunjo dopiero była. 

No to jak Niemiec przysed tamten, to źle tak nie było, on nie był taki groźny jak teraz, taki 

był sobie, jesce dawało sie wytrzymać. A poźniej w dwudziestym chyba roku śli bolsiewiki  

i chcieli sie w Warszawie wińca napić. I takie studeńci jaby wygnali jech z Warszawy. No  

i dotond było az do tego trzydziestego dziewiontego. 

 W trzydziestym dziewiontym ta wojna wybuchła, co teraz. No to juz tera to było fatalnie, 

juz tak jak tera było, to wszyscy wiedzo, ze mordował, ludzi bił, nie był dobry Niemiec, 

okropnie mordował. No to z tcy wojen, no to tylko by tyle. 

 

Dawne czasy 

 A jak dawniej było, to pani juz zapisała? A jak dawniej było, jak przed wojno? No to 

poźniej, po tem wszystkiem, Polska była chyba tylko dwadzieścia lat sama w sobie. Do 

trzydziestego dziewiontego roku to Polska tylko dwadzieścia lat była sama w sobie. No to nie 

wszystkim było źle i nie wszystkim było dobrze za Polaka. Gospodarzom to było bardzo 

dobrze, jesce jak Wilhelm rzońdził, to tez jesce źle tak nie było. Dawniej to było wcale 

jenacej. Biednych było duzo, dziadow pod kościołem, a tera to nie ma. 

 

O weselu 

 Pamientam, wesele tydzień sie odbywało, a jak było duzo we wsi ludzi, to i dwa 

tygodnie, bo chodzili po ,,dzień dobrym".  To wesele normalnie jak i dzisiaj tylko z tym, ze 

chodzili po ,,dzień dobrym". Tak od jenego do drugiego, ten zaprosił... Znacy to wesele to 

tak: dzień weselny, piersy raz to... O pocestunek wam chodzi, cy tylko tak?  Tak. No to 
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zaprosi, panna młoda prosi na dwa tygodnie wceśniej, prosiła dwa razy wieś i rodzine to tylko  

raz. a wieś dwa razy. No a w dzień weselny idzie ojciec od domu do domu. No ido młodzi, 

ido starse, posiadajo za stoł, cęstujo jedzeniem, wódko tak jak teraz. No i tego, u nas to tak nie 

śpiewali, jak tam dzieś w kieleckim, tylko wiencej skromnie. Poźniej to cała ta tradycja nim 

pan młody przyjedzie. Konie stroili ładnie, wstengi roźne, w zieleni jak latem. Bryckami 

jechali do ślubu. Tego nie było co dzisiaj, ale to było tradycniej jak dziś. A dziś to wlezie w te 

taksowke i poleciał nie wiadomo kto. Jesce nawet taksowek nie strojo, nie raco, tylko straśnie 

skromnie. A dawniej wszystko kieliskami wódke pili, nigdy pijanych nie było. Tam jak ktoś 

świnia był, sie upił, no to tak. A tak to nigdy w życiu sie nie upili. Wszystko było na wesoło, 

muzykanty ładnie grali i jak tu i przedstawili z dawnych tradycji. To tak było. 

 I teraz do kościoła. Do kościoła to mowi, starsy druzba mowi taki wiers tam jakiś do 

panny młodej ładny. Duzo mowi rajek tez. Tak sie obejrzy po druhnach i mowi: Proście Pana 

Boga, zeby na was taka spadła rosa, zebyście nie siedzieli do siwego włosa. No i poźniej tam 

te błogosławieństwo rodzicow, to tak i do dziś je. No i pojechali do kościoła. jak przyjechali 

od kościoła, to kazda druhna swego druzba zabrała, cęstowała. A pani ubieracka to zabrała 

duzo gości: z pana młodego wszystko rodzine i panno młodo. To takie byli obrzendy. 

 A nazajutrz przyjdo, drugi obiad, o takie pore drugi obiad. No tera dwunasta, tak  

o dwunastej drugi obiad. Bawio sie, tańco. A tera najpierw bierze ubieracka do sibie. To jest 

juź ,,dzień dobry", to co dawniej. Juz bierze tera do siebie. No wzieła pani ubieracka z panem 

ubieracem, no to wzieła starsa druhna. Wzieła poźniej starsa druhan, od starsej druhny wzieła 

młodsa. Poźniej bioro wszystkie gospodarze, idzie tak po kolei. Jak dziś wieś obejdzie, no to 

dobrze, a jak nie to na drugi, na trzeci jeszcze. To takie byli tradycje. 

 

O chytrym parobku 

 A jaka dawniej bieda była! To ja tego, to ja tylko to mowie z przypowieści. Była straszna 

bieda, tako rzadko kasze gotowali parobkom. Jeden parobek sobie myśli: Moj Boze, gotujo to 

rzadko kasze i gotujo, a ja w niedziele konie pase, a w ten dzień tak cięzko pracuje. A oni ido 

na zmiane do kościoła, dzieci nie majo, raz ten gospodarz, w drugo niedziele gospodyni  

i godzinki sobie śpiewajo. Nareście temu cłowiekowi, temu parobkowi do głowy przysło tak, 

ze on wzioł i wlaz na góre. jak wlaz na góre, tak tego, tak on sobie myśli: Cekaj, ja cie tu 

urzońdze dziś. I ten gospodarz tak: ,,Panie, wysłuchaj modlitwy  nasze!" A ten parobek na 

górze tak mowi: Nie wysłucham modlitwy wase, bo za rzadko gotujeta kase. To ten sie 

stropił, ale poźniej mowi: ,,Niech wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie". A ten mowi: Nie 

przyjdzie, nie przyjdzie, bo kazdy głodny od stoła odydzie. No i przysła gospodyni, a on 

mowi: Ty wies, Pan Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy. A ona mowi: A dlacego? - No bo - 

mowi - dzisiaj ja jak ofiarowywał te godzinki, to Pan Bóg mnie sie sprzeciwił, nie wysłuchał. 

- A jak to było? No on jej to opowiada. Tak ta skopek monki i dwa jaj wybiła i na gęsto 

zrobiła. To była taka jajecnica, ale chłop sie najad jakkolwiek, ale było gęsto. 

 

Podstęp 

 A znow dawniej to straśnie pienkne dziewcyny, takie jak o ta pani ślicna, to do zakonu, 

ale nie do takiego zakonu, tam do zakonu do kościoła, tylo tu i tak sie modlili. A chłopcy na 

nie okropno cheńć mieli. Tak to juz zwykle chłopiec na pienkno dziewcyne ma cheńć. Tak 

mowi, mowi jeden, ze ja jo wezne. A ten drugi mowi: O ty, głupku, skond zes ty mozes takie 

rzecy? Ona nie chce ani tańcyć z nikim, ani nic, nie weźnies jej. Wzieli sie załozyli  

o kwaterke wódki. Wzieli sie załozyli o kwaterke wódki i ten przysed, ten pod okno... To 

kiedyś to takie malutkie byli okna. I on takie sybkie wyjoł, do niej wlaz, pod łozko dzieś tam 

sie wtocył i siedział. A ten drugi, co sie załozyłm za oknem, za to sybko. Te sybke znow 

goździkami przytknoł. No i ta przysła, sie wymodliła, wymodliła, tak sie modliła długo, az 

temu sie nie chciało tam pod łozkiem lezeć. A ona nareście mowi: Ach, Boże! A on mowi: Ja 
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sie z tobo położe. A ona mowi: Panie, jam niegodna. - Aleś pogodna. - Panie, jam grześnica.  

- Aleś pienkna dziewcynica. No i sie połozył. 

                                                             * * * 

 Pieśni, ale takie stare. Moze ty, darek, babci przypomnis? 

  Jaskółki nad wodo latajo, 

  Przewaźnie panowie blondynki kochajo. 

  La, la, la... 

  ja jestem satynka, o to sie nie trosce, 

  Najładniejsym panienkom scęścia nie zazdrosce. 

  la, la, la... 

 To stary walcyk, tak jak piosenka. 

 

O strachach 

 Tak to naprawde mowio, ale to tez nie była prawda. Mnie to wujek opowiadał, ze oni 

kiedyś byli niedne i robili guziki. No i mieskali po komornem. Ale jednej kobiecie mąz umar  

i ona mowi: Przyjdźcie do nas, bedziecie u nas mieszkać, mąz mnie strasy. Ja was darmo 

przyjme. I dała jem takie kuchenke, co on spał z bratem, a jech matka tak za piecem, taki był 

zapiec. No i oni śpio i ten przychodzi im te guziki robi, ten niby nieboszczyk. Trepie tam temi 

jech roźnemi przyborami. Rano wstajo i mowi... Oni mieszkali rok u wdowy. Ale temu... To 

był jeden Jakub, a drugi Jozef. Temu Józefowi sie sprzykrzyło. Mowi: Wiesz, co ci powiem, 

ja pójde i posukam drugiego mieskania. To niepodobno, zeby - mowi - djabeł przychodził i tu 

trepie, i trepie nam w tech guzikach. Choć nam nic nie przeskadza, ale po co ja mam nie spać. 

No dobra, to on posed. Ale ten Jakubcio znow, to jeden Jozef, a drugi Jakubcio, mowi: Ty, 

Jozef, ty przychodź prendko, bo jak on tu zacnie te guziki, to ja - mowi - tu nie wytrzymam. 

Ale jak on posed, tak sie i zasiedział. Matka mu za piecem pościeliła i on idzie spać. A tu jak 

pecyne wyrwie, jak go trzepnie w łych podobno. A on mowi: Az ty taki nie owaki, azaby cie 

to i tamto, jak zacoł przeklinać. I od tamtej pory jesce rok mieskali, wcale nie strasyło. No  

byłaby to prawda? 

 O strachach, tom słysała od gospodarza takiego, co chiba nie powinien kłamać. Jak on 

skłamał, to i ja bede, bo ja  bede, bo ja nie miałam zadnych przygód. Tak było: on był sierota, 

wychowywał sie przy ciotce. Ta ciotka miała dwóch synow i jech było dwóch po tech 

rodzicach. Ta ciotka miała dwóch synow i te syny poumierali. No i ta ciotka była strasna 

tarcjarka, latała, sie modliła wciąz i na cmentarz tam latała do tech swoich synow. I straśnie 

zaceło jech strasyć, pierzyny jem ściongało, ale co nie wyrabiało, ojej. Blaty sie zwala, ale te 

blaty lezo, a pierzyny to naprawde  podobno ściongało. Tak oni trzymali przy ustach, az tak 

mocno. Tak mnie opowiadał i tak trzymał, ze okropnie i ściongnie z niech te pierzyne. 

Nareście ona posła raz do ksiendza. Ksiondz mowi: To nie płac i nie lataj, do tech synow. Ale 

co to?  Matki zal to niezwycięzony, dwa syny do grobu wwaliła, to wiecie państwo, to nie 

takie proste było. No i ona... I strasy jech. To było pare lat podobno. Nareście to był taki 

ksiondz Markoski, on w Kuczynie kościoł fundował, a był kanonikiem. Mowi: Dokond zez 

beńdzies mnie latać i skarzyć sie, ze cie strasy? A zarzni co najmilse i zrob nabożeństwo  

i takie nabożeństwo, ze kogo na ulicy najbiedniejsego spotkas, to go zaproś. No to ona tak 

wzieła zrobiła, no i podobno przestało straszyć. To ja tyle. 

 Jeden był u wujka i wujek... Posed do wujka nocować, a miał przy sobie broń, no bo i do 

dziś z bronio. No i tego, wujek mowi: Idź na siano, bo ja ni mam dzie cie przenocować. No  

i on posed na to siano, sie połozył. Idzie do niego tup, tup, tup. Myśli, ze to ten wujek, no i nic 

sie  nie odzywa. Przysed, trzy razy go za łeb pociongnoł i posed. No a ten wujek nic sie rano 

go nie pyta. Nazajutrz on śpi (bo tam był przez tydzień) i znow to samo, przysło tup, tup, tup. 

Idzie, za łeb go pociongneło, tak za włosy i znow posło. Ten nic sie nie odzywa, ale do wujka 

mowi tak: Wujku, cy to wujek mnie przychodzi strasyć i mnie za głowe cionga? - Nie - mowi 
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- pierse słyse, tylko ja - mowi - kogo tam nocuje, to kazdy to narzeka. A on mowi: To ktoś 

zywy, ja tam w ni w co nie wierze i zastrzele jutro jak psa. - No to dobra, to strzelaj. No i tup. 

tup, tup po sianie, idzie w te same godzine (on ma zegarek na renku, sobie bataryjko 

przyświecia), tak w to samo godzine idzie. A on: Odejdzies cy nie odejdzies? Dwa razy 

 z góro wystrzelił, trzeci raz wystrzelił do góry. No i ono przysło, za łeb pociongneło i posło. 

Mowi: No to juz tera wierze. Podobno był u spowiedzi, tak mowił, to on to właśnie mowił, ze 

nie wierzył, wcale nie wierzył. Był niewierzoncy, nie wierzył, tam nie ma mowy, ze on 

wierzył. - Tak mnie - mowi - przekonało i tera wierze, i jest zycie pozagrobowe. 

 No wiecie państwo, ja tego nie słyszała, tylko słyszała, ale na swojej skórze nicem nic ani 

mnie strasyło przez zycie, ani co, tylko przepowiednie. 

 

 

84. Jan Wyszyński, ur. w 1900 roku, 

       wieś Usza Wielka, gm. Klukowo 

 

Przeżycia z czasów wojen 

 Jak zaczonć z brzega, no to miałem czternaście lat, no zaszła wojna rusko-niemiecka, no  

i przeżywałem takie czasy w młodech latach. Poźniej naśli Niemce. No przecież wojenny 

czas, to wiemy jak to, panie, strzegli, panie, tego wszystkiego, żeby to coś, panie, zabierać no 

takie rzecy. Wie pan, nie do życia byli, bo to był wojenny czas. Ni i tam, panie,  

w osiemnastym roku, panie, to juz Niemcow rozbrolili i ic, panie, wywieźli z Polski. A byłem 

młodym, no to rychtykiem, panie, widziałem, jak juz rozbrajali jech, panie, śli takie, wie pan, 

powstanie sie zrobiło takie. I jech rozbroili, i wywieźli jech, panie, rozbroili tylko z pasow,  

z broni i jech powywozili, no i nastompiła wolność, panie. To wszystko. 

 No przysed dwudziesty rok, panie, znow nasła wojna druga, panie, bolsiewicka. Znow 

naśli, panie, znow stratowali, bo śli na Warsiawe. Z Warsiawy ich, panie, wrócili, bo nie da 

redy wina sie napić, cha, cha, cha. No i co wiencej? Jak ich odpendzili, powstała młoda 

Polska, no bo to sie nazywała młoda, bo wszystko posło na nowo. A poźniej to sie wszystko 

unormowało i dosło do zycia tak jak potrzeba. No i do trzydziestego dziewiontego roku to sie 

zyło, mozna powiedzieć, ze nieźle, bo juz i warunki byli dobre, i do gospodarowania,  

i w ogóle do wszystkiego. 

 A poźniej to znow nasła wojna, znow Hitler znow, panie, napad na Polskie, znow jo, 

panie, stratował. Byłem, brałem cynny udział w Kobryniu, o Kobryń my sie bili cały dzień  

i cało noc. A poźniej no śliśmy na obrone Warsiawy pod dowództwem generała Kleberga. No 

i tutaj to juz nie wiem co mowić, bo juz rosyjskie wojska naśli. No rosyjskie wojska juz nas 

rozpeńdzili, no i dostałem sie do niewoli. Byłem w Rosji za Moskwo dwieście kilometrow,  

w Denikinie. No ale z tych terenow o, z Białostocyzny poźniej puscali. No i przysedem do 

domu na Wszystkie Świenta. 

 No i przezywało sie w słabych warunkach, bo pod strachem wszystjo. I nie można było ni 

coś zarznońć, ni coś, panie, bo ścigali ze wszystkich stron o. A każden był o taki speszony, 

myślał, lepiej sie wolał skryć jak patrzeć na tech Niemcow, no bo oni bez dania racji mogli 

wziąść na zakładnikow. Nikt sie nie spodziewał, a choć i cłowiek nic niewinny, ale widział od 

nich cy mogo wziąść, cy nie mogo wziąść. To wolał sie usunońć. A inno noc to i w domu nie 

nocował, tylko dzie w stodole. 

 Oni, jak ten front przysed tu o, na Ciechanowcu sie bili przez rzeke, no to zajeli na 

okopy.  Jak zabrali nas na robote Niemce, tośmy byli trzy tygodnie. Zabrali krowy, wszystko 

nam pozabierali, tak ze wróciło sie do domu po trzech tygodniach, to juz nie było z tego nic. 

A takze znencali sie nad tem wszystkiem, bo i trzeba było te okopy kopać, a oni kazeli, zeby 

to chizo robić. No a my nie dali rady tego wykonać, bo sie oglondali na wojska radzieckie, ze 

nas wyzwolo z tego. No i tak ze nie chcieli jem sie posługiwać. 
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 A poźniej to znow wyzwolili wojska polskie i radzieckie z tego. Jak wrócili do domu, to 

było cięzkie przezycie z tego powodu, ze nie było nic na tej gospodarce. I trzeba sie było od 

jednej krowy, to trzeba sie było do wienkszego wszystkiego starać. I trzeba było ze 

wszystkich stron i zarabiać, i tego, i trzeba było wszystkiego sie starać do gospodarki, bo 

inacej zycia nie było. 

 

O małżeństwie i weselu 

 To sie zenili w ten sposob, że jak przyjechał kawaler do panny, to najpiersze pytali sie 

rajka, co ten kawaler wart. Jak on wart, to beńdzie sie zenił, a jak nie wart, to nie beńdzie sie 

zenił. To pierw badali jego warunki, czy on ma dużo krow, czy duże gospodarstwo ma. No 

wybadali sie, a poźniej drugi raz kazeli przyjechać. No już jak drugi raz przyjechał, no to 

wtedy juz kole niego delikatnie chodzo, no bo juz on bogaty. No juz jak podobało sie pannie, 

to juz kazo trzeci raz być. No juz jak trzeci raz był, to sie umowili i wtedy na zapowiedzie  

o, no i juz dawaj sie zenio. Tam to umowiny, to patrzo tam, czy on duzo w sąsieku zboża, czy 

krow ma duzo, czy koni ma duzo, czy on hektarow ma duzo o. No i poźniej jak sie pozenili, 

no to tak zyli, jak było dobrze, to zrazu był bogaty, a poźniej jak nie umiał gospodarować, to 

sie zrobił biedny. O i tak to było. 

 Wesele. No to u nas to był inny zwycajny, bo u nas z kościoła przyjechali, to pocestowali 

i jesce  na drugi dzień obiad sie ciongnoł duzy, i tego, i do wiecora było wesele. A tam za 

rzeko, juz we wsi... Jak ja był jesce młodym, to ja jeździł w starse druzby, to tam jakeśmy 

zajechali, to druhny byli a młodej nie było. To juz oni, ze to my z tej strony, u nas na tej inny 

zwycaj, to oni tylko w tem samem mieskaniu, ale do drugiego pokoju jo zaprowadzili. A jak 

od niech sie kto zenił, to ona posła na wieś i jej trzeba było pobadać i starsy druzba do 

młodego przyprowadził. I wtencas młody poprosił rodzicow jej, i do kościoła jechali. No to za 

rzeko taki był zwyczaj. A u nas, jak przyjechał młody, to siedziała panna młoda ubrana,  

w welonie, no i ubieracka z drugiej strony. Starsy druzba w rencach wianek, jesce jakieś 

mowe powiedział, no i wrencał ten wianek, spytał sie: Cy panna młoda godna wianka? - na 

głos. Wszyscy odpowiedzieli, ze no godna, cy godna, cy godna, choć tego... No i jak witał, to 

pan młody całował renke, przyklonk, młoda i ubieracke. Ubieracka przyjeła ten wianek, no  

i pobawili sie pare razy i druzbowie sobie obadali druhenki. No i wtencas starsy druzba juz 

uwazał, ze cas, to mowi, ze panowie druzbowie i druhenki sykować sie do kościoła. No  

i wtencas rodzice młodej i młodego siadali na krzesełkach, tu dywanem wyściełali przed 

niemi, oni przyklenkali i pozegnywali sie nawzajem, no i z tymi i z tymi. No ze to 

błogosławieństwo, zeby jem sie dobrze w zyciu wiodło. No i marsa grali, do kościoła 

pojechali. Poźniej z kościoła przyjezdzali, no to jech witali. Wychodziła kucharka, kucharka 

tak i matka, no i chlebem i solo, a teraz to tortem witajo. I wtencas zabierajo, juz ubierać 

zabiera do siebie rodzicow młodej i młodego, i młodech do siebie. I tam pocestujo, i poźniej 

przychodzo na wesele, i tańco. 

 

Strachy 

 Chodzi o, panie, tego,  ogień po, po polach, to straszy, to ludzie sie bojo. A miałem taki 

trafunek, ze szedłem z zabawy, no i patrze, idzie jakiś ogień. No idzie, ale ja tak nie 

tchórzował, tylko sie, panie, otwarcie ide. Co to za ogień? No to ja co? Podchodze bliżej, a to 

sąsiad i bada wies z latarko. A to była juz godzina dwunasta w nocy, jak wie pan, z zabawy 

sie idzie. No ja patrze, podchodzi bliżej, no musi jakiś strach, ale wola boska, przeżegnałem 

sie i czekam. Podchodze, patrze, to znajomy i mowie: to co tu robi?  - A - powiada - owce 

mnie zgineli, wziołem latarke, bo poźniej i sam bym nie trafił do domu. 
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Praca pańszczyźniania 

 To dawniej opowiadali. Chodzili do dziedzica, trzy dni robili u siebie, trzy dni we dworze 

było. A jak sie tylko spóźnił troche do roboty w tech dniach, no to kazeli rzondcy, panie,  

i kład sie, pani, na ławe i pieńć baty za to, że sie spóźnił. Jak sie powtórzyło drugi raz znow 

to, to dziesieńć batow za to. To była taka we dworze, panie, słuzba. Poźniej to już sie 

polepsziło, ale tak była pańszczizna, to, panie, w ten czas tak robili. Poźniej to już sie 

polepsziło, bo dośli do wyrozumienia, że nie wolno, panie, takich rzeczy robić. To już poźniej 

na oranie tylko godzili i już przerabiał, ale już nie ściagali tak, zeby to, wie pani, tam bić, tam 

to, sio, juz wtedy obserwacja była troche lepsa. Wiencej to co tam takie? 

 

Dawna praca w polu 

 Sochami kiedyś przed czternastym rokiem to robili gospodarze, bo nie mieli, panie, 

sposobu koni wiencej utrzymać. Tylko jeden był koń do wyjazdki, a to to zakładał jednego  

wołu, jedne krowe, bo z niej i melko doił, i ona jako pomocnikiem była do tego wołu. No  

i socha była i zakładali do tej sochi, orali i poźniej, panie, jak juz pozaorujo to wszystko, to 

woła poprawia, przeda, a na zime kupuje krowe i ma znow dwie na mleko. Bez całe zime, co 

za mleko utarguje, to znow kupi wołu i znow wołem orze, a juz jedna krowa liśna do mleka 

jest, bo ta, co chodzi w sosze, no to juz ona, wiadomo, mleka tyle nie daje. I tak sie dorabiali 

coraz dalej i wienkszej, zeby było iwentarza, poźniej juz i końcow wiencej, zeby ulzyć, panie, 

dla tech krow, zeby ich nie mencyć i tech wołow. Juz po dwa konie chowali. Juz wynaleźli te 

pługi, juz pługami orali. I poźniej juz i brony byli źelazne, bo z poczontku to byli tylko 

drewniane, tylko drewnianymi uprawiali, ale to sie słabo wszystko rodziło. Jak pośli juz 

poźniej cięzejse brony źelazne, wienkszy urodzaj powstał z tego o. No to byli takie czasy, ze 

lepse gospodarze to wcześniej lepiej gospodarowali, a słabsze to słabiej, bo im było ciężej sie 

dorobić. 

 

Praca w gospodarstwie 

 Cięzko było, jakem zacoł gospodarować. A poźniej to juz ja, panie, dorobił sie i ziemi 

dokupywał. I juz mnie sie zrobiło lepiej, bo ja juz połowe ziemi tej, co miałem dwanaście 

morgi, to kupił drugie dwanaście i zrobiło sie dwadzieścia ćtery. Juz ja wiencej iwenatrzu 

dochował, wiencej zysku z tego miałem, z tej gospodarki. Jakem miał pińdziesiont lat, to ja 

umiał dobrze gospodarować, to ja miałem musi z sześć stuk bydła i siedem, bo ja miał siłe. 

Jak poźniej juz dzieci podrośli, to mnie juz było całkiem dobrze, bo juz było komu pomagać. 

Ale jak dzieci juz poźniej pośli po śkołach, ja zostałem sie tylko sam, juz lata sie zrobili 

sześdziesiont lat, juz sie zrobiło sześdziesiont pieńć, siedemdziesiont, juz ja podupad na tem... 

Juz sie tak nie ma czym gospodarować, trzeba ludzi najmać, ale z tego wyliczenia wielkiego 

nie ma, bo straśnie robotnik drogi. No ale chciawsy, zeby wykonać te obowiązki wobec 

państwa i zeby sie dobrze rodziło, to trzeba, panie, nawozow dużo siać i tego... Trzeba wciąż 

widzieć na polu, jak to rośnie, co tam potrzeba posiać, czy tam potrzebne nawozy. No i dązy 

sie do wienksego urodzaju i zeby wienksa wydajność była z hektara, choć do trzydziestu, do 

cterdziestu kwintali z hektara, bo inacej zyć nie mozna, bo trzeba i dla państwa, i dla siebie,  

i wienkszo hodowlo trzeba zwienkszać. 

 No teraz juz dobrze, nie moge powiedzieć, ze jest źle, tylko ze juz za duze lata mam, bo 

zebym miał lata mniejse, choć pińdziesiont, to bym umiał gospodarować wzorowo. Nie tak, 

panie, jak to gospodarujo, ze ni ma z tego nic, tylko gospodarowałem, panie, dobrze. Byłem, 

panie, w Radzie Powiatowej i medalem udekorowanym został, jakem pracował, dał redy.  

A dzisiaj to i medal nic nie da i tak. Jak jest młode ludzie, starsym jest komu pomagać, starse 

znow młodym pomagajo, to jest warunki do zycia dobre dzisiaj jest. Bo wszystkiego jest  

i masyny jest, i pomoc jest z kółek rolnicych i z państwa. Mozna kupić i traktor, i masyne 

jakoś zastempco, co ulzyć mozna w pracy. teraz wyjechać mozna, samochód se kupić. To nie 
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tak jak kiedyś było, ze trzeba było piechoto dwadzieścia kilometry iść. I trzeba było wstawać 

o trzeciej godzinie jak było gdzieś załatwić jakieś interesa do powiatu. A dzisiaj siada  

w samochód, sie jedzie i interesa sie załatwia, i dobra. Było urzendnik, panie, 

przewodniczoncy, to był w biurze, a chłop, panie, siada na taksowke i podanie wiezie. 

Przywioz, rzucił, a przewodniczoncy za nim piechoto maszeruje dla stwierdzenia tych spraw. 

A poźniej to juz teraz przysło, ze i urzendnicy, panie, przewodniczoncy juz ma, panie, 

samochód, jedzie i wszystkie sprawy na miejscu sie załatwia. A pierw to nie mozna było 

zadnych spraw załatwić, bo to było okannia do tych spraw załatwienia. A dzisiaj to juz jest 

samochód, wsiada i za dwie godzin załatwili tyle spraw, co kiedyś przez cały dzień.  

 

Wypadek 

 Sedem do spółdzielni zobacyć cy tam je co kupić. A jechał sąsiad z Ciechanowca z targu 

i stojał traktor na drodze, i mijał nie na prawo strone tylko na lewo, i ja sie przewrócił. Kołem 

noga przeszła i mnie noge złamało w ten sposób. Juz jest, bedzie juz o siedym tygodni jak to 

juz ja tak sie mence. Doktor rozetnoł i nakłuł jo, i wyprostował i, panie, noge owijał tem,  

i mnie lzej sie zrobiło, wie pan. Ja panu pokaze jak to jest, jak ja sie sam... I juz cuje sie 

polepsenie lepse, jak tamoj co było, bo tam to było mnie uschło, ten gips i mnie cisnoł.  

O widzi pan, a ja o jak ja se tak owinoł o, to była złamana w tech miejscach ta kość tylna i ja 

se owinoł i zrobił se dobrze. Mnie tera sie cuje polepsenie. A tak to kiedy ja by tam, panie, do 

nich jechać, to, panie, tu trzeba komuś znieść, a kto by mnie, panie, tutaj wioz. Przyjechać to 

mnie wzieli, ale... i przywieźli do domu, ale teraz na obserwacje, no to trzeba by było jechać. 

Ale ja sie i sam wylekuje, tego nie potrzeba. 

 

 

85. Bronisław Ołowski, ur. w 1905 roku, 

       wieś Usza Wielka, gm. Klukowo 

 

Z wojny 

 Bylim na starych fortach. Złapali nas pod Cyzewem. Dzie? W Zarembach Kościelnych. 

A drugi raz ojciec posed za mnie. No i poźniej jakeśmy zwieli trzeci raz, to juz poźniej śma 

cekali az, az front przesed. Wtencas w Lubotyni byli. Juz kościół zminowali. Tak poźniej 

zaraz Sowiety wpadli, panie, tech, co minowali kościoły, to... Dwadzieścia siedem kościoły - 

przyznali sie - zminowali w Polsce, jak tylko weśli do Polski Niemce. No i zara powiesili jech 

jak psow, siedmiu minarzy tych było. A my tamoj. 

 

Pieśni 

Noc ciemna, zimna az strach, 

Lec jesce straśniejsy wyglonda z tumana 

Ponury więźniowy gmach. 

Wybiła dwunasta na miejskim zegarze, 

Więźniowie snem twardo śpio, 

Lecz  jeden nie wszyscy, bo jeden z nich marzy, 

 On widzi wolność za mgło. 

A w jego celi so kraty źelazne, 

Ma pilnik cienki jak włos. 

On jednak sie śpieszy, piłuje nim kraty, 

Tak wciąz, tak wciąz. 

Po chwili, gdy karty od muru odstały, 

On widzi wolność tuż, tuż. 

O nocko kochana, pamientaj ze o mnie 
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I w pore ocenta zmruz. 

Wypad za okno z zapartym oddechem, 

Nie wiedział biedny ze w grób. 

Wtem wystrzał sie rozleg i odbił sie echem, 

A na murawe pad trup. 

Na głos wystrzału więźniowie powstali, 

A echem zaszumiał gaj. 

A warta jak zwykle wołała: czuwaj, czuwaj! 

 Myślał, ze wyjdzie, ucieknie z więzienia. Wypad za okno, wyskoczył, tu wystrzał i... 

                                                              * * * 

 "Tam do polskiej armji wojska zaciongajo". 

 

O wojsku 

 Wieźli nas pociongiem. Mało tego fasunku mieli, to poźniej, to poźniej wysiadalim. 

Ostatnia stacja była, Zagacie sie nazywała, a jesce dwa dni piechoto iść do pułku, to... Wydali 

paczkie takiech koszewow, sucharow na dwa dni. każdy zjad i głodny. My śli to po 

Wszystkiech Świentych, mrozek, kapusta stała na polu, dawaj to kapuste, kazdy głowke pod 

pache i te listki jeść. Porucnik z kijem gania, pada: Poumierata, to zara śmierć! 

 Śli, śli. Pada: Tamoj w pułku jeść przygotowali, powiemy, że idziem. My idziem, idziem, 

nie dośli. Musieli sie rozkwaterować na wsi. Na drugi dzień ledwo dośli. Tam zaśli juz 

wiecor, dopiero wybierajo do kartofli obierania, a miał być obiad gotowy dla nas. Dwa dni śli. 

Poźniej sie pokładli spać, poźniej budzo na ten obiad w nocy. Ale jeden wstał, drugi nie wstał, 

juz spał. Ja miał taki dasek okuty, a to byli wszystkie te fularzerki. Ja posed, wzioł obiad, 

zjad, posed jesce raz. On powiada: Juz pan brał - No to brał, ale to mało. - Az wszystkie 

wezno, to wtedy. Ja mowie: O, ja bede cekał, to sie nie wyśpie. I nie dali, bo sie bojeli, ze 

ostatnim zabrakuje. 

 

 

86.  Józef Marciniak, ur. w 1907 roku, 

       wieś Kuczyn, gm. Klukowo 

 

Strachy 

 Tutaj taka jest droga o, co idzie do Ciechanowca, to znaczy sie półtora kilometra za wsio, 

to tam byli takie błota okropne. No i tam, prawda, nieraz jakiś tam pijany jechał, panie, i nie 

mog wyjechać, to mowili, że to tam djabeł, panie, jego wprowadziłi, panie, i nie mog 

wyjechać, panie, mencył sie az do rana, panie. Rano ludzie, panie, tam jechali, panie, 

zobaczyli go, wyciongneli, panie, ledwo zywego, panie. 

 Tak wiencej tam, panie, nie mam nic do opowiedzenia. A swoje przeżycia, panie, to 

normalnie, panie, żyło sie na gospodarstwie. 

 

Przeżycia wojenne 

 W casie wojny to miałem przeżycia, panie, właściwie. No to taka była, była osobista, 

panie, pretensja, panie, tu z jednym, on już nie żyje. I on wysłał, panie, anonim do 

żandarmerji, tu na nas siedmiu, panie, że my szykujemy zamach na komisarza niemieckiego, 

panie. No i przyjechała żandarmerja, panie, i tam na drugiej wsi tam jednego wzieli, panie,  

i przyjechali do Kuczyna do mnie. Mnie nie było, mnie nie było w domu, panie, ja byłem tam, 

na tamtej sronie rzeki, panie, tam kosiłem saradele. No a tamoj u kolonisty, panie, też sie 

ukrywał jeden z Zachodu, panie, cłowiek, panie. No i ja tam... Mojego brata córka przyleciała 

tam do mnie na pole i mowi: Po stryjka żandarmerja przyjechała. Ja mowie: Nie pójde, bo 

bedzie koniec ze mno, panie. A oni, panie, to rozwalali raz dwa, panie, jakieś tam podejrzenie 
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było cośkolwiek, panie. No i oni w domu powiedzieli, jak sie nie zamelduje, panie, to rodzina 

beńdzie odpowiadać. No ale u nas taki sołtys był, taki dzielny chłop, z niemi dobrze tam, 

panie, żył, jem wódke stawił, gęsi jem dawał, jajka, wódke jem woził i oni jemu wierzyli. No 

i ja na drugi dzień z tem sołtysem poszłem na to żandarmerje. Poszłem, zameldowałem sie. 

Szew tej żandarmerji mowi: Toś ty bandyto jest?  Ja mowie: No to tak, ja jestem to bandyto. 

No i on tego sołtysa wzioł, panie, tam do osobnego mieszkania i z nim porozmawiał. Ten 

sołtys jemu, panie, wytłumacył wszystko jak jest, że on człowiek jest dobry, spokojny, panie, 

oddaje wszystko, plany, jakie  tam państwo niemieckie nakłada, panie. No a jak ja szłem do 

tej żandarmerji, to c Ciechanowca tam jeden znajomy, tam służył w żandarmerji i jako 

milicjant, policjant raczej. - No - mowi - wiesz - mowi - Józef, z tobo źle - mowi - beńdzie. 

Tak mnie postraszył, jak szłem tam, na ten posterunek. No i on tam wyrozmawiał sie z tem 

sołtysem, panie, i ten sołtys go przerobił, panie, i obronił mnie ten sołtys. I on wyszed do 

mnie już po jakiejś godzinie czasu tam z tem sołtysem, i on mowi: No - mowi - możesz iść do 

domu - mowi - jużeś wolny - mowi - tylko - mowi - pamientaj - mowi - tam nie szykuj 

żadnych - mowi - tam band - mowi żadnych, panie, zamachow, panie. O i tak sie skońcyło, 

panie. 

 

Praca 

 Cztery i pól roku na drodze pracowałem jako drogomistrz. Robota, jak wiecie, państwo,  

z ludźmi na drodze, panie. Nieraz, panie, późno wracało sie w nocy, panie. No i poxniej 

rozłończyliśmy sie z bratem, bo ja mieszkałem tam dzie brat, panie, a tam była stara chałupa, 

panie, nad rzeko, panie, to nie ta. Teraz juz oni w nowej, panie. I myśmy sie rozłoncyli, panie, 

ja mam pieńć hektary ziemi, to nie mogłem tego pogodzić, służby, panie, państwowej pracy, 

panie. Tam trzeba osiem godzin stanowczo być, a to i wiencej, panie. No i tu pieńć hektary 

ziemi, nas dwoje, to jak to? Najońć, panie, to sie nie opłaci skórka za wyprawe, prawda? No  

i ja zwolniłem sie na własno prośbe, na własne żondanie zwolniłem sie z pracy. I pracuje, 

panie, teraz z żono, panie. Syna mamy jednego, syn pracuje jako docent, doktor docent na 

Politechnice w Warszawie. I nie ma przyjścia na gospodarke, panie. My tam jeszcze, póki 

nam zdrowie służy, to jeszcze sobie damy rady, obrobimy to i państwu zdajemy plan, zboże  

i żywiec, panie, daje sie. O w ten piontek zdałem prawie czterysta kilogramy jałowke, panie. 

Na jesień szykuje drugiego znowu bolca, trzy świniaki znowu szykuje. Tu nas straszyli, że 

nam ziemie zabioro, panie, ale na razie tu nic, panie, do nas nikt sie, panie, nie wtronca, panie. 

My oddajemy, panie, wszystko, podatek w pore, panie. 

 

 

87. Piotr Marciniak, ur. w 1895 roku, 

      wieś Kuczyn, gm. Klukowo 

 

Polowanie na szczury 

 Polowałem dziś na szczura. ja go do worka wpuszcze i dopiero pałeczko zabije.  

O, szczury to szkode robio. A ta koksecka nocowała z temi maleńkiemi kurcontkami o tam  

o. Ale tu juz stare opuścili tech młodych, bo źwierzyna, kochane, to tak robi, nie tak jak nasa 

mam ludzka, ze wychowa nas, wychowała takich o i to takich, póki ona żyje, a to stworzenie 

to tak robio. No łapiem tech szczurow, bijem jech, a przybywa jech w tej ilości, my jech nie 

wyniscym. Byśmy jech wyniscyli. Nieraz tam jakieś porady sie zdarzajo o w gazecie, 

trucizna. Ale weź, my scura otrujem, a scur pójdzie po tech kontach i trucizne ostawi o i nam 

te nase, dobytek nam zatruje i tego, trzeba pilnować. Tak. 

 Ale te siedem śtuk, jak ten syn wzioł tam łomotać, a ja tam ustawiony, brat moj w drugim 

miejscu, akurat nadsed na ten cas. To syn krzycy: Trzymaj tam, nie puscaj! A to takie źwinne, 

ze ci spod renki pi, pi. I patrze, ze ten jeden zwiał nam, tak. Dzie on tam zwiał? Tośmy 
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kołatali tu, nie wysed. A teraz ja tu lezał, bo teraz o ja reumatycny, bo taka pogoda, ja tu lezał 

tak, nareście wysedem na podworze i tam coś mnie wskazuje, ze tam jesce zajrzeć. Syn juz 

uporzondkował to miejsce, dzie jech wykryliśmy, siedem śtuk zabitych, jeden nawiał, ale juz 

przepadło. Ja zachodze, juz Tadzik skrzynki tam poustawiał. Ja jedno rusył, nic, drugo rusył, 

a on... i uciek. Ja tu... A przysykował takie, pistolet taki z brzeziny, miotłe takie, bo tem 

najprendzej sie upoluje. Grubo pałko nie upolijes, a tako miotełko jak go siaszniesz, to juz go 

potrońcisz, on po, pi. - A ty! - mowie i jesce raz, jesce. Lezy tu przy kurniku. Jak syn 

powróci, pokaze. - Widzis, ja stary strzelec, a jescem upolował. O Jezu drogi! Rano to 

małośmy sie nie pokłócili, syn, on mnie krzycy: W tamtym końcie stojeć, stoi ojciec! - Cekaj, 

ja jesce tu... A on taki prendki. ja mowie, ze tam stane. On sie orentuje, jak tu pozycje 

usykować. O moj Boze kochany, o jej, jej! 

 

O służącym 

 To nie opłaci sie tego opowiadać. Ja zawse opowiadam, kiedy służoncy służył  

u gospodarza kiedyś. Moj ojciec opowidał to. Powiada, ten służoncy, wiadomo, tam nie spał 

w pokoju, dzie gospodarz, tylko w oborze dzieś tam, w stajni jakiej. No rano gospodarz 

pójdzie. - No tam Ignacy wstawaj! - Zaraz wstaje, zaraz! I jesce sie obwinie, i jesce sobie  

w ciepłem, ogrzanym przez noc, bo rano sie nie chce wstawać. Przychodzi drugieraz.  

- E, słuchaj, juz cas wielki, wstawaj, wstawaj! - Panie, juz ja ostatni but obuwam, juz wstaje.  

 

Dzisiejsze życie 

 A ten mnie sąsiad jucha takie coś zrobił. To państwo choć tutaj nie kryjo przede mno nic, 

a tamten mnie nic nie powiedział. To młody męzcyzna, taki suchi cłowiek. Dzie on tam coś 

zrobił? Ja siedze, siedze sobie z tem jego ojcem, rozmawiamy. Za jakiś cas słyse, tam dzieś  

u niego na jakiejś safce cościć mowi: Panie, juz ostatni but... Acha, ja słysał o  takich rzecach. 

Tadziu, to ty taki cwany? Mnie starego tak naciongnońć? A on sie roześmiał. On mnie 

krzywdy zadnej nie zrobił, tylko... Ja juz cęściowo tez, wybaccie państwo, ze ja niemłody, ale 

ja juz sie orientuje pomiendzy wami i co tu jest, to, tamto, tego, troche sie dowiem z cego, 

troche sie dowiem z telewizji, gazete lubie. Oj, ja gazete, taki miłośnik do gazety ja! Och!  

A gazete bym cytał, jakieś ksiązki historycne cytałbym wciąz. Az casami nieraz kobieta: - Aś 

sie zacytał! No juz ja wtencas rzucam te gazete. Wyjde tam na podwórku coś, bo ja juz dzisiaj 

do roboty nie bardzo sie nadaje. Ja tylko pić to jesce umiem, a tak juz rence, nogi... Tylko 

jesce na swój wiek, to o tak rano jak wstaje o swoich siłach, to rence złoze i chwała Boziulce, 

ze ja przenocował. I wstaje rano znow, ide do fabryki swojej, tej tutaj, gospodarskiej i co 

moge tam dlatego coś, coś sie staram, zeby pomoc cośkolwiek no. Bo jakzes, cy te młode, jak 

jest jedna w domu młoda osoba cy nawet dwoje, a nas dwoje jest niedołengow, to oni nadązo? 

Oni wszystko muso przysykowac, obżońdzić wseńdzie tego, to ja nie chwale sie, ale bym 

chciał pomoc. Bo nie powiem, oni krzyco na mnie, oni jesce krzyco, ze ja pomagam, "siedź". 

To ja sie najeść, to dam, dam rady - mowie - a jak do roboty, to nie dam rady? Tylko, 

kochane, to mowie z renko na sercu, ze ja juz nie da rady, ze juz cłowiek... To juz nic z tego 

gadania, to nie. O kobieta siedzi o, kobieta kilka lat temu sła jesce i robiła, a dzisiaj o po 

mieskaniu przejść sie, przewraca sie o, nie ma siły, nie ma władzy. Najpierw nogi ma 

okropnie bezwładne, a i rence mało. A ja pare  tygodni starsy, moze i pieńć tygodni starsy od 

kobiety i jesce, jesce tak o... 

 A co to jest, kochane ludzie? jak ja był młodsy, jaki ja był chciwy do roboty! A dziś juz 

mnie nie potrzeba. A młodym potrzeba, bo to młode nieraz mowio: Nie rób! Jak mnie 

zaatakuje ten, ta pogoda taka niedobra, och Boze! Do kościoła nie moge chodzić. Ja posłem 

do lekarza i mowie: Panie doktorze, no to tamto, ale bieda - mowie - do kościoła nie moge 

pójść. - Cego to do kościoła pójdzies, zmarznońć? Siedź przy piecu i paciorek, jak das rady  

i umies, to zmow, ale przy piecu siedź. Jeszcze i przy piecu nie wstydź sie renkawicow, 



 156 

kozuch i renkawice. Przy piecu bende siedział w renkawicach? No nie wiem, jaki koniec 

moze byc, a dzisiaj to jeszcze ja bez renkawic. Ale niech tylko troszke zimno, to już bieda 

mnie. Nie tylko, ze to juz teraz jest ta chwila tego okresu letniego, to nie zima, ale jak słoty, to 

mnie... Pogoda bedzie tam do Ciechanowca, tam pieńć kilometry, to ona jeszcze za 

Ciechanowcem moze pieńć kilometry a moze pietnaście, a ja mowie: Wieta co, juz jakoś tak 

sie ochmurza. Juz zmiana. Tak mnie ten organizm moj wykazuje. Co to jest? I lekarze nie 

mogo tego, bo powiedział mnie lekarz, zeby to było wcześniej, to jeszcze wienkszy można 

było, a teraz już nic z tego. Ale jednak zabieg mam też. On powiedział, że... Jeszcze sie na 

mnie rozgniewał, bo ja w ten sposob sie wypowiedział: Panie doktorze, po co ja panu bende 

tu przeszkadzał? - To po coś przysed? To Olszeski. Nie wiem, cy wy słyseli o tem 

Olszeskim? On teraz w Ciechanowcu nie jest, w Bogutach, bo juz starszy, ale znany lekarz, 

znany. On przeznaczył mnie asprokol i salwichi, to salwichi to przewaźnie takie tam 

wewnentrzne lekarstwo od żołondka, bo ja żołondek bardzo źle sie czuje też. Człowieku, soli 

bym wcale nie jad. 

 

Z pierwszej wojny światowej 

 Ja tam sprobował wszystkiego, bo w szestnastym roku jak nas z Finlandji przerzucili do 

Rumunji, szostego grudnia dwadzieścia stopni mroz był w Finlandji. Przyjechalim do 

Rumunji, cieplina, słońce świeci do końca grudnia. A w stycniu jak sie zaceła wiejka, to 

mysmy nie zdążyli sobie usykować ziemlanek na zime przy linji tej frontowej. Tylko tak 

szykowali, to szykowali, a jeszcze dużo nie zdążyliśmy, bo wojska było kupa. Nie zdążyliśmy 

dobrze tech ziemlanek uszykować, a w nocy huragan nased śniezny. O Jezu drogi! 

Pozawiejało nie tylko nas w ziemlankach, dzie nie było znaku, tylko domy, budynki takie  

o, takie normalne, to rowno z budynkami śniegu nawiało. I te Rumuni tak narzekali, że to 

Rusek przynios do nas ten śnieg, te zime, bo u nas - mowi - nie było takiej zimy nigdy, o tak 

o. Ja przeżył ojej, jej! ani chorował człowiek tamoj. 

 Jak ja powrócił w osiemnastym roku, juz po tej rewolucji, co w Rosji wybuchła, to nas 

dopiero jak rewolucja wybuchła, to nas z frontu dopiero zdjeli juz. Została wojna skońcona. 

Wtencas Rosja tez Niemca pokonała, bo Rosja z Niemcem walcyła, ale my Polacy byli pod 

okupacjo cesarza rosyjskiego, wienc ja byłem w tem wojsku. W ctenastym roku sie zaceła ta 

wojna. to wróciłem w osiemnastym. Ja nie poszłem zaraz w cternastym, ja poszłem już  

w maju w pietnastym roku. Ale wszystko jedno w osiemnastym dopiero... Listu ja ni miał  

z domu ani rodzina ode mnie. Jeden tylko list otrzymali, jak tylko zajechałem do Rosji. Zaraz  

napisał, ze zajechałem tu i tu. W Tulzy byłem tego, a poźniej z Tulzy to ja zajechał, oj,  

kochany, jak daleko! Jak ja Ural, przez Ural nas wieźli, te góry skaliste, straszne jakie, a te 

zesłańce, co tam zesłane w tackach chodzili. I za nimi, on idzie, tackie, w kopalni pracujo te, 

te, z tackami paru jest, a jeden z karabinem wartownik, zołnierz jakiś za nimi. To my  

z wagonow wyglondali i nam opowiadali już tam poźniej, jak nas zawieźli do Omska, do  

Wołgi i za Wołge. Oj, przejechało sie, oj przyjrzało sie troche! No to co, jak zołnierz, to gdzie 

był, to był, to nie mog tak jak teraz pojedzie gdzieś, to sobie cy dzień, cy półtora dnia tego 

czasu jakoś przyszykuje i tam dzieś, i tam dzieś coś obejrzeć. 

                                                                  * * * 

 Ja dzisiaj widze, jak te państwo tech nasych dzieci o... Wnucka o dopiero dwa lata  

w szkole, juz jo tam zawieźli to do Mazowiecka, to za Mazowieck, a to tu. A ja  i zestarzał 

sie, ja stolicy polskiej prawie nie widział. Tylko juz teraz o, teraz juz w tech casach to byłem 

w Warszawie, jeszcze tam u brata syna nocował i tam kilka dni bawił sie. No wiecorem 

mowi: Stryjek, zdymaj chałaty. - No to gdzie my pójdziem, Mietek, gdzie? - Zaraz pójdziem 

tam, do tej komórki. Zaprowadza mnie tam do tej łazienki, wanna taka! Nalał mnie w te 

wanne wody i ... - Kładź sie, stryjek! Jak ja sie wzioł kompać w tej ciepłej wodzie! - To wy 

sie - mowie - tak kompiecie? - A jakze by, kiedy nam sie zechce, to sie wykompiem. Teraz 
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ludzie troche majo coś. Ja Warszawe troche obejrzał, bo mnie zaraz oprowadził i do ogrodu 

zoologicznego, i tam, i na, na ten, do tego pałacu kultury mnie wprowadził. Oj, ja sie 

rozglondam, a te ludzie i te, te samochody mrówki tylko, mrówki takie łazo, tak, tak, bo to 

wysoko jest ten, ten, ten pałac kultury. 

 A ja to takie o opowiadam. Najgorsy Tadeus na mnie, ten syn, co tutaj ja z nim razem. 

On nie lubi bardzo słuchać tego. - Juz ja sie rozgada - mowi - to gada, gada i gada. Tu nikt nie 

chce słuchać tego gadania. - A mnie sie chce - mowie - opowiadać i juz. Ja mam wielkie 

satysfakcje, ze ja był tu i tam, i tam, i to widział, i tamto. 

 

 

88. Józefa Sędziak, ur. w 1911 roku, 

       wieś Malinowo, gm. Klukowo 

 

Pieśń 

A kiedy byłem młody, dobrze mi było zyć, 

Do skoły nie chodziłem i nie robiłem nic. 

W dzień powsedni cy niedziele 

Kolebecke mam ściele 

I śpiewała: baju, miały, baj.  

A gdy kaprysić chciałem, słysałem baju, baj, 

Troskliwo pieśń od rana śpiewała baju, baj. 

A gdy kaprysić przestałem, 

To i klapsa dostałem. 

Rozpacajonc pomyślałem tak: 

O Boze, moj jedyny, 

jestem mały i coz ja jestem winny. 

Jam storzenie jest niewinne, 

Tylko lata me dziecinne. 

Boze, daj mi jak najprendzej duzym być. 

Jak kwait chłopak rosłem, włozyłem ojca frak. 

Do skoł wkrótce posłem, mama mówiła tak: 

Uc sie, uc sie, uc, chłopaku, 

Starajoncym bońdź dzieciaku, 

Gdy dorośnies, beńdzie z ciebie pan. 

Niestety do nauki było mi cheńci brak. 

Płatałem w skole śtuki i wzieli mnie za frak. 

Gdy sie mama dowiedziała. 

To za sewca mnie oddała. 

Biłem gwoździe i śpiewałem tak: 

O Boze, moj jedyny, powróć lata me dziecinne, 

Bo dla dziecka, dla małego 

Lepiej zyć jak dla duzego. 

Z tej rozpacy pocełem wódke pić. 

I tak bez zadnej zmiany mijały w nendzy dni, 

A ze mnie pijak znany wylewam gorzkie łzy. 

Ni ja butów ni kapoty, 

A wciąz chodze bez roboty, 

Nawet randka mi przepadła juz. 

O Boze, moj jedyny, powróć lata me dziecinne, 

Bo dla dziecka dla małego 
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Lepiej zyć jak dla duzego. 

Z tej rozpacy pocołem wódke pić. 

Nie chiałem ja sie zenić, sam nie wiem, nie wiem sam 

I tak sie pomyślałem, ze jesce rade dam, 

Bo przed ślubem obiecuje, 

A po slubie pocałuje. 

Kawalerka nawet zbrzydła juz. 

O Boze, moj jedyny, daj dobro kobiecine, 

Zeby smacnie gotowała i ubranie kupowała, 

O robocie nie mówiła nic. 

 

O weselu 

 Na weselu ze swoimi druzbami. Przypatrujo sobie druhenkow, które sie spodobajo, kazdy 

sobie bierze i wtedy siadajo do brycki. Bo kiedyś to nie było tech taksowkow, tylko brycki 

końmi jechali. Konie postrojone, kukardy i ładnie. I wtedy jado do ślubu. Jesce ze dwa razy 

wystrzelo z pistoletow, z rewolwerow. Nieraz to konie az stojo. A panna młoda sie ciesy. Do 

kościoła orsak idzie. Za młodymi sed starsy druzba i starsa druhna. Po ślubie sobie zyceń 

naskładajo, panne młodo tam ucałujo i pana młodego, kwiaty dajo. Przyjezdzajo do domu, to 

wynoso przed niemi sol, chleb, jak skoro tylko wejdo, z kościoła wróco, to witajo. A potem 

proso na pocestunek do mieskania. Wiecorem to kolacja, a tak tam jak drugi raz dajo to cy  

w nocy, cy rano to juz obiad. Byli kiedyś ocepiny, a jakze. Welon zdejmujo, a wkładajo 

prawdziwie cepek taki. Wkładajo i panna młoda przebiera sie w inne juz ubranie, nie jest  

w tem białym, w bieli. No i zbierajo, jak to sie mówiło, na cepek. 

 

 

89. Teodozja Zawistowska, ur. w 1901 roku, 

       wieś Wojny Szuby Szlacheckie, gm. Szepietowo 

 

O weselu 

 Dawniej jak sie zacynało wesele, to pierw byli rozpleciny takie. Zbierajo sie wszystkie  

u młoduchi. Poźniej na drugi dzień pan młody przyjezdza juz z druzbami i z wiankiem, 

przywozi jej taki bukiet. No i wyjezdzajo do ślubu. Przyjezdzajo od ślubu, to juz bawio sie 

cało noc. Obiad jeden weselny, poźniej drugi znowuś nad ranem, nad ranem. A jesce przy tem 

obiedzie, to byli takie rozpleciny, takie o, nie rozpleciny, a ocepiny. Takie kulki robili tocone, 

gotowane, no i to poźniej to druzby jech tamoj krolili. Śpiewali takie rozmaite przyśpiewki  

o. A poźniej jesce taka ,oda była, ze potem jesce końcono w domu u tego gospodarza, esce 

chodzili po chałupkach, takie było ,,dzień dobry". No i takie było wesele. Cały dzień zmylili  

i juz było po wsystkiem. 

 

Przeżycia rodzinne 

 Wojna, to ja nie pamientam, którego to roku tam było. No to tego, no to ja byłam wdowa, 

zostałam z dziećmi, sama jedna tylko. I nie byłam ani w schronisku, ani nigdzie, nigdy mnie 

sie nic nie stało, nic sie nie spaliło ani nic, przezyłam bardzo dobrze i... I wienc tak chiba nic. 

Miałam dać rodzine w gumienne dachi, bo nam nic nie uskodziło, nie spaliliśmy sie. I wiencej 

ja juz nie pamientam. 

 Sprzedawałam mleko, kuraki sprzedała i ludzie tak pomagali. I poźniej dzieci byli małe, 

podrośli, tez , tez pomagali robić i gospodarzyłam tak sama przez osiemnaście lat. A poźniej 

zieńcia przyjełam, no i teraz gospodarstwo robio i wiencej nic. A pracować to woadomo, ze 

pracowałam, wszystko przez moje rence musiało przejść. I to tak pracowali, ze tego... Koso 

kosili, jesce ja i sierzpem zeła. Sierzpem zeła, poźniej nastali kosy, poxniej nastawili tam 
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kosiarki, źniwiarki. A teraz no to juz rozmaite kombajny, rozmaite tam masyny jak to 

wiadomo jest. rano wstawałam, bo musiałam konie napaść i wszystko porobić, bo dzieci byli 

małe. Poźniej przychodził do roboty taki najemnik o, to zeby wszystko było gotowe, 

śniadanie, konie, wszystko. No tak, a wiencej to co ja? 

 A co sie stało mojemu męzowi? To tego, to ja pani opowiem i tego. No bo ja wiem,  

w którym to roku robili bruk na, na, przez wieś? A najsampierw to tak: pojechał na... 

Sąsiadowi tam na furmanke po dembu i skrencali na, na drodze o i tem drzewem, końcem 

dało w kolano i bolało, bolało. Poźniej tego, robili tutaj most, no i kamienie trzeba było nosić 

i nikt nie chciał. I on wzioł ten kamień jesce na kolana i zanios tam do tego mostu, dzie to tam 

było. No i noga, i noga i za seść miesiency umar, i juz. Dostał gruźlicy kości, a to jesce 

lekarzy nie było wtencas, to zara po wojnie jakoś. O i tak, wiencej to co ja? 

 Córka jedna sie ucyła w Łapach, poźniej skońcyła tehcnikum w Warsawie i wysła tamoj 

za mąz, i tam jest teraz, pracuje. A tu miałam dwie no to pozeniłam. A syn umar, osiemnaście 

lat miał. On dostał zapalenie opon mózggowych. tera to by moze odratowali, a dawniej to nie 

było takich specjalnych lekarzy i umar. 

 

 

90. Maria Dąbrowska, ur. w 1894 roku, 

       wieś Wojny Szuby Szlacheckie, gm. Szepietowo 

 

Przeżycia wojenne 

 Moj był na wojnie, poźniej przysed.  Jak przysed, to zara ojciec umar i my tak 

gospodarzym jak mozem. A wiencej to co ja bende mowić? ja tech plotow nie umiem zbierać, 

cudzych plotow nie zbieram i nic nie wiem. 

 Corki za mąz pooddawałam, dobrze jem. Corka, sie u tej jednej corki ucy sie corka,  

a synek w domu, na gospodarza. A tutaj za drogo druga corka, syna dopiero zeni  

z naucycielko. A wiencej co ja bede mowić, co ja bede zbierać rozmaite kawałki, jak ja nie 

wiem. 

 Corki byli małe jesce, a to łatwo... Wiedzo panie, rozmaite wojsko idzie i... Ja sie z niemi 

bojałam, to schowałam, a sama musiałam tutaj zostać i być. Bo to jednego razu to sło wojsko, 

ale wojsko stało niemeickie nie u nas, tylko tam w Basiach. I przylecieli tutaj zołnierze za 

pannami. A tu moja to tylko taka była kryjanica jesce, jedna taka, a druga juz była za męzem. 

O Jezu kochany! Ja sie dowiedziałam, ze oni latajo za temi pannami. A oni to takie Ukraińce 

byli cy jak, tylko ze zołnierze. Ja jo wziełam schowałam, wie pani, na góre tylko nie w tym 

domu, tylko w tamtym starym domu. I my mieskali we dwóch, we trzech mieskali w tamtym 

domu, to juz dwóch sie wyprowadziło, a jeden jesce mieska. Oni przylecieli, a ja jo wysłałam 

po drzewo. Oni zobacyli tam u tamtego gospodarza to dziewcynke i leco. Ona rzuciła te 

drzewo i myk na góre. I ona uciekła na góre, a oni zauważyli. No ale ze tego nie mozna tak 

zamknońć sie momentalnie... I tu była znow z Warsawy taka dziewcynka, nie taka duza, tylko 

tez taka mniejsa jak nasa. I mowie, ze to ta, a oni mowio: Nie, bo tamta była w rózowej 

sukience. A ona była właściwie w rózowej. I nic tylko patrzo na to góre, na to góre patrzo, ze 

ona na tej górze, a ona na tej górze je. No i ja mowie: Ni ma, uciekła, zgineła, odcepta sie, 

wyjdźta ode mnie. I oni sie zabrali, i pośli. 

 I raz posła tutaj do sąsiadki, bo tez była dziewcyna, i tam posła ona, a oni jechali.  

O Jezus! akurat Niemcy jechali i zobacyli, ze siedzo młode dziewcyny i do nich. Tamto ojce, 

jej znacy sie, zabrali a mojo przyprowadzili do domu. I nie było ani sołtysa, ani wójta tutaj. Ja 

poleciałam, wójta ni ma, sołtysa ni ma. A syna nie było, tylko ja miała jech dwie, a ta co  

w Markowie, to była jesce taka młodziutka, a ta juz była troche starsa, miała juz musi 

sesnaście lat. No i wzieli zabrali. Nakzali fure, zabrali, zawieźli do Sepietowa. Zawieźli do 

Sepietowa, oni tam przenocowali i jutro odjazd do Łomzy. Zaieźli jo do Łomzy, a dopiero 
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wójt i sołtys przyjechali, bo to byli wsiowe tutaj, nie z naasej, tylko z tamtej wsi. I ja 

poleciałam do nich, do wójta, do sołtysa. I pojechali, i nie mogli jej wziąść, bo jech było 

siedem. Jech było tam siedem w tem domu na Łomze wywieźć, to jej nie mozna było stond 

wziąść. Zawieźli do Łomzy i znowuś tutaj stond pojechał sołtys za nio i tam była fura z tamtej 

wsi i stamtond jo wyjoł. Rozpowiedział tamoj tem Niemcom jak jest, ze syn w Rosji, ruski 

zabrał, a jech jest dwie, ale tamta mała, a ta tyz, a jest dwanaście hektary ziemi. Kto beńdzie 

robił? Ojciec chory. I wzieli puścili, i ona przyjechała. A tak sie przelenkła, ze pani, ze jak 

krzykneli, ze idzie wojsko niemieckie, to ona juz po prostu niezywa była. A spała, a spali oni 

to na chlewach, bo sie bojeli. Ojciec jech tam zaprowadzi zawse i oni tam śpio dwie cało noc, 

bo sie bojeli, ze znow mogo wpaść, ze zabioro. Ale o przyjechała i wiencej juz jej nie brali, 

nie brali jej wiencej, tylo raz. 

 

O weselu 

 Rozbierajo, poźniej jak z kościoła przyjado, to rozbierajo druhny i druzbow do siebie.  

A juz tutaj na tem weselnym miejscu to juz ni ma nikogo, bo wsystko ludzie rozbioro, bo 

proso ludzi we wsi. Jakby u nas na przykład było wesele, to tylko pare domy ostanie, a to cało 

wieś sie zaprosi. A poźniej jak przyjado z kościoła juz po ślubie, to druhny zabierajo druzbow 

do siebie, no i jak tu jest goście, to tez ludzie zabierajo. A jak juz obiad, to juz znow wsystkie  

zejdo sie i tutaj gościujo sie, ,,dzień dobry" znacy sie grajo, śpiewajo. Ładnie było! I dziś 

ładnie. Dziś to ja duzo nie chodze po weselach. To jak u córki bedzie wyjazd, to pójde, bo 

blisko. A tera nase byli na wyjeździe, na weselu. To tam wiem, jak oni sie obchodzo? Nie 

wiem. 

 

 

91. Franciszek Karolak, ur. w 1894 roku, 

       wieś Wojny szuby Włościańskie, gm. Szepietowo 

 

Dawne prace i zabawy  
 Jakem był mały, tom wstawał o wschodzie słonka, krowy napas. A dzisiaj to sie kładzie  

i śpi synek. Brony drewniane byli, dzisiaj ni ma. Sochi, pługi dawniej nastali, to nastali na 

kołkach. To tylko była przekładnia i... 

 Zaśpiewć umiałem piosenkow, zatańcować sie potrafiło dobrze, a dzisiaj to... 

Najprzewaźniej to majowki, a dziś w remizie pojdzie trzydzieści par i kazden potrafi.  

A dawniej to nie, dawniej jak sie posło kontra, psiakrew ta, ta ta albo walcyka, a dziś juz 

cłowiek o kulbace chodzi, takiej drewnianej, jak była na woły drewniana, na woły.  

 Rogac był drewniany, tylko jedne sośniki, co byli źelazne, źelazne byli, byli stalowe. Juz 

pódzies z socho, to po dwóch dnaich pochodzis, to ci tu rence za tego, bolo, trzeba nosić.  

A dzisiaj to co tam! Pług kowal ustawi, a kiedyś trzeba było samemu. A jakeś ułamał, to juz 

musiała być zasobna łapka bziozowa i do majstra, i wcioł, i znowu orał nadal. W okresie 

zimowym to i o cwartej, i o piontej wstał, roźnie, i o sostej, a juz poźniej nie wstał jak  

o sostej. Bo to wsystko sło na rence, nie tak jak dzisiaj, ze przystawi masyne i masyna 

piorunem przetego. A to trzeba było w kazdy snopek walić, walnońć bijakiem. 

 

Opowiadanie o kochającej żonie 

 Ja tylko jedno powiem o ksiązce, to była ksiązka duza. Pewnego razu mąz z zono grali 

sobie w sachi. No i kiedy on rzucił, przegrał, rzucił tymi szachami, skalecył jo na renku. No  

i co robić? I zaraz straśnie sie zalonk i pad przez przytomności, przez zycia. No  

i sprowadzono lekarza, duchownego, ale to nic nie pomogło, umar. Nu co robić? Ona 

zaprzysiengła, ze bedzie na jego mogile zyć, bedzie dozywać. Nareście postawili tam te 

chatke na tem smentarzu i ona tamoj siedzi. Złapali złodzieja, cyli bandyte i taki tam był 
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zwycaj, ze jeden go musiał pilnować, bo złodzieje by wykradli. No i posed tam jeden 

pilnować, ale zachciało mu sie iść na ten, na smentarz, bo to było niedaleko. On sie tak 

zasiedział, jak zacoł tamoj opowiadać jej to, nie to, tak ona juz gotowa sie zrzec tego 

siedzenia. A tam taki był zwycaj, ze złodzieja jak złapio, to powieso na subienicy i potem 

łamio rence, nogi, na pokajanie złodziejom. Po zachodzie złodzieja nie ma, złodzieja zdjeli. 

Tak on do niej. - A - pada - pani droga, bende powiesony. - A co takiego? - Złodzieja mi 

ukradli. - Wies - mowi - moj mąz dopiero pieńć dni pochowany, to weź, weźmy, 

wydostaniemy i zaniesiem, i powiesis. Wydostali, on otworzył i mowi: Prose pani, wsystko 

na darmo, bo ten złodziej - mowi - ni miał zembow. Ten, co go łapał, rzucił kamieniem  

i wybił mu zemby. To ona mowi: Uderz łopato i zemby wyleco. A on powiada: Droga pani, 

nie moge tego ucynić, bo byłem towarzysem i przyjacielem, nigdy tego nie zrobie. To ona 

wzieła łopate, uderzyła w zemby, zemby wylecieli i... Zanieśli, powiesili. I wtencas ona, zeby 

on sie zenił. On powiada: To co, ty po śmierci swemu męzowi zemby wybijas, a co ty ze mno 

zrobis. I ona rzuciła te, te posiedzenia, co tam miała dozywocie, posła do domu i wtedy jej 

cyny wydali sie. To juz skońcone. 

 

O kobiecie - zbrodniarce 

 Jesce jedno powiem. Była straśnie chimerycna kobieta w mieście Rzymie tak dzieś.  

I wysła na balkon, i wysła na balkon, tak o pysni sie. Sed cesarski sługa, bardzo mu sie 

podobała, tak om mowi: Prose pani, chciałbym wejść w poznajomienie sie z panio. - A to 

dobrze - mowi. - A kiedy mam przyjść? - O godzinie, o godzinie - mowi - dziewiontej. On 

mowi: Wsystkie skarby oddam. - To przynieś mi je. No to on posed. Sed drugi, znow to samo, 

zmow mu sie podobała i znowu powiedziała, ze skarby przynieś, ze wsytskie skarby odda, to 

przynieś. Za godzine sed trzeci, no i tak samo mu odpowiedziała, a on sie na to zgodził. Ten  

o piersej, ten o dziewiontej, jedn o jedenastej, ten o piersej, tak sie schodzili. Nareśćie ona 

przysła do męza i powiada tak: Wies męzu, ogromne bogactwo bedziem mieli, o ile sie 

zgodzis. Nu dobrze. Przysed jeden, oni wzieli go zabili. Przysed drugi, a oni wzieli go zabili. 

Przysed poźniej trzeci i tego zabili. Nareście to trzeba usunońć z domu. To ona do brata: 

Wiez, bracie, przysed do mnie sługa cesarski - mowi - i mąz wpad w rozpac, i zabił go.  Zeby 

ty pomig, wzioł dzieś wynios. - No to dobrze. Przyleciał, wzioł go, może zaraz blisko, zanios 

do morza i rzucił w wode. Przychodzi, mowi: Siostro, daj sie posilić troche. Ona posła tamoj: 

- Ty przysed? Co to jest - mowi - ja go w wode wrzucił i przysed? To on ponios, zanios go  

w wode (a to juz drugi był) i utopił, kamień przyłozył i... Przychodzi i tego posiłku sie 

domaga. A ona posła, pada: Bracie kochany, znow przysed. - A co to jest u kaduka, co on 

przysed. Złapał go, ponios i połozył, a to było przy lesie i przy drodze tak, droga sła. Połozył 

go, nazbierał patykow i pali, cy drzewa, no i pali na nim, rozłozył. Ale zachciało mu sie na 

strone, odysed od tego ognia. Sed  podrozny drogo i posed sie grzać do ognia. On jak 

przyleciał: Coz - mowi - jest u kaduka - mowi - razem cie topił, drugieraz ci kamień 

przycepił, teraz cie pale, a ty znow wstał? On myślał, ze to ten sam, co on... Jak go złapał za 

te, za plecy, za co tam złapał go i znow go na ten ogień wrzucił. Ale to był cłowiek silny, 

zerwał sie z ognia i uciek. No i do tego dosło, do cesarstwa i oni zostali posondzeni. A cy tak 

było, cy nie? To była ksiązka. Ja dziś bym jo przedał, to by miał pieniondze, a to pozycyli i.... 

Oni wyjezdzali, pojechali do Rosji i... z Rosji cy nie przywieźli, cy jak? 

                                                                   * * * 

 To była powiastka. Była cesarzowa i siedem męzcyz, kazdy był, odpowiadał na... No to 

cesarz, bo on był... Zona jego jak umierała, no to prosiła, zeby sie syn nie chował w domu, 

tylko jego syna wzieli. No i syn podros juz dl lat takiech skolnych, oddać go do skoł. To za 

miastem mieskali. Menstrit. Skoła byłą w Menstrach. On wzioł oddał tamoj do tej skoły. te 

męzcyzny wsystkie, wsystkie siedem chcieli go wziąść, wziąść koniecnie chcieli tego syna. 

On wzioł wsystkim oddał. 
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 Nareście, on tam o ozenieniu nie myślał, tylko tak go namowili go słudzy, no pojechał  

i ozenił sie. Ale zonie nic nie mowił, ze ma syna, tylko ona sie dowiedziała od sług. Kiedy 

uros, doros do lat sesnastu, to macocha chce go ściongnońć do domu. To dwaj robić praktyke, 

cy on uros troche cy nie. Połozyła go spać, a łozko podnieśli z niem do góry. Obudziwsy sie 

oni go zapytajo, co mu sie śniło, to nie to. Nie wiem, cy sie - mowi- ziemia podniosła, cy co 

sie stało? Mowić, nie mowić... Ale nareście cesarz po raz drugi nakzauje surowo, zeby 

zaprzestać. 

 

Pieśń 

Kibitak jedzie, dziewcyna w smutku. 

La Boga co to takiego? 

Pieńciu strazakow, siedmiu Kozakow 

Pewno po Janka mojego. 

 Wysła dziewcyna tej smutnej myśli 

 I w ocach jej świeci zorza. 

 Pieńciu strazakow, siedmiu Kozakow 

 Mojego Janka juz wiozo. 

Wysła dziewcyna pod gołe niebo 

I tak w piersi sie bije: 

Boze, a Boze, wróć mi Jasieńka, 

Niech on tak marnie nie ginie. 

 Masyna świsce, sygnał podaje, 

 A jego kujo w kajdany. 

 Polne ptasenta ładnie śpiewajo 

 Na morzu bijo bałwany. 

Zegnam cie, zegnam, droga dziewcyno, 

To po ostatni raz jesce, 

Bo moje serce cuje i jesce, 

Zem dostał Sybir na zawse. 

 

 

92. Adam Szelej, ur. w 1886 roku, 

       wieś Chojny Młode, gm. Łomża 

 

O nazwach 

 Kolebka to jest... Nawet wytłumacze, jak ona robiona. Podkład ma ukośny i zwykle, 

zwykle tak jak łóżecko uszykowana na tem o, kołysze o to dziecko w tem. Zwyczjna, tak jak 

w rodzaju..., no nie ma tutaj takiego. O tak małe so jak ten kij długości a nawet i dłuższe, no  

i czułki tak wyrobione w rodzaju łóżka, jak łóżko było robione, te czółki tez także samo i ten 

sam rodzaj. No i atm tylko jedna osoba, no wyjontek, wyjontek jak sie tam dzieś dwoje 

trafiło, ale to juz trzymali... dwoje to juz nie mieli tam wygody nijakiej. Tylko pojedynczo, 

dla jednego dziecka małego do wychowania, które karmione pokarmem jeszcze, jeszcze 

macierzyńskiem. Kolebka to kołyska albo to, albo to, tak nazywali i to, i to, jak sie komu 

podobało albo kołyska, albo kolebka. W jednym miejscu tak mówili, a w drugim albo trzecim 

znowuś sobie kobiety o te matki i znowuś po swojemu tam mówili, ale oni sie rozumieli  

i wiedzieli kolebka, kołyska, to tak. 

 Niecka, to nazywali, i niecka i, i, i tego i, i jak to tam drugom? A, a, a kopańka,  

o kopańka, najwiency kopańka, najwiency kopańka nazywali, kiedy do ciasta sobie 

kuchennego kobiety to mieli, to do ciasta, do wyrobu tam, tam, to, to drugie tam co chcieli. 

To, to, to juz tam było oblepione tem ciastem, to już tam nigdy nie było, zeby wyskrobane, 
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zeby to, tylko już tak, tak zawsze już było tylko do użycia kuchennego, przy kuchni. 

Wszystkie wyroby, jakie tam cokolwieczek z monki sie nadawali, to już w tej, w tej, jak tam, 

jak tam niecce już tam wyrabiali. Zwyczajne, zwyczajne, można powiedzieć o korytka 

zrobione, także samo o wydłubane jak, jakby dziś nie wiem do czego tak przypuszczalnie 

położyć. No tak o kopańka, kopańka a to a niecka, to jedno to prawie znaczy. 

 Łozecko, łozecko jak sobie chciał do dziecka osobiście, to łozecko w rodzaju tego 

samego, tylko ze już sie nie kołysało ani nic, tylko stało już jak każde łóżko duże. 

 Wózek to do wożenia takich dzieci. Dawniej takich wózków to, to nawet nie wiem, nie 

wiem,  żeby używali dawniej. No to mieli wózki, wózki o cterech, tyz ćtery kołka, ale 

zwycajne takie jak na przykład... I założył jak, jak, jak to sobie chciał tam, założył cy 

papierami na bokach, a tym pod głowe tyz podłożył. Ale równe byli, równe byli i do 

chodzenia, i wszystko tam nijakiej wygody nie było ani nic i było tak: desecki położyli na 

spód i ten wózek taki, taki otrzymywali. 

 Plecionka, plecionak, a to do wycierania nogow o, kółko, trzy, trzy na przykład, o jakby 

palec, a tu trzy o i taka ta plecionka była. A poźniej krong zrobili o. jak wchodziło sie do 

mieszkania, to duży o krong był, żeby to jak idzie ze śniegiem albo tam z błotem, no to jak 

dzieś było pomieszczenie cokolwieczek czyściejsze, porzondniejsze, to tam temi nogami 

wydeptał, wytrzepał o i już zawsze troszeczke było inaczej. To plecionka, nazywali jo 

plecionka. 

 Cłapaki, cłapaki to te co u kolebki byli cłapaki. Nazywali najwiency bieguny, najwincy 

bieguny nazywali te, te, te podkłady. Tak to biegunami nazywali. Kolebka ma cłapaki, a łóżko 

ma nogi. Tak. 

 Pałonczki, pałonczki, ach pałonczki, zaraz, zaraz. Ano pałonki to do różnych rzeczy 

używali, bo pałonki sie zakładało do kosy, o, pałonk do kosy. Najwiencej tylko te, te, temi 

pałonczkami do kosow zakładali w czasie żniw. Chciał to sobie obszył połowe tego pałonka 

płótnem jakimś cy towarem, że jak małe zboże jest to pod ten pałonk podchodziło. A jak 

duże, jak w casie żniw o no to duże zboże, no to już nie potrzeba było nawet i tego  

o podszycia o połowe zakładać, tylko samym tym pałonkiem, samym tylko zgarniało sie.  

A jak drobniejsze zboże jakieś było, no to obszył połowe, to mu sie nie plontało pod tem 

pałonkiem. tylko już sie zgarniało czysto, cało. 

 Kolebacze, kolebacze, no do czego to? To ja takiego i nie widziałem i nie używałem. 

 Płozy, płozy, co u sanke takie płozy. ja zapomniałem jak to tam na tych płozach. Mieli, 

mieli, jak była zima, jak była zima, to, to, to zrobili jakby teraz mozna powiedzieć zima, na 

dużych lodach zakładajo takie te, te pod nogi, jezdzo po lodzie. To, to mieli tyz to sobie 

wyrabiali, sobie wyrabiali te płozy. O to byli tylko używane w takie zimy. 

 

 

93. Józef Danielewski, ur. w 1913 roku, 

      wieś Giełczyn, gm. Łomża 

 

Czasy wojenne 

 Dużo było bezrobocia, ciężko było zarobić grosza. I w trzydzuestym dziewiontym roku 

wybuchła wojna. Czasy wojenne byli bardzo krytyczne dla nas Polakow. Nastompiła 

okupacja niemiecka. Podczas okupacji niemieckiej, jak front nadchodził ze wschodu, to nas 

ewakuowali do... Armja ruska nas ewakuowała do Zambrowa. Umieściliśmy sie najpierw  

w Zagrobach, a poźniej w Wiśniewie. Od sierpnia byliśmy aż do wyzwolenia naszych 

terenów w styczniu, w styczniu. Dziesiontego stycznia wróciliśmy do Giełczyna, to 

zastalismy tylko jeden dom bez okien, drzwi, obdrapany był i w ogóle niemożliwe było do 

mieskania. Wreście podreperowalim i tak cała rodzina zjechała. Poźniej, jak już front poszed 

dalej, nie było co jeść, ciężko było i zimno było żyć. 
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 Młodzieńce lata przeżyłem w bardzo ciężkich chwilach. Najważniejsze, że byli czasy 

wojenne. Po wojnie każdy musiał brać sie do pracy, ażeby obsiać swoje grunta, a najgorzej, 

że nie było czym jeszcze obsiać. Każdy musiał pracować i jakoś zarabiać, kombinować, 

ażeby grunta byli obsiane i nie leżały ugory. Poźniej każdy sie starał, żeby postawić jakieś 

dachy gospodarcze. 

 

O weselach 

 Uroczystości weselne po wojnie dużo sie różniły, bo nie tak było na stołach bogato jak 

dzisiaj. Na weselach po wojnie zamiast wódki monopolowej odbywało sie na bimbrze. 

Bójków tak to zalezy jak dzie, to i dzisaj to samo może być bójka. Ale ludzie myśleli wiencej, 

ażeby sie najeść niż bojkotować. Na weselu było też wesoło, bo starodawne przyśpiewki 

jeszcze starsze ludzie śpiewali. Śpiewali przy ocepinach i to śpiewali jesce w ten sopsób: 

 ,,Przeżegnaj jo, matuś, swojo ronczko na krzyż, 

 Bo juz ostatni raz na córki wianek patrzysz". 

 Na takich weselach, jak goście przychodzili, to grali muzykańci marsza, każdy 

muzykantom dawał pieniondze. Przy obiadach byli takie oczepiny. Na oczepiny składali na 

talerz pieniondze, a te pieniondze byli ofiarowane dla młodej. Poźniej po obiedzie jak już 

ludzie sie ponajadali, sie ponapijali, pośli do sąsiedniego domu tańcować i bawili sie do rana. 

A jak juz świtało, każdy z zadowoleniem wracał do swoich domow. 

 Śpiewali nawet juz takie piosenki kobiety. 

 Mama zaśpiewa. 

 "Od ślubu wracali w paradnej karecie, 

 Pan młody był pienkny i miły, 

 Blask scęścia miał w ocach i śmiał sie jak dziecie, 

 A jej sie łzy w ocach krenciły". 

 

 

94. Helena Cekała, ur. w 1906 roku, 

       wieś Janowo, gm. Łomża 

 

Opowieść o miłości 

Był to chłopcyna w dwudziestym roku, 

On bez kochania nie stompił kroku. 

A jego luba wzrostu nieduza 

Ona rozkwitła jak w sadzie róza. 

On do niej chodził i marzył stale, 

Cy moja luba kocha mnie trwale. 

Cy moja luba była cy nie była, 

Cy tez w ogrodzie wianuski wiła.  

Podchodzi dalej, tak myśli sobie, 

Moze któś z braci, ale nie ona. 

Podjezdza do wsi, ludzie gadajo: 

Umarła luba, dziś jo chowajo. 

Zeskocył z konia, na cmentarz bieży, 

Patrzy grobiarze kopio grób świezy. 

Ceść wam grobiarze, moje mili bracia, 

Kogo w tym grobie pochować macie? 

A oni na to odpowiadajo: 

Ślicna dziewica siedmiu braci miała, 

Prześlicnej postaci chłopca kochała. 
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Wyjmuje miec, przebija swe serce: 

Niech miłość moja nie zyje wiencej, 

A wy grobiarze, zapamientajcie sobie, 

Złote litery wybijcie na grobie. 

Kto bedzie sed drogo, niech cyta sobie: 

Złoncona miłość lezy w tem grobie. 

Złoncona miłość, struchlałe kości, 

Tu lezo pomarli z wielkiej miłości. 

 

Pieśń 

Oj, Janku, Janku, cego chces ode mnie? 

jeślim ci ładna, rozkochaj sie we mnie. 

Jeślim ci brzydka, krzywduje sie tego, 

To jedź do innej, dostane jennego. 

Dostanies jennego, nie takiego jak ja, 

Beńdzies opłakiwac, ty dziewcyno ładna.  

Bende opłakiwać, nie beńdzies ty słysał, 

Do mego wianuska nie beńdzies przyjezdzał. 

Nie bende przyjezdzał, od ludzi usłyse, 

Do ciebie, dziewcyno, kartecke napise. 

Oj, nie pis, nie pis, nie bende cytała, 

Jescem ja sie w tobie nie rozkochała. 

Pamientaj, dziewcyno, na wyroki swoje, 

Jakem siadywali na ławce oboje, 

Na ławce oboje, Pan Jezus nad namy, 

Jakem sie związali swojemy słowamy. 

Jakem sie związali tak ci tez dotrzymam, 

Mowiłam ci zaraz, ze majontku nie mam. 

A ja tobie mowił zaraz od pocontku, 

Biore cie z urody, ale nie z majontku. 

 

 

95. Ireneusz Kozikowski, ur. w 1912 roku, 

       wieś Szablak, gm. Nowogród 

 

O dawnych weselach i zabawach 

 Powiem o dawniejsych przebiegach weselow. O, jak to tam było, to a, ze az sobzie głowe 

mozna siongnońć! To naprawde dowcipne sprawy! To nie teraz, ze weźnie sobzie moryne  

i idzie, i nawet ona nie zakłada ni welona, i sobzie weźnie ślub po cichutku, i nicht go mało  

i słysy. Kiedyś to ooo, hucne wesela byli, oj, ojojoj! Ile to beckow wypili tego psiwa! I to 

jełowcowego narobzili, ooo to naprawde. I esce gorzałka była, i wsystko. No ale ja powiem 

esce inacej, no, jak sie ro zacynało. No w swaty przyjechał ten kawaler do tej panny. Łona 

usmazyła jakow, gorzałki nastawiała. O, napili sie, nagadali i tego. No i zaraz juz ten roj, o to 

taki swat był, no i łon mozi, ze to ile beńdzies ty chciał tego posagu. A to kiedys to moda była 

na te posagi, bo tera to nie chco nic. Tera to aby tak sie ujeli i dadzo rade. No ale oni to co? 

Juz sie ugadajo, tam tyle i tyle psieniendzy. Dobra, no juz tutaj robzio te, te, takie zaceńcie. 

Zaceńcie robzio, no to co oni? Ooo, zaraz  i zrobzili hucno muzyke, tańcowali, tańcowali, az 

sie pogrzeli. No, dobrze. To poźniej co? Pojechali do ksiendza, dali na zapowiedzie. No to 

trzy tygodnie tak sie sykowali, tak sie sykowali do tego wesela, mm... Te psiwo krańcili, oj, 

ojojoj, co było z tem psiwem, naprawde, zebyście tak byli a cha, cha, cha! 
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 W końcu przychodzi juz te wesele. No to ten młody zgodził tech muzykantow, on tam  

i ze śterech miał, ale to..., a rzneli, mm..., az usy sie penkali. A kiedyś to koniami pojechali na 

te wesele, tam to, to młodo posadzili. A, e..., e... esce to nie wsystko. No i so juz, te wesele. 

No juz kupsił to zarencynowo to, pierścionek. No juz jak ta muzyka była, no juz tu 

zapowiedzie wyśli, juz wesele. To juz dobrze. Wesele, wesele - krzyco wszyscy. Poprosiła ta 

pani młoda i ten młody tech wsystkiech przyjacielow, sąsiadow, krewnych, no i bodaj cało 

wieś. Aaa, naprawde sie wsyscy przysykowali i tam cekajo juz tego weseliska. No to ten 

młody tam zaprosił tez tech gości, no i wsystkiech zabiera do młodej. Ooo, to nieraz sesnaście 

zelaźniakow jechało! No a ten młody to jechał, no na takiej brycce, o i tego, konie dobierali 

pod tego młodego, zeby takie fest byli, z owsa. Ech, ale jechali! Jek odjezdzali, marsa mu 

grali, a strzelali, az płoty penkali. Tak ze ledwo z bziedo i pojechali. Pojechali, popsili sie,  

a śpsiewali oj, ojojoj! 

 No zajezdzajo do tej pani młodej, a łona co? Juz tam, to zalezy gdzie, bo w jednech 

miejscach to juz młoda była gotowa, juz w bziałej sukience wysła i w welonie po tego pana 

młodego, no i te druhny. A ten młody z druzbantami przyjechał. No i dobra. Tak wtedy i co 

oni robzio dalej? Zabrali sie juz do domu, przyzitali łojcow i to panio młodo te druzbańci, 

młody i wsyscy, no tam juz wsyscy, ten orsak weselny. A tańcujo wtedy juz druzbańci z temi 

druhnami, a młody z młodo i heca, i heca. I te łoberki, i te polki, az te sukienki sie rozwiewajo 

ooo, a niektorej to az i majtki było widać. te młode, jak sie rozkrenciła to naprawde jak 

parasol. No dobrze. Pojechali oni do tego ślubu. A nie, esce ta młoda, no siedziała, kiedyś to 

posadzili na dziezy (Wy pewno nie ziecie, co to jest? Od piecenia chleba była dzieza), zeby to 

była dobra gospodyni, bo to na wsi było. No to co? To juz dobrze. Juz jo tam z tej dziezy 

wzieni. Nareście to i druhno wsadzili, i to chtoro najstarso. - No to - mowio - łona sie zaraz 

ozani. Dobrze. No i tutaj wsystko, zagrali marsa muzykańci. Juz pojechali do tego ślubu. 

 A tutaj wsystko sie bawi. Cekajo; kiedy to juz powinni przyjechać, ni ma, juz powinni 

przyjechać, ni ma. To oni sie popsili, to juz z pieńć razy przewalili do gory nogami. Bo te 

zelaźniaki to takie byli wąskie te wozaki, nie teraz jak gumiakiem. Ho, teraz, teraz to by nie 

pojechał, teraz - mozi - jeśli pekaes weźnie albo i ten cerwoniak, o to - mozi - to juz biedny. 

Samemi taksowkami tylko. A kiedyś tam nicht nie znał tego, ooo, jak na Kurpiach tam była 

biedota. W chodakach, ooo. Jo, Jontek, Janek i Maryśka jak zaceli tańcować, to tam bez 

mowy i to leciusieńko tak, jeden drugiego nie sturnoł. A tera to tak, tak śturgajo, tak śturgajo, 

tak śturgajo i to cęsto po niemiecku w klompach. Klompy takie wielkie poobuwajo, jak zacno 

bić, to i w podłodze i dziure mozna zrobzić jak tylko licha. O, to naprawde te kiedyśne tańce  

a dzisiaj to jest roźnica, o to wielka roźnica. 

 Ale wy jesce nie ziecie, co to dalej było. No i poźniej co? No to ten młody na drugi dzien, 

tamoj tak ocy przecierajo, ten - mozi - psijany, tego w głozie boli, tego włosy bolo, ten sie 

przewalił, a niejeden i dostał troche po uchu. No dobrze. Sie pozbirali, no esce dali tutaj tego 

picia i gorzałki, i tego psiwa jełowcowego, a to najbardziej, aaa. No jesce popsili, no juz 

odjezdzajo. No to co ta młoda? Juz łona jadzie do tego młodego. Zabziera ze sobo wsystko, 

co tylko moze siangnońć. A i kury tam w skrzynce, i krowe prowadzili cy jedno, cy tam dzie, 

a i kizioka nieraz to dał łojciec tej corce: Mas, corko, niech ci sie konie dobrze ziodo.  

O i koguta tez, a co to kury bez koguta byli warte, jajkow by nie nieśli, i koguta. 

 O jado, jado, śpsiewajo, śpsiewajo. No przyjechali do tego młodego. A muzykańci 

naprzod przyjechali, a zno marsa, a zno zza ucha tak az ta pedałowka penka. No a nieraz  

i dzie było, jak bogatsy był chłopak to i dzie nawet; na dzie pedałowy, bambnow ze dwa albo 

z jedn i skrzypkow, i trombow ze trzy. O, jak zaceli grać, to az wsystkie naprawde świnie  

i krowy ryceli. No bo to głośno! I to ziemy, muzykańci to kiedyś byli lepse esce. A dzisiaj to 

na takich bałabajkach i tak rombio i tak drygajo, te teńcujo, te młode. O, mnie sie to nie zidzi! 

Nie było jak to kiedyś, tego obera, a poźniej troche wolniej Jonek graj. No to co? Polka, polka 

ooo, ale panientam, po tej polce to i walcyka. Ale jak sie zmachali, to naprawde całe w pocie 
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byli. A dzisiaj to tak, tak drygajo, tak tańcujo, tak prykajo. O, to roźnica. Kiedyś jak zagrali, 

to az syby drzeli. A dzisiaj to... O, kiedyś to jesce jenacej było! 

 I na te muzyki ooo, jak przysed karnawał, to marcowali, tańcowali, bawili sie. Ale to 

było! Zabawy robzili. Ale esce co było? Przysed chłopak po dziewcynke, no do mamusi sie 

zwrocił, do tatusia, cy pozwoli iść na to zabawe. Poprosił, ciachnoł w mankiet, mamusie  

w renke, no i wtedy mamusia pozwoliła. Corecka sie usykuje na zabawe. A matka to tez 

ciekawa, zaraz chustke ubziera i idzie. tak podpatruje, cy ta jej corka tańcuje, cy tez stoi dzie 

w końcie. No a dzisiaj to tylko przez okono krzyknie: Chodź na zabawe! No juz leco, 

naprawde, jakby jem sie co zapaliło, bodaj i na dziesionto wioske. I leci, leci jak salona, bodaj 

by poleciała i do Warsiawy na piechote, zeby tam jej zagrali. 

 Ale to i śpsiewali piosenki ładne i jakie tylko, o, to było bardzo ładnie. A jak przysed juz 

zapust, to robzili takie składkowe zabawy. No te stare tak sie poskadali po dwa złote, po pieńć 

złoty. To przed wojno, ooo, to miało swojo wartość, ooo, to nie dziś. Kiedyś to i ta gorzałka 

była tańsa, a dziś to drozyzna na wsystko oj, ojojoj. Jesce i kiełbasy ni ma nawet, zeby tak 

chciał co zrobzić. A kiedyś posed do rzeźnika, ooo, ile tylko chciał, co tylko chciał, 

kiełbasow, kasnkow i wendlinow, co tylko dusa pozondała. Nawet i krakowskiej kiełbasy 

mog dostać. I sie złozyli, no i wtencas popsili sobzie i do dwunastej godziny hasali, hasali, 

hasali, popsijali, popsijali. A te młode to nie juz, juz oni tylko podsłuchiwali. O, to juz nieraz 

te stare baby sie popsili, to te kiecki byli az na głozie, a tak tańcowali,a tak tańcowali. No to 

juz było wesoło! No, jak i ta młoda sie ozeniła, no to juz i łona przysła na zabawe, to łona sie 

troche wstydziła. Ale juz jo wciongali, wciongali te baby. A kiedyś to psili babuchy, ze sie nie 

mozi! Ale to nie tak było. Ale to ładny obycaj był. 

 A dzisiaj to tylko tak, aby tylko sie doziedzieli, wywieske zrobzio, ze tam muzyka jest, 

ooo, to leco jak kozy, a te chłopaki jak kozły za niemi i to takie, takie obycaje dzisiaj so. To 

wielka roźnica! Albo w Montwicy zabawa, to juz leco, do Jednacewa - leco, do Nowogroda - 

leco, a nawet i do Grondow poleco, i do Kupisk poleco. A do Serwatk, o, tamoj znow 

gęsianki muso układać. No i to taka robota. O, bodaj by na głowe ukrop a leci, a leci za to 

zabawo. No juz chłopaki za tańcem, a gorse te dziewuchy. Co z niemi bańdzie dalej? Kiedyś 

zeby to spodnie dziewcyna włozyła, a za skarby. A dzisaj to takie dopasowane, ze az jej 

cytrynke znać. A łona tak sie wygina a wygina, mało jej nie penknie. I jesce takie tera te 

serokie te nogawy porobzili. Bo kiedyś my Kurpsie w takiech chodzili, takiech serokiech. 

Popatrzeć, tak tutaj seroko, a tutaj znow taka wąska. jak oblece to sukienke, to znowuś juz jej 

to cytrynke widać. No wiez ty, jak to te chłopaki majo tera wygode, naprawde. A kiedyś to za 

kolana chodzili, spódnice serokie, chojne, ładne, z przodkami. A dzisiaj weź, jak tylko chce, 

tak oni majo. Naprawde to jest obycaj! A te chłopaki takie mendoliny porobzio, te włosy az 

na karku. Ja zebym tak rzońdził, to bym jem wsystkiem poobcinał do gołej skóry. A nie jadzie 

rowwerem tylo, mozi, motorem, a motor ten jak sie wodki napije, rozwali. I weź, ojce, teraz 

kup jemu motor i łeb rozwali, i motor rozwali, no i tera tak: i chłopa ni ma, i motora ni ma.  

I tyle psieniendzy, a i ten chłop dwadzieścia lat. Ile to tez kostuje wychować tyle chłopaka.  

A i dziewuchy juz umiejo jeździć tez po trochu. A - mozi - to juz mało, o trzeba teraz 

taksowke. Taksowke, no i weź tera cort im w oko. Prawda dwudziesty wiek, ale co raz to 

lepsy! 

 Teraz moge zaśpiewć piosenke o panienkach, jak kiedyś piły wódke: 

 Napatrzyłem ci sie w kościele u fary, 

 Jak te panny sielmy składajo ofiary. 

 Ido do kościoła i siadajo w ławce, 

 Jedna drugiej szepce, ktora ktorego chce. 

 Nie patrzo na ksiązki ani na paciórki, 

 Tylko sie zbierajo do jednej synkarki. 

 Idzie córuś do dom, główka jej sie chwieje, 
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 Córuś, moja córuś, co sie z tobo dzieje? 

 Córuś, moja córuś, tyś wódecke piła, 

 A jak mam kocham, jam w kościele była. 

 Bierze matuś chustke, idzie do synkarki: 

 Cy tu moja córka nie piła gorzałki? 

 Nie była tu jedna, a było ich ćtery, 

 Tylko ćtery litry we ćtery wypiły. 

 Idzie matuś do dom, bierze sie za kija, 

 A jak mame kocham, ja w kościele była. 

 Sprzedaj, mamo, sprzedaj jałówecke łyso, 

 Niechaj mnie synkarki po ścinach nie piso. 

 Po ścianach nie piso ani po bufecie, 

 Sprzedaj, mamo, sprzedaj jałóweckie trzecie. 

 To tak sie bawili kiedyś dziewuchy. Jak pośli do kościoła, to nawet i śtery litry we śtery 

wypili. Jak do kośtry ześli, to gorzały było, oj było. I to taniocha była.  

 

 

96. Helena Chaberek, ur. w 1905 roku, 

       wieś Chmielewo, gm. Nowogród 

 

Przeżycia wojenne 

 Nadchodził front. Mieliśmy wykopany schron za stodołami. Tam ja z dwojgoma małemi 

dziećmi i z trojgoma wienkszych już dzieci przebywałam. Mąż jeszcze tam gdzieś  

w zagrodach gumiennych gospodarował sobie. A nagle rozglondamy sie, wchodzo inne 

wojska rosyjskie. No i usuwaliśmy sie, gdzie kto móg, po piwnicach. I później wyganiali ze 

wsi tam dalej aż do Miastkowa, do Miastkowizny tam, gdzie kto móg. I później w końcu to 

ewakuowali nas, tak że rozwozili. Nie mieliśmy koni, nic, tylko zajeli Niemcy. A później 

rosyjskie wojska swojemi furmankami odwłóczyli nas. Tak żeśmy sie tyrali i biedowali tam 

na tych, na ewakuacjach długi czas, bo tu obstawili sie ponad Narwio wojska i nie 

dopuszczali do naszych bliskich wiosek nikogo, bo nad Narwio stał dłuższy czas front.  

 Ja z małymi dziećmi biedowałam na tym froncie. Brak było jedzenia, brak było odzieży, 

do tego jeszcze i choroby sie wkradły, tak że to matka chora, to dziecko chore. To jedna córka 

poleciała najstarsa dowiedzieć sie, co tam w domu słuchać, koło domu racej, na tych ruinach, 

może by sie wkradła jakoś tam, to jo ranili. Przywlokła sie jakoś ranna w noge. No i lekarzy 

trzeba szukać, wyjmować oskułki. Tak że bardzo ciężkie było życie w tem froncie. Tyralim 

najpierw w Szczepankowie. Za pare dni wygnali nas tam aż gdzieś do Trusk, to później do 

Lubotynia, precz dookoła, dzie można tylko było tam. Nareście w Lubotyniu tam pobyliśmy 

jakiś czas, no i już do końca aż do powrotu do domu. Jak się do domu wracało, nic nie było, 

wszystko rozciongniente, nie ma chałupy, nie ma krowy, nie ma konia, tylko jedno dziecko za 

kocem i to wszystko. Ot czego się zaczynać żyć? I takeśmy biedowali. Aż nareście jakoś tam 

pomału, pomału każdy sobie dawał rade i dziś już żyjemy tak jak można. Każdy sobie daje 

rade za pomoco swoich prac. Mąż pracował jako cieśla, pracował na państwowych robotach  

i z tego żeśmy się dorobili wsystkiego po trochu. Tak że już dzisiaj so dzieci w szkołach, byli, 

byli, a dziś już na posadach i my już stare tak żyjemy, że można mowić, że nieźle. 

 Przypominam sobie nieraz, jak żandarmerja polowa już w ostatkach ganiała ludzi na 

okopy. Ja też byłam w domu i chcieli mnie zabrać. Dziecko sie zostało w chałupie. Ledwie 

uprosiłam i tego dzieciaka wziełam na rence. Później to krzycał, że to nie mój dzieciak, że ja 

tylko zabrałam czyjegoś. A nareście się dziecko do mnie tuliło, zauważył, że moje, to tylko 

mnie szturchnoł i zakloł coś, zamruczał i poszed. I tak przeżywałam w tych strachach cało 

wojne, tak że i dziś jestem podenerwowana, jak sobie przypomne te przeżycia.  



 169 

 Pamientam te wojny od poczontku, jeszcze nieraz jak byłam dzieckiem, wojna  

w czternastym roku. Przypominam sobie jakeśmy wyjeżdżali do Rosji i ojciec mój  

z młodszymi, ja byłam najstarsa, jechał, jechał. Tako bude usykował jak dom na wozie i wióz 

nas gdzieś. Później pamientam tylko niektóre te miasta, cośmy przejeżdżali, do dziś. I później 

w Krzyżewie chodziłam do szkoły. To do Czerikowa nas chcieli oddać do ochrony, tak że nie 

chcieli przyjońć nas w tej ohronie, bo tam było przepełnienie. 

 

 

97. Stanisław Jakacki, ur. w 1906 roku, 

      wieś Jakać Borki, gm. Śniadowo  

 

Przeżycia z okresu wojny 

 W życiu swojego trzydzieści trzech lat mego przeżycia przechodziłem z Niemcami. 

Powiem wam króciuchno i węzłowato. Kiedy brakło mnie życia, puszczałem sie jak była 

granica rosyjsko-niemiecka na Suleńcinie, na Troszczynie, to ja przechodziłem od ruskich do 

Niemcow za granice, aby smuglować, aby zarobić na kawałek chleba, bo nie miałem, brakło 

mnie. 

 No i kiedyś sie popadłem, złapił mnie na Rogowie, wioska Rogowo, jakem przechodził 

od Ostrow Mazowiecka. Złapiło mnie dwóch ruskich. A my we dwóch to samo ślim i nieślim 

przemyt. Skłamałem przed niemi, ze jako byłem u panny na konkurach. Nie chcieli oni 

uwierzyć tego, tak kazali mnie rence do góry. Jednak renku nie podniosłem, bo byłem 

otwartym. Odsłuzyłem w polskiej armji w karabinach maszynowych, miałem kaprala ze 

szkoły.  To byłem i tam straśne otwarty. Złapiłem bojca za karabin, wykrenciłem mu karabin 

w renku, a mój kolega struchlał. Drugiego nie złapił, drugi mnie bagnet przystawił do boku, 

tylko był dobry chłop, dobrego zamysłu, że nie przebił mnie. Tak ja puściłem ten karabin.  

 Przygnali mnie do wioski Suleńcina, tam dzie była strażnica. Postawili mnie na mrozie, 

osiemnaście stopni mrozu było, to stojałem, nie wolno mnie było ani nosa obetrzeć, ani uszow 

rozetrzeć, tak ze przemarzłem. Poźniej, kiedy mnie puścili, kole wartowni było takie 

mieszkanko, w którym sie znajdowało może trzydzieści osob, i kobiety, i panny, i mężczyźni. 

Wszystek towar, jaki kupiłem w Ostrowi sobie na zarobek, abym zarobił sobie na chleb, 

musiałem jego spalić w kuchni, aby zniszczyć dowod. 

 Jednak poźniej tam od strażnicy przegnali nas do Lubotynia. Wsadzili nas może do takiej 

powiedzieć, osiem metrow i cztery metry szerokości mieszkanko było, znajdowało się nas 

może sześdziesiont osob, tak że był smród, nie można było wytrzymać. Tak ja mowie: Jeżeli 

mam mieć powolne konanie, to niech od razu dostane kulo w łep. I we drzwi, i we drzwi 

zaczołem bić. Wartownik, który stojał, zlonk sie, zaalarmował wiencej. Tam wiencej 

zołnierzy przybyło i dopiero spytali mnie sie, czego ja żondam i nas wszystkich. I my 

powiedzieli, ze w smrodzie siedzim, nie możem, podusim sie, to jest powolne konanie. 

Przegnano nas do mieszkania takiego, który był zromb i dach, a zadnego pieca nie było. Było 

zimno, do rana przetrzymali nas tam. 

 Poźniej ustawili nas w czwórki i odstarczyli do Zaromp Kościelnych. Gnali nas koniami, 

a my czwórkami śli. Kiedym przyśli do Zaromb Kościelnych, to było co najmniej jakies 

sześdziesiont kilometrow, sześdziesiont, pindziesiont, tak w przypuszzeniu mowie tylko. 

Poodmrazali sobie nosy, policki i usy niektórzy. Tam wwalono nas do piwnicy, dzie sie 

znajdował już tam seńdzia śledczy i prokurator. Jednak mego kolege, który był ze mno razem 

za granico, został zwolniony, a mnie ze jako ja się rzucił na bojca, zostałem zatrzymany. Tak. 

Jak tu zrobić, zeby stamtond sie wydostać? Jednak nie byłem zdrado dla armji rosyjskiej, 

która miała kawał Polski pod swoim zaborem, a drugi kawał Niemcy, to nie byłem dla ruskich 

wrogo usposobiony. Jednak nie wypuscono mnie, ale ja swemi myślami rozwijałem sobie, 

kiedy siedzonc tam w tej piwnicy, jakby tu zrobić uciecke. No jednak uplanowałem w swoim 
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rozumie, ze kiedy wypusco nas za swojo potrzebo, to bende uciekał, bende uciekał. 

Wypuscono nas wiecorem, to zimowa pora była, tak jakem powiedział, osiemnaście mroz był, 

tom stojał tam pod to o wartownio, tak i tutaj ten sam mroz, Moje koledzy jeden usiad tu, 

drugi tu, a mnie sie nawet nie chciało, nie pomyślałem o swojej potrzebie, tylko o tej uciecce. 

Wiater był z północka, jednak ten posterunkowy, który nas wyprowadził za to swojo 

potrzebo, schował sie za szczyt przed wiatrem. A ja wtedy demba! I uciekłem. Odleciałem 

jakieś dwieście do trzysta metrow, on posiek z automatu za mno. Ale ja wiem, bo chłop 

wojskowy to wie, ze automat na tako odległość to jest nietrafny. No i uciekłem. Poźniej 

podleciałem jakiś kilometr do dwóch, oglondam sie do tyłu, za mno gonio koniami mnie. To 

ja wpadłem do wioski. Nie przypominam, jaka to wioska była. Podleciałem kawałek to 

wiosko, skrenciłem na prawe strone i wpadłem na podwórko jakiegoś gospodarza. Nie 

przypominam sobie jego nazwiska. Kiedy wpadłem na podwórko, nie leciałem do 

mieszkania, tylko leciałem do gumiennych dachow. Do gumiennych dachow, jakem wpad, 

patrze rostworzony jeden budynek. Wpadam do tego budynku, o te drzwi były otwarte, patrze 

zagrody, patrze zagrody so. W zagrodach jest zboże, zyto, pszenica, owies i siemie. Tak ja 

niewiele myślonc w te… A siemia było, głembokości może na jakieś meter cterdzieści, meter 

trzydzieści. Tak w przypuszczeniu mowie. Buchnołem w te siemie i tak jakby w wode w te 

siemie wpadłem. To kiedy byłem zgrzany, bo jakem uciekał, co tylko mókem wyrwać, ze 

zajonc moze tak sybko przede psem nie ucieka, jak ja uciekałem przed tymi, co mnie gnali. 

Spocony wpadłem w te siemie, to siemie mnie po gołym ciele po zakołnierzu sło az do piersi, 

po brzuchu, no i tu po nogach. Ale nicem sobie, tylko zrobił u góry, rence załozyłem, zebym 

powietrze miał, łapał. Jednoraz któż zamknoł ten śpichrz. Nie wiem kto, ale tak sobie miałem 

to w myśli, że gospodarz, bo kto inny nie móg zamykać, tylko gospodarz. Jak zamknoł te 

drzwi, tak ja wylazłem z tego siemia zmarznienty. Miałem zapałki w nogawce skryte tak, 

zeby mnie nie zabrano, miałem paierosy w nogawce tez skryte. Wydostałem, zapaliłem sobie 

papierosa, zaświeciłem zapałke. 

 Jakby ja sie mog wydostać z tego spichrza? Jednak tam były kraty w spichrzu, podbitka 

była, podłoga była. Nie było zadnego narzendzia, które bym sobie zdobył do renku i ten,  

i podbitki wyrwał kawał, i wylaz. Nie było pojeńcia o tym, aby wyleść stamtond. To ja sie 

gimnastykowałem po wojskowemu przy tych zagrodach, aby sie rozgrzewać, aby nie 

zmarznońć. Siemie pospuscałem z siebie na podłoge. Upłyneło może dwie godziny casu, 

słucham któś idzie w tym kierunku do gumna od mieskania. Uważałem, jakem wpad na te 

podwórko, że mieskanie a dzie gumienne dachy. Tylko mroz był, to słychać było, jak on sed, 

skrzypu, rypu pod nogami. Przysed blizej, to ja stukam we drzwi raz, to on stanoł, zlonk sie. 

To ja stukam drugi raz, to on potrzed blizej i pyta sie: Kto tam za duch jest? Ja mu mowie, ze 

nie duch ani diabeł z rogami, tylko cłowiek. – A skondeś sie, cłowieku, tu znalaz? – on mnie 

sie pyta. Ja mowie jemu cało historjo, ze tak i tak dostałem sie tu. – Zmiłuj sie pan nade mno, 

wypuść mnie pan stond, bo ja tu zamarzne, mrozowo śmiercio zgine. Jak gospodarz podszed, 

roztworzył śpichrz, włozył kluc w dziurke, roztwarza śpichrz, ale odsunoł sie co najmniej 

sześć metrow, bojał sie, ze to wilk jaki wyleci, albo zwierz z tego śpichrza. Jednak ja 

wychodze i jemu mowie, ze tak i tak, jakem powiedział przed chwilo te swoje. Tak on 

zlitował sie nade mno, wzioł mnie do mieskania, kazał kobiecie usykować kolacjo, a sam 

wysed, cy te którzy gnali mnie, cy juz pojechali z wioski, cy jesce so – zbadać. Jednak ja nie 

wierzyłem w to. Mowie: Może on mnie chce oddać w rence jech. Siadałem kole okna i patrze, 

i mowie tak: Jak bendo wchodzić do mieskania wiencej, to w okno dam susa i będę uciecke 

robił. Cy mnie zastrzelo, cy uciekne, jak mnie się uda. Jednak słucham, wchodzi ktoś do 

mieskania, ale raptem zauwazyłem w swoich myślach, ze to był jeden cłowiek, bo tylko drzwi 

roztworzył i zamknoł. O ile by wiencej osob sło, to drzwi jak sie roztworzo, to jeden za 

drugim wchodzi. Tu raz tylko roztworzono i zamkniento, to mowie – jeden. Patrze wchodzi 

on do mieskania sam i mowi, ze ni ma nikogo, może pan sobie spokojnie jeść. Podjadłem. 
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Poźniej pytam się gospodyni, wiele zapłacić. Ona mowie, ze i tak bedzie. Wyjołem trzy 

cerwieńce i… Co to były cerwieńce? Takie po trzydzieści rubli. Dwa wyjołem, sześdziesiont 

rubli, daje jej. Ona nie chciała, ja jej połozył na stole. A on po tem wszystkiem wyprowadził 

mnie stamtond w kierunek jakiejścić wioski, przez biele mnie przeprowadził, a tam kopali, 

zeby w jaki kanał sie nie dostać tam i wyprowadził mnie na droge do Rząśniku 

przenocowałem i powróciłem do domu z Rząśniku na drugi dzień. Chorowałem dwa tygodnie 

na grype. 

 To juz skońcone. Tera powiem trosienke o Niemcach, jak z Niemcami miałem. Ot, nie 

miałem co dobrze oblec, nieduza gospodarka była. Jednak sołtys nie tylko mnie może, ale  

w ogóle i wiencej ludziom nakazywał, bo on musiał. Wysłano mnie najprzód pieszo torf 

układać. Ja przez zycie torfu nie układałem. No Niemiec mnie zasadził do tego torfu, zeby ja 

układał. To ja układałem jego ścisło, to on gulgoce tam, ciort zna jego mowe, jakim on 

językiem tam władał, śwargotał jak indor. I odegnał mnie od tego. Za kare, jak mnie odegnał 

od tego torfu, za kare kazał mnie dwudziestko wode nosić. Było to dwa do półtrzecia 

kilometra. Posłem ja z to dwudziestko – bańko po te wode, jednak za ciężko było mnie 

dwadzieścia litrow dwa i pół kilometra dźwigać. Wziołem pół bańki, przyniosłem tym 

ludziom, którzy wiencej tam ze mno pracowali, żeby te ludzie sie napili. On zajrzał w bańke, 

ze tam pół bańki, nie dał ludziom tej wody, tylko wylał i mnie kociubo, i kazał iść po drugo 

pełno bańke, żeby pełno przynieść. Ja posłem z to bańkopo raz drugi. Nie posłem po to wode, 

tylko uwaliłem się w krze i leże. Mowie: Pies ci morde lizał. Śwabie, żebyś ty mnie 

przerywał. Leże, upłyneło może pół godziny czasu, z to bańko. Nareście, tam był tłumac 

Kołomyjski… Skond on pochodził? Kołomyjski taki był, on był naucycielem i rozumiał 

niemiecko mowe i polsko. On był Polakiem. Jednak ten Niemiec jego wysłał, dzie ja sie 

podział. Patrze, idzie Kołomyjski. Tak ja podniosłem sie spod tego krzaka i stoje, a on mowi: 

No choć, chłopie, bo cie zastrzeli, jak nie pódzies po wode. Choć, ja póde ci pomoge, 

przyniose. Posed ze mno dwa i pół kilometra, wzielim na kij bańke i niesiem. Juz blisko tych 

ludzii tego Śwaba – Niemca, tak on dopieroz mowi: Weź na plecy i sam, ze ty sam nios. A ja 

powiem jemu, temu Niemcowi, jak bedzie sie pytał, dlacegoś tak długo nie wracał, to 

powiem, ześ zabłondzil. Beńdzie sprawa uskutecniona. No i tak było. Przyniosłem pełno to 

bańke, to tylko poszwargotał ten Niemiec, ale ja nie rozumiem. Dał ludziom sie napić, ale juz 

wiencej mnie nie wysyłał po te wode. To skońcone tam było  

z tem torfem. 

 Teraz drugo znow miałem z Niemcem drugim docynienie. Miałem konia wałacha, we 

wsi były klace. Wysłano mnie było orać biele pod konopie. Niemcy chcieli zasiać konopie na 

bielach. Pług był grondziel do trzech metrow długa, ćtery konie ciongneło ten pług, ja orał. 

Umieciony zostałem. Dałem swemu sąsiadowi, młodemu chłopakowi, żeby on mnie troche 

wyrenczył. Jednak to był młody chłopak, nie mog pługa utrzymać i skiba stojała, nie kreńciła 

sie, choć ludzi chodziło sześciu i poprawiali te skiby, ale wszystko jedno… Niemiec do mnie 

doleciał i krzycy: Stola, stola! Ja nie rozumiał, co to stola, tak on mnie kociubo. To on nogami 

deptał, może ni miał pistoletu, bo buł mnie zastrzelił. Jednak poźniej zawołał tłumaca, który 

dzieś tam był tłumac. I dopieroz powiada tłumac: Weź, cłowieku, za pług, bo ten chłopak nie 

moze utrzymać pługa i skiba stoi, i on krzycy przez to „stola”. Wziołem ja za ten pług i orze, 

ale kiedy nadchodze nad tego Śwaba, to zawsze rzucam pług i odstempuje, aby on mnie nie 

uderzył. To on poźniej się odsunoł. No i ja doorał do wiecora tam w te konie. Poźniej wiecor 

mojego konia zakładajo i tam inne konie, ale on siada na ten woz, co mój koń. To ja ide za 

tem wozem jak pies, a nie ide na ten woz, bo boje sie, ze on mnie beńdzie bił to kociubo. 

Jednak przyjechalim do wsi Szabły, tam on kwaterował sie. Zsiad on z fury, tak ja dopiero do 

fury i chce jechać, to on zatrzmał mnie, doskocył do konia, zatrzymał mnie konia. No już 

wtedy ja nie złaze, mowie: O ile on bedzie mnie to kociubo bił, to ja złapie kłonicy z woza  

i Śwaba choć jednego zaduse. No ale jednak nie bił mnie, tylko wyciongnoł cygarow i cęstuje 
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mnie cygarami. Takem pomyślał: Plunońć mu w ślepie Śwabowi. Ale jednak zapanowałem 

nas sobo, wziołem te cygary i pojechałem, przyjechałem. 

 To drugie zdarzenie z Niemcami, jedno było u torfu, drugie u łorki. Trzecie zdarzenie. 

Zdawało sie kontygent za Niemca. Zdałem świniaka przesło sto kilogramow. Nalezało mnie 

sie zarznieńcie  dla swojej rodziny mniejsego, osiemdziesiont kilogramow. Jednak ja 

zarznołem lepsego jesce sobie. Był baofirer [Bauführer – przypis mój  H. S.] taki  

w Śniadowie. Jednak zobacył, kiedy wage ja wienkso dla siebie, dla swojej rodziny zarznoł, 

tak on mnie cało synke z tego świniaka oderznoł i zabrał. To ja… On odsed, to ja za synke  

i z powrotem na fure. To rzeźnicy, którzy byli, powiedzieli, ze połus, on cie zabije. A ja 

mowie: Nie, ja sie jego nie boje. I ze trzy razy, co ja wezne, to on mnie odbierze. Nareście 

zbarałem to synke i uciekłem. To kazano mnie sie u niego zameldować. Jednak on tam miał 

kobiete jedno, Polke, która do niego podlatała. I ja nie chodził, tylko kobieta zanosiła masła, 

kos jajek i na tym się załagodziło. To takie miałem przezycie z Niemcami. To kobieta 

załatwiła, jakem powiedział, to kazano mnie sie zameldować do baufirera, jednak na tym sie 

skońcyło. 

 A dalej Niemcy przyśli do nasej wioski, którzy byli rozbici na froncie, a front zajeli 

drugie Niemcy, a te byli we wiosce na wypoczynek. Jednak mieli… Złapalim tam gdzieś 

jałowke, cy komuś skradli i mieli do kotła jo sykować. Ja wypatrzyłem to jednak, ze to 

niemiecka sprężyna i oni chco źreć polskie krowy. Na to moje myśli nie dozwalały, aby 

Niemce polskie krowy jedli. Wziołem i ukradłem jem to jałowke. Ona znajdowała sie za 

zagrodo. Zabłockich. Przyprowadziłem jo do domu. Kobieta i dzieci, i matka moja nie 

wiedzieli o tym. Ja jo wprowadziłem do swego chlewka i w łeb jo, zarznołem i oprawiam. 

Skóre ściongnołem i zacynam ćwiartować. Ktoś idzie do drzwi, a ot środka drzwi były 

zamkniente tylko od środka na haczyk. Jednak spojrzałem, haczyk  ktoś zrzuca bagnetem. 

Jednak wtedy ja… Troseńke włosy mnie sie obeśli, ale jednak on nie podnosił renki na mnie. 

O ile by był podnios, to bym był Śwaba zadusił tam w hlewku razem z to jałowko. Ale on 

moze tyś mnie się zlonk, bo jednak powiedział, ze Niemcy śledzo i zeby ja się zamknoł,  

a jemu za to smao, ze on chodził i śledził i buł tu, zeby zona dała kos jajek i masła. Zona dała, 

a ja to jałowke poćwiartował i w beke nasoił sobie, na cas wojenny, zeby miał co jeść  

z rodzino. Na polu było to schowane. 

 Kiedy to jałowke schowałem, przychodził do mnie jeden Niemiec, który umiał po polsku 

mówić. Moze jego matka, moze ojciec był Polakiem, a matak Niemka, dość ze on umiał, 

potrafił po polsku mówić. Dopieroz mowi, ze majo tu Niemca jednego chorego, zeby ja jego 

odwioz do najmniej do szosy, do Śnaidowa, dwa kilometry. A ja mu mowie, ze jak ja jego 

odwioze, a on nie zechce zejść, a tu juz cas wojenny, bo lotniki nachodzo. Co mam zrobić?  

A on dopieroz mowi, ze zwalić jego pakunek i jego. Dojechałem ja do Śniadowa z tym 

Niemcem, dowiozłem go, chce go zrzucać. On mnie prosi, ze jesce, zeby kilometr dalej szoso 

kierunek Ostrow Mazowiecki. Podwiozłem go dalej dwa kilometry jesce szoso, tam jego 

zwalam, najprzód pakunek, a poźniej jego, choć on bolny, krzycy, ze jego boli, ale ja nie 

patrze, nie zważam, tylko zwalam Śwaba. Jednak nadjechał Ukraińcow dwóch koniami, 

którzy po stronie byli niemieckiej, i do mnie, dali mnie pare kolbow i kazali mnie jego  

z powrotem jego wsadzić na fure, i ten tłumok jego włożyć, i odwieść go az do Gostyń. No 

wtedy oni jechali razem kole mego woza, a ja jem wioz tego Śwaba. Zawiozłem tam, ten 

Śwab zlaz, a oni by byli mnie rozstrzelali. Tylko był Amerykanin, który potrafił po niemiecku 

i mnie uratował.  
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98. Jan Wybrański, ur. w 1908 roku, 

     wieś Jakać Borki, gm. Śniadowo  
 

Losy wojenne 

Jedni byli tacy, że od lat, od lat siedemnastu poszli na wojne i do tych czas, no nie 

dotychczas, ale już tak lat temu jakieś dwa, trzy dopiero był taki pewny moment, ze jak ten, 

co posed w tem cternastym roku na to wojne, to dopiero o swojej rodzinie nic nie wiedział.  

A potem pisał listy, potem to dostał sie on to do Rosji. Pisał te listy, zadnej rodziny tu nie 

mog odnaleźć. Ani list, ani nic, ani tak. Ale pewna osoba wtencas tam była, no i tak się 

zmowił ten, ten, co tam był, co na tej wojnie tam posed. No i dopiero co? Ta osoba tutaj 

wyjeżdżała z Rosji do tego, tutaj do Polski i on tam sie zmowił z niem. I mowi tak: Słuchaj, 

zajedzies tutaj, tu i tu do tej miejscowości, zbadać sie, cy – mowi – cy taka to i taka rodzina 

jest, cy zyje. Tak on dopiero zabrał sie i pojechał. No i jechał, przyjechał tutaj do Polski  

i dopiero przysed, i tutaj do tej jednej miejscowości, i pyta sie, mowi tak: Cy tu nie znajduje 

sie dzie taka i taka rodzina? A on mowi: Tak so tutaj tacy o. No i po tem casie porozmawiał tu 

tego, to, nie to. No i potem pojechał za swoim interesem tam do swojej rodziny i tak dalej. 

Wrócił z powrotem i dopiero mowi tak: Wies co, dogadałem sie i – mowi – jest ta twoja 

rodzina tutaj i – mowi – tego, to ty mozes sie teraz porozumieć. No i po tym wszystkiem 

wzioł dopiero list napisał, adres to juz on wiedział jesce od swojego zycia, ze to ktoś taki,  

z takiej miejscowości. No i jakoś dosyć ze on tu przyjechał. Przyjechał.  

I to zesło pewno coś koło sześdziesieńciu lat. Ze swojo rodzino sie w ogóle nie widział nigdy. 

Tak. No i potem jak juz tu przyjechał, zobacył sie, lament, płacz i tak dalej. I mowi, ze ja tak 

przezywał taki cas na wojnie tego, to, nie to, tego. No i dopiero tu jego rodzina sie odnalazła  

i on taki siedział jakiś cas. Pobył tutaj na takim urlopie tam, cy jak to tam, cy to przepustka 

była, cy urlop, no. I po tem wszystkiem… Zobacył sie tutaj z braciami cy tam jakich 

krewnych miał. Wrócił z powrotem. Ale oni dopiero mowio, tak: Może byś sie został tutaj  

u nas? – Nie, ja – mowi – mam juz rodzine tamoj i tak dalej. I pojechał z powrotem. 

 

Służba wojskowa i wojna 

 Przed wojno to brali jesce chłopow do wojska, dwadzieścia jeden rok miał, to posed do 

wojska, na słuzbe wojskowo dopiero posed. Przesłuzyłem ja jeden rok, w kawalerii byłem. 

Przesłuzyłem jeden rok tutaj w kawalerii, a po roku przesłano mnie na granice, na Wołyń, na 

kresy. No i tam byłem znow w ochronie pogranicnej. Tam przesłuzyłem ten cas. Po 

zakońceniu juz słuzby wróciłem z powrotem i dopiero za ćtery lata po tej słuzbie wybuchła 

wojna w trzydziestym dziewiontym roku. Powołano mnie na to wojne. Przydzielono mnie do 

pionerow. No jak ja juz byłem powołany na to wojne i dopiero juz wyrusajonc na wojne… 

Jak juz my tu wyrusyli z miejscowości do Ostrołenki do Mysyńca, jak zrobilim nateracie 

pionty pułk ułanow, jak zrobilim natarcie, ze my wtargneli az dwadzieścia pieńć kilometrow 

w Prusy. Pamientam jesce wieś, Biała sie nazywała. No potem tak, po tym wsystkim, po tej 

takiej okazji nas dopiero cofneli z powrotem do kosar na taki wypocynek. Potem, no my tak 

przebylim, nie wiem, dwa cy trzy dni, jak dopiero zrobili alarm! To my jesce złapali patrolke 

niemiecko, to po prostu śmiać sie chciało, tak samem pomyślał sobie. Jak on wojne Niemiec 

wydał dla Polski, ze on, kiedy on sprzentu ni ma tak jak sie należy. Ten sprzent, 

podchorązego koń, jedne wozy tylko miał, do siodła płasc to był przypasany śnurkiem, no.  

I tak niejeden z nas mowił: I po co on wojne wydaje i tego? No ale poniekond to wszystkiego 

tego, po tem wszystkiem jak my dopiero alarm zrobili, jak my wyrusyli z powrotem, jak my 

dopiero tam zaatakowali… No to nie mogę sobie tak przypomnieć na dobrze, ale nie wiem, cy 

dwadzieścia ludzi wróciło wtencas cy nie. No i tak dalej potem znow sie sło. Poczowszy tu od 

Mysyńca, potem ślim na Nowogród tutaj, z Nowogrodu do Łomży, a tu już Niemce trzepali 

nas tutaj, potem po Łomże już tutaj, tak ze ledwiem sie przebili przez Łomże. Jakem sie 
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przebili przez Łomże, takem zaczeli potem maszerować do Ostrowa w kierunek. No ale 

potem my tutaj wykrencilim do lasow, do wioski zaśliśmy, zaśli ten Sumow, do wioski 

Sumow myśmy tam zaśli. I dopiero co? Zamaskować sie, bo to nie można było uciekać 

dniem, tylko noco trzeba było zawsze przesuwać sie. No i potem tak dalej i tak dalej, doślim 

już az do Grodna. Potem dopiero… Acha, jak na Szumowie, jakeśmy tam sie juz rozposterli, 

ukryli sie, no potem tak do godziny zesło jakiej dwunastej. Obiad myśmy zjedli tam. Jak 

dopiero tak koło godziny moze jakiej piersej, drugiej no, samoloty jak naśli, jak zaceli 

bombardować Sumow! Spalili wtencas. I dalej uciecke my robimy, znow dalej. No wtencas 

było juz kryzysowo, kuchnie nam rozbili, zadnej dostawy tu nie było ani jeść, ani pić.  

 I posuwajonc sie potem do Grodna, z Grodna znow az pod Lide, w tym casie, jakeśmy 

przechodzili, to tylko trzeba było tak sie żywić, ze dzie tam u kogo na wsi tak sie pozywił.  

A tu kuchni nie było i nic takiego nie było. Wiele razy potem znow potycki byli dalej, tak ze 

juz, o juz – mowi – nas Niemcy zabierajo, do kotła zajeli, już trzymajo. Niewiele nas tam 

mogło być, ale moze jakieś do pieńcuset chłopow może cy tam jak. Rozbiło sie to troche 

potem. I dopiero co? Tak cekamy tak i rozmawiamy sobie, jak to bedzie, co to będzie. Do 

niewoli sie dostaniem, no i to będzie marna sytuacja. Ale ze tam była jedna stacja nadawco-

odbiorce, kiepsko jakoś działało wtencas. I dopiero juz zesło nam ze az do tego az juz 

uśtwitywało sie, a tu juz – mowi – juz tylko, tylko do niewoli sie dostaniem. No i jakoś ze na 

scęście… Przychodzi dowódca, ale mowi: Chyba kiepski z was – mowi – zołnierz jest, 

wyćwicony na tem temacie – mowi – nie mozecie sie nigdzie nic połapać. A on tylko 

powiedział twardo. Wleźcie – mowi – wleźcie, spróbujcie wy, to wy możecie dokazać a nie 

ja. No ale potem uwolnili tego zołnierza i dopiero on tam jakoś tego… Jednoraz zaceło tam 

jemu coś odpowiadać. I dopiero jak on podał, ze tu tak i tak, ze w kotle jesteśmy tu i tu, 

dopiero działa zaceli bić i nam przerwała sie ta dziura i dopiero my zrejtorowali z tego lasu 

tam. No i dalej znow ślim.  

 Doślim juz tak do Białowiejskiej Puscy. No tam juz w lasach było, gorzej juz było tak, ni 

ma zadnej dostawy ani na zycie, ani na nic. No potem dopiero juz jak pod Lide śmy dośli, 

bylim siedem kilometry od Lidy, potem jak tutaj ruskie juz zaśli znow, juz tutaj do Polski 

zacynali iść, na polskie ziemie i wtencas dopiero nam było powiedziano… My w tych lasach 

tam siedzieli. Powiedzieli tak: Złozyć tu broń, broń beńdzie tu zachowana, a kazdy niech do 

domu na swojo renke. I jesce dostaliśmy forsy niemało, co kto chciał, to brał, bo była swoja 

kasa, była wojskowa. I dopiero my nabrali w tych lasach tamoj. I wróciło sie z powrotem juz 

tak do tego domu. Ale powiedziano nam jesce tak było, ze kazdy niech wraca do tego domu, 

odwiedzi i z powrotem na Warszawe jeszcze, bo Warszawa jeszcze wtedy nie była zajenta. 

No ale juz potem… Wróciło sie do tego domu, odwiedziło sie i potem sie siedziało.  

 

 

99.  Maria Rojek, ur. w 1908 roku, 

       wieś Wszerzecz, gm. Śniadowo 

 

Z przeżyć wojennych 

O wojnie, pani, ja na to niemiecko, co to z ruskim kiedyś była, to ja miałam seść lat, ale 

troche pamientam to wojne. Miałam seść lat i my tak, moge pani troche powiedzieć, ale nie 

wiem, cy to beńdzie dobre. 

Nam tak opowiadali, te nase ojce, ze te Niemcy przyjdo, to bendo nas znońć, solić, tam 

rozmaicie tam mencyć tych ludzi. I my uciekali do Rosji. A wsystko wojsko sło drogo, a nas 

na pole zepchneli. Desc pada, a my jechall. W końcu wróciliśmy sie w taki wąwóz, wielki, 

taki strasny był. Postawali te furmanki, no i staliśmy do dnia. Rano przyjechali, trzech 

Niemcow przyjechało. Takie te mieli te, jak to tam ich nazywali kiedyś, te pieki cy tam lance, 

nie wiem, chorongiewki na nich takie wysokie, i oni to temi, to niemi przebijało. A oni stali 
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tak na tej gorze i na nas patrzyli w dole. W końcu co? Patrzyli, patrzyli i pojechali. To my tak 

z uciechy, ze nas nie pobili, bo my byli dzieci, jesce małe. W końcu kazali wyjechać stond. 

Dojechaliśmy do szosy, do lasu, a tu śli, tak jechali konno Niemcy. I to tak jech duzo, capki  

z cubkami takie, konie takie strasne mieli. I kazali stać dla nas, starsy ten ich komendant kazał 

stać. I my tu przyjezdzali, cały oboz tych ludzi, do lasu i w tem lesie tam staliśmy. No  

i takeśmy postali jakiś cas i poźniej kazdy wrócił na swoje.  

A bolsewicka wojna co była… Orali my, jesce pamientam, ja nie orałem, bo jesce mała 

byłam. Orali. To było z ruskim niemiecka, rusko – niemiecka, a poźniej bolsewiki z Polsko.  

Z Polsko, ja to tez jesce nie wiem. Siostra moja sie zapytała… Jak oni lecieli, to całem polem 

śli, jeden z renkawem, drugi przez renkawa, bez capki, bez butow, tak lecieli. I tylko chleba  

i sała chcieli. Mołoka to nie było, bo to było wyjedzone to. W cternastym była wojna  

z Niemcem, poźniej to sie skońcyło chyba w osiemnastym roku. Sie skońcyło, to Niemcy 

wsystko zabrali i wyjedli. A w dwudziestym zara była druga, to skond jem było. A płacili 

temi rublami, pani, ile chto chciał i dał chleba, sała i mleka. I rubli nie skodowali, i lecieli do 

Warsawy po sapogi. W końcu my z siostro zelim proso przy drodze, a oni wracali, ale ich 

mało było widać jak wracali. I siostra zapytała: Kupiłeś sobie sapogi? Jak oni rzucili sie do 

nas, te ruskie. Oni śli koło nas do… A od nas do Warsawy było jesce daleko. I wsystko sło do 

Warsawy po sapogi, bo boso, boso śli. Nareści to, ale do domu tak myśmy mieli, bo ja wiem, 

jakie ze trzysta metrow, a oni do wsi poźniej bali sie przyjść, jak my uciekli do domu, a oni 

zostali. Strzelać nie mieli cem, bo nie mieli kulow i poźniej wracali z powrotem. Pozabierali 

konie do jednego, pani, krowy, konie. To ludzie cepiali sie, zrobili taki duzy drong i po 

seścioro ludzi i tak sami orali sobie. A kartofle to jesce ja ciongałam na połwoziu do domu, bo 

nie było cem. A u nas pole było takie długie, dwa kilometry długości. 

W trzydziestym dziewontem nas wygnali ze wsi, bo front, pani. Myśmy jechali do 

Nowogrodu i w Sławcu śmy zostali tak nas trzy furmanki. Bo to taki oboz z nas zrobili i śmy 

jechali, a Niemcy po bokach śli i tak jechalim. No i poźniej oni tak jakoś odeśli i tam takie 

krzaki byli i nas trzy furmanki sie ostali. Tam takie krzaki, las, pojechali i myśmy sie wrócili 

do Chojn. Poźniej z Chojn śmy pojechali do… do Bozeńcina, nie pierse nie do Bozeńcina, do 

Grzymał, a z Grzymał do Bozenicy. Dopierośmy stali na polu, a te bomby tak straśnie bili, bo 

u nas w domu nie mozna było siedzieć. No i poźniejz tej Bozenicy… Tak rano ja wstałam… 

No jesce wiecorem to my w tej Bozenicy, pani to było jesce spokoj, te Niemcy jakieś lepse 

byli. To ja tak wysła rano i stałam za stodoło, to saro było, to we wrześniu, na pocontku 

września, a dwa takie ruskie leci do mnie, ruskie. Myślałam, ze to Niemcy, a to ruskie. Sie 

mnie pytajo: Nie widziała Germańca? – No ja wcoraj widziałam, dziś nie – oni do mnie po 

rusku, a ja po polsku. 

U nas tam było dwie piwnice siedziało tech ludzi, pełno i z Łomzy było duzo. No  

i poźniej przysłam do piwnicy i mowie: Te ruskie juz so. Oni sie śmiejo ze mnie. Mowie: Nie 

śmiejcie sie, bo juz ja z niemi rozmawiała – mowie – leco całem polem, trzeba widzieć. No  

i śmy powychodzili i my zaraz na furmanke, bo nam konia zabrali, tylko sąsiadowego bylim 

jedno furo. A ja takiego konia rannego to wziełam tam z Bozenicy, taki wojskowy chodził, 

sobie wziełam, i do Kont i z powrotem. Niemcy ile kostawali zdrowia zdrowia, zabijali, pani, 

ten przez nog, ten przez głowy, cała wieś spalona, dymy ido. A my idziem do swego domu, 

daleko. No jakoś śmy sie dociongneli do domu.  No jakoś w domu u nas tylko była ta obora 

rozebrana, tam dzrzewiana rozebrana była, jak myśmy przyjechali. Nie zdązyliśmy 

przyjechać do domu, posiedzielim ze trzy dni, ruskie wyganiajo znow, tam dalej, bo tu od 

rzeki pietnaście kilometrow ma być nikogo. W drugie miejsce nas wyganiajo. I tak się 

cłowiek mencył, i mencył, i mencył. 

Ja jesce wsystkiego pani nie powiedziałam. I dzieci zabierali na te okopy. Gienia, no ile 

ona miała? Dwanaście lat, juz na okopy brali. Wiele cłowiek przezył, to Matko Boska! Pani, 

sie siedziało w domu, to Niemce wzieli taki woz drabiniasty, tech chłopow nabrali Niemcy na 
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woz. A ja w stodole patrze, do nas ido. I ten moj syn, co jest, i mąz, mowie: Uciekajcie za 

stodołe, dzie tu w dziesiontki. Zaraz dziesiontki byli. Oni uciekli, a ja sama len przegrabiam 

tak grabiami… - A dzie chłopy? – sie pytajo, jeden tam po polsku umiał. A ja mowie, ze nie 

ma, bo ich zabrali na okopy. No ni ma to ni ma, zabrali sie i pośl. Wsystko jedno, poźniej 

wrócili sie drugie i znowu złapili, męza złapili, młody uciek, tego złapili i zabrali. Wsadzili 

jech do stodoły w Nowogrodzie, pozamykali. – No – mowi – juz tera nas tu wybijo  

w tej stodole. Ale nie wiem, jak to, zaceli te bomby bić – mowi – te latarnie sie świeco, bo 

takie lampy puscali i było straśnie widno. I jakoś tam sobie deske oberwali, i pouciekali te 

chłopy. – A – mowi – co raz to podlecieli troche, to te kucki stały z gryko, to pod te kucki 

włazili, bo to tak było widno i strzelali, a Niemcy przeciez sie bojeli. No jakoś poprzylatali, 

pouciekali. To już dobrze!  

 Pani, ta wojna to dała, ten sam front. My stali w Chojnach na polu, to w Tarnowie to taki 

był front, ze taki kopeć był, taki cały tuman, nie widać było nic ot tej dziemby, co te kule. 

 A to przez przerwy tak: dak, dak, dak, tak te kule leciały. Tam jest jakieś z seść kilometry, 

moze osiem od Chojn do Tarnowa. Az tam moj syn został. Jak nas wygnali, to oni 

pozostawali, te chłopaki młode takie, pani. To Niemcy wracali, to oni lezeli w ziemiankach 

(moj syn to taki był malutki) i tak sie od drogi odciołgiwali, potem – mowi – no bo co? Oni 

psy mieli i jechali nie tylko drogo, tylko konno lecieli prec. I poźniej taki okop tam był, ze 

pociongneli do tego okopu. A to juz resty odchodzili tech Niemcow, to oni wtedy złe byli jak 

psi. A, ludzie, ile tam rannyc było! A od Montwicy tam takie rzadkie tam byli. No roźne 

ludzie, bo to tak: stond wygnali, stond, tak kreńcili tem wsystkiem. 

 No jesce o tej wojnie to mogłabym pani powiedzieć. To było w sierpniu i tam nasego 

kuzyna te, co to byli w partyzantce, pani… I akurat te wojsko stało, a tam drugi Rojek znow 

był w tej partyzantce, taki młodsy, bo staryg to nie brali, a młodych to brali. No i tam sie 

ześlim w jednym miejscu, mieli to swojo broń w brogu, powwiązywano w snopki w słome  

i nie mieli jej jak stamtond wyciongnońć. I pośli sie naradzać, jakby to zabrać, bo tam 

Niemcow pełno, a oni sie bojeli, bo to oni wseńdzie spali. A to brok taki, siano z brzega,  

a tam dalej to brok. A Niemcy przeciez jak to znaleźli, to zaraz cało wieś wybili, dzieci, nie 

dzieci. No i jak sie ześli tam, a on miał ten swój odznak partyzantki, wzioł połozył pod tyłek  

i usiad. A Niemcy kazali wstać. No on wstał i złapił to, i we drzwi, a oni za nim. No ich było 

tam dwoch. Zeby był po olsynie uciekał, to był uciek, ale wyskocył na pole, Niemiec był ze 

psem i go gnał, gnał, no i go zabił tego. Nie chciał nic wydać, nikogo nie wydał, ale zastrzelił 

go. A ten drugi po olsynie uciekał, no to uciek, pani, i zył. Tylko ze jego poźniej znow złapili 

i wywieźli. Dzie jego wojny. A tego sąsiada zabili. To ta wdowa miała małe dziecko, to dzień 

i noc znow w takim bajorze, w takiej olsynie siedział, bo sie bał. Bo u nich to podłogi 

wyrywali tam w domu i co tylko, kopali, sukali. I ten drugi Rojek, tam było trzech tech 

Rojkow, to wsystkie te chłopy pouciekali, a do nas… A u nas to koło samej drodze, to 

Niemcy zawse jeździli i do nich tam. I zabrali mojego męza tez, bo to Rojek, to zabrali. I tam 

powieźli do tamtego. Ale juz on był starsy. Powiedział jem jak jest. Jakieś dobre te Niemcy 

byli, no i puścili jego. A tamoj to rozbierali ten dom, rozbierali do cna wsystko i tak sukali tej 

broni. A on tam w domu nie miał, tylko w tem brogu mieli to broń. A poźniej nie wiem, jakoś 

tam, jak jego zabili, to noco jakoś tam zakotłowało sie troche, to desc, i złapił, konia załozyli, 

zwalili to broń z brogu i znow jo dzieś wywieźli. I tak uciekali. No i co oni za rade by dali 

Niemcow, jak oni mieli pare karabinow i z tej broni tych kulek pare? No, ale kazdy nie 

wiadomo cego sie cepia, bo to bili i mencyli tych ludzi.  

I to co z tego?  

 

O dawnym weselu 

Do ślubu sie sykowac, to sie sykowali, to te konie postroili. Pojechali, przyjechali  

z kościoła, tam poprzyjmowali tych młodych to solo, tem wsystkiem poprzyjmowali ich. 
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Nareście poźniej to te gościny, te przyjeńcia i zabawy no. A poźniej ocepiny. Młoda siadała 

za stoł, a druchna tańcyła ze wsystkiemi, a te reste postawali o tak: młoda siedziała jak tu  

w fotelu, a te znow po bokach, a te druźbańci śli i te na wianek dawali pieniondze. A ta 

druchna… To kiedyś to takie druchny byli, a tera to nie wiem, jest jeden świadek i to 

wsystko, kiedyś to jesce druchny nazywali. No i tańcyła z kazdem tem druzbantem i oni kładli 

te pieniondze, nakładli tako kope tech pieniendzy, nazbierała kupe. Śpiewali bez przerwy, ze 

trzy godzin te ocepiny byli. Poźniej welon zdjeli, to załozył cepek. I w cepku znow ta młoda 

tańcyła ze wsystkiemi. I takie to, no to co to tam pisać takie. 

 

 

100. Zofia Jarmułowicz, ur. 1908 roku, 

        wieś Wszerzecz, gm. Śniadowo 

 

Przeżycia wojenne 

Zostałam wywieziona do Rosji wraz z mamo. Teraz przebywaliśmy tam seść lat. 

Chodziłam w Rosji do skoły podstawowej. Po skońconej skole wybuchła rewolucja 

październikowa. Chodzonc do skoły kazdy dzień musiałałam obowiązkowo wysławiać cara, 

jewo imperatorskoje wieliczestwo Nikałaj Nikałajewic wtaroj. To zmusone byliśmy wsystkie 

dzieci. 

Rewolucja październikowa odbiwała sie, prose państwa, w tragicny sposob. Okropne to 

przejście przezyć rewolucje, to jest cięzkie wspomnienie, jakie to jest ogromne przezycie, 

jakie to so ogromne strachi. Ale cłowiek młody, to wsystko zwycięzył. Przyjrzałam sie 

przeroźnym ludziom, o roźnych charakterach, naprzyglondałam sie wielkiej cudotwórcości, 

tak ze państwo nie możecie sobie wyobrazić, co to jest rewolucja. To jest okropna chwila 

przezycia cłowiekowego. A ja w niej przebywałam przez dwa lata. Bardzo doskonale jo 

znam, jak sie to powiedziało wsystko.  

Przezyłam wojne, wróciłam z Rosji w dwudziestym drugim roku. Kiedy Sowieci 

odstempywali, wypowiedzieli wojne Polsce, to w tem casie mieliśmy wielko okazje wrócić 

do swojej ojcyzny. Wróciłam do ojcyzny w dwudziestym drugim roku. Bendonc pare lat, 

młodo jesce dziewcyno wysłam za mąz. Poźniej docekaliśmy sie znowu wojny  

w trzydziestym dziewiontem roku.  W trzydziestym dziewontym roku strasne mieliśmy 

przejścia, ogromno bitwe. Ogromne przejścia mieliśmy. Przyjechałam wraz  

z męzem, synem swoim i z córko do swojej miejscowości, dzie byłam z niemi wywieziona.  

I zastałam tam jedynie tylko zgliszcza, pustkowie i popioły. Wzieliśmy sie wraz z męzem 

dorabiać. Dorobiliśmy sie, w porzondku teraz. Zycie nase układa sie teraz dobrze. Pracuje 

razem z męzem w swojem gospodarstwie, mam syna.  

Opowiem jesce jedno tragedje zycia swojego, znacy rodzinnego. Miałam brata, który 

pracował w wojskowości. Bratowa moja była naucycielko skoły podstawowej w Porytem, 

znacy pod Zambrowem, gdzie po pewnym casie okupant uwięził ich wsystkich i rozstrzelał. 

My jego smutny grob tylko opłakiwaliśmy i do dziś opłakujem łzami.  

 

 

101.  Maria Królik, ur. 1911 roku, 

         wieś Szczepankowo, gm. Śniadowo 

 

Wspomnienia z okresu wojny 

W casie wakuacji cięzko przezywałam, dlatego ze miałam walno rodzinke. Musiałam 

starać sie zycia dla osob, ponieważ… Pojechałam do Jedwabnego. Chciawsy chleba uzyskać, 

trzeba było mi zdjońć osiemdziesiontki metr, dopiero dostałam chleba. Tak ze dostałam osiem 

bochenkow chleba. Zadowolona byłam, ze choć dzieci bendo mieli na niedziele chleb. Jade, 
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no nie mam jesce słomy dla koni. Wpadam do mieskania, pies za mno, nie mój, tylo obcy 

pies. Ta gospodyni chciała tego psa kupić. Miałam dobrze, bo była kuchnia niemiecka. 

Uwiązałam tego psa, tak ze oni mowio: - Dlacego pani ucieka? A to pies nie był moj, ja sie 

sama jego bałam. Ale uwiązałam, grunt, zeby dostać tej słomy. To gospodarz mnie wynios 

cało fure, za tego psa, słomy. Jade dalej, znalazłam skóre z owcy, świezuteńko. Gospodarz tez 

chce kupić. Przysed, przynios tej słomy furmanki i to skóre kupił. Dał mnie dwa dziesiontki 

słomy za to skóre. 

No, takem przezywała, ze cięzko, ale jakoś rodzinke utrzymałam. Przyjechaliśmy do 

Szczepankowa. 

Zaśpiewam piosenke z casow wojennych „O śpitalu niemieckim” 

 W niemieckim śpitalu to cudne mieskanie, 

Ale biada temu, kto sie tam dostanie. 

Ja sie tam dostałam, to sie rozpłakała, 

Swojo mało nóżke operować dała. 

Przysed pan profesor, zacoł desperować, 

Trzeba mi to nóżke jutro operować. 

Pan profesor bada, lekarze słuchajo.  

Mówio coś do siebie, sama nie wiem o cem. 

Połozyli na stoł i kazo mi licyć, 

A ja juz myślała, ze mnie chco udusić. 

Połozyli na stoł i bioro nozyki, 

Obstompili w koło jak jakie rzeźniki. 

A nazajutrz z rana śniadania nie dana, 

To ja juz myślała, ze bende zaspana. 

Połozyli na stoł i kłado do łózka, 

Ale coż mi z tego, lecz mnie boli nóżka. 

Powiadajo ludzie, ze w śpitalu dobrze, 

A tam kazo lezeć, az sie skóra podrze, 

Az sie skóra podrze, kosula popenka. 

Ach, moj mocny Boze, jaka to jest menka. 

A moge jesce coś powiedzieć? 

 

 

Wspomnienia z młodości 

Jak tylko przysłam do Szczepankowa, bardzo mnie sie podobało, bardzo wesoła wioska.  

Wzieliśmy len trzeć, było nas duzo kobiet. Trzemy len. Ale patrzem, jedzie cłowiek 

jeden. Zabraliśmy tego konia, wzieliśmy kobiete w worek wsadzilim i jedziem. Jedziem, 

naterlim tego lnu, jedziem na gościne. Ten cłowiek mowi, zeby my jemu tego konia oddali. 

Leci jak źrebak za tem koniem. Ale nie dalim. – Daj nam poł litra, dopiero ci damy konia.  

A on mowi: - Ja bende nalezał do wasej pracy. Ale dał, a i pije razem. No i tak ześmy oddali 

jemu konia. Wesoło było. A poźniej za to, ze – mowi – jego konia wzieli, związalim jego  

w worek i wzielim. Ale był zadowolony facet, ze tak hecnie z niem urzondzilim tako tradycje 

przedwojenno. 

 Na tłokach, och, jak było wesoło! Taka kobieta osiemdziesiont lat, troske podpisła. Jak 

wlazła na stoł, jak zaceła brykać, talerza ani kieliska nie przewrociła, az cały rzond obleciała. 

Śpiewalim sobie, bardzo było wesoło. A przewaźnie u tych starsych kobiet jak ja, ja dziś mam 

seździesiont pieńć lat. Tak było wesoło tam, bawilim sie. 

 Moze coś zaśpiewać jesce? 

 Ach, te babki, kochane babki, 

 Cłek by je łyzkami jad. 
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 Co tu łgać, co tu kryć, 

 Spróbuj bez babki zyć. 

 Jeśli uda sie śtuka, toś chwat. 

  Ach, te babki, kochane babki, 

  Cem by bez nich był ten świat. 

  Co tu łgać, co tu kryć, 

  Spróbuj bez babki zyć. 

  Jeśli uda sie śtuka, toś chwat. 

 Dawniej to było naprawde cięzko zyć z młodziezo, tak jek nam było. Dlatego że przysed 

chłopiec i prosił mame" Pozwolić na zabawe. A mama mowi, ze nie, nie pusce. - Dlacego?  

- Dlatego nie pusce, bo jak na tamtej zabawie, powiedziała, dała mnie słowo, ze przyjdzie  

o dziesiontej, a ona mi przysła o dwunastej. Skond ja moge puścić, nie pusce. 

 No i druga zabawa, znow za jakie dwa tygodnie. ja kole swojej mamy skace, pomagam 

jak moge, zeby mnie chociaz puściła na zabawke. No, ale udało sie, ze puściła, ale tylko do 

dziesiontej, a dalej ani, ani. A tak było wesoło, no musiała przyjść o dziesiontej, bo jek trzecia 

beńdzie zabawa, to w ogóle nie puści. I taka to była robota. Dziś młodziez to chociaz we, ze 

zyje na świecie, ale kiedyś to cięzkie było przezycie młodziezy, cięzko było. 

 

 

102. Władysława Rybicka, ur. w 1896 roku, 

         wieś Budy Czarnockie, gm. Piątnica 

 

Trudna młodość 

 W młodości to, prosze pana, miałam osiemnaście lat, osiemnasty rok miałam, jakem  

w osiemnastym roku z domu od ojca poszła, bo miałam macoche. A po niej, ona, panieńska 

jej córka to je w Jeizorku, może pan słyszał Brzozowa, co on sie zastrzelił, był leśnikiem. O to 

była mojej macochy córka panieńska i był syn, to syn umar. To syn to był porzondny 

człowiek, ten Stasiek o Brzoza, ten Mroz, co na Cydzynie, co tam tera Kazik Mroz jest. To 

był porzondny chłop, ale ta to nie. I poszłam do ludzi, prosze pana. Poszłam do cioci 

najsamprzod, a potem od cioci to mnie... Ciocia u Niemcow obierała kartofle, tam kapuste, to 

nie to. To ja sześć tygodni nie robiłam, a po sześciu tygodniach to mnie wsadziła taka siostra 

niemiecka do prewjantu. Ten budynek czerwony koło smentarza stoi taki, to tam był 

prewjant, na skłąd mięsa. No mowie panu, tam to miałam tak dobrze. Tam był taki Rakoski, 

on był ze Szczytna tutaj. On powiedział, że on jest Polak i możliwe, bo on dzień dnia chodził 

do kapucynkow do kościoła. A jak odchodzili, to co mnie zostawili życia, to ja mogłam mieć 

sama jedna na pół roku, i monki, ryżu i cukru, i smalcu, i słoniny, i mięsa solonego, 

wszystkiego. Ale ja pozostałam i miałam już robić u Polakow, już Polska objeła, ale taki był... 

On myślał, że jak ja u Niemcow robiłam, to ja byłam wycieruchem. O nie! 

 ja tylko przeobiła trzy miesionce u Polakow i rzuciłam. I poszłam na młyn, na młynie 

robiłam. A potem to służba była do czterdziestego pierszego roku. A czterdziestego pierszego 

roku to ja przyszłam tu, bo mąż był wdowcem. I ta o Wondołoska, co jest, to nie moja córka, 

tyko moja pasierbica, tylo, że ja jo od jedenastu lat wychowała i po śmierci ojca za mąz 

wydałam. Ona jest bardzo dobry człowiek, choć mnie jest ciezko teraz, bo ja prose pana nie 

moge, bo chora jestem. Ale używałam wiencej złego jak dobrego w życiu i życie znam, 

prosze pana, co życie znaczy. Tak. Choć swoich dzieci ni mam, ale jo lubie i jej dzieci lubie. 

Ośmioro dzieci ma. Jeden już zonaty w Kisielnicy, u Żebroskiech, tam sie ożenił, tam jest. Ja 

wszystkie wychowała. Tu uzyłam dobrego i dziś tak samo używam. 

 Była w Warszawie u Koperskich. On tu był pułkownikiem i ja z niemi pojechałam do 

Warszawy i w Warszawie jeszcze dwa miesionce był pułkownikiem i potem dostał generała. 

A u kapitana Sikory pracowałam cztery  lata, potem dostał majora. Tylo że mnie sie  



 180 

w koszarach... Jak na fortach mieszkali, tu na trzecim forcie, to, prosze pana, wolałam.  

A w koszarach lada menda szła to: Wycieruch oficerski. Po co ma ktoś za mno krzyczyć, jak 

ja wycieruchem nie byłam. I do dziś jestem kobieta i dziś kto mnie w Łomzie zna, to jak 

obaczy, to z daleka do mnie leci ,,dzień dobry", ,,dzień dobry", jeszcze z dawniejszech  

i młodsze i to, co mnie znajo. Ale tu już jestem trzydziesty siódmy rok, w kwietniu beńdzie 

trzydzieści siedem jak tu jestem. Ale tu tez jakem jest, to i u doktora Fenka pracowałam  

w Łomzie i w Gdansku z niem byłam rok i pół u nich i, prosze pana, w śpitalu dwa i pół roku 

pracowałam. Tez nie siedziałam, bo tu ja wiedziałam, że pan Wondołoski lubił wypić, a tu 

dzieci, to ja opłacywała wszystko. O widzi pan, tak było. A dziś tez nie mam... Od niej tak, 

ale od niego to nie ma posanowania. Ale od niej, to na nio nie powiem i słówecka i na dzieci. 

Najstarszy jest piekarzem, to prosze pana, on co wypłata, to mnie pare złotych daje, zeby ja 

miała na samochód cy do kościoła, cy tam do Łomży, bo ja w Łomży mam dwie siostry, 

jedna za dzielnickiem, śwagier umar w lipcu. A jedna, prosze pana, była za Jodłoskiem, on 

był policjantem, to ona na Kierkucie mieszka tam. A ta to tam mieszka na prost siódmej 

szkoły. Tera majo sie przeprowadzić. Ten syn o Dzielnicki i ona, ona tylko jednego syna ma  

i ona razem z niemi tam za spacerny ogrod, co te podostawali place, oni tam sobie pientrowke 

postawili, a tu przedali. Tam sie mieli w tem tygodniu przeprowadzić przed niedzielo, ale nie 

byłam tamoj, bo nie mogłam, bo ni mam zdrowia, powiem prawde dziś i juz. Tu mnie 

wszystko... I tylko, posze pana, jedno prawie herbato żyje, tak przechodze. To co ja zrobie?  

I prawa renka niewładna. O widzi pan o, guzy rosno o, wykrzywia... 

 Tam w Warszawie zupełnie byłam zdrowa. A chorowałam, tak. Wode miałam na 

nerkach. Lezałam w śpitalu wojskowym seść tygodni. Lecyli, wode ściongali, byłam na djecie 

rok zupełnie. I mnie nie przeskadza nic. A dostałam, wode miałam na nerkach, niech pan 

powie, z cego i co, to ja nie wiem. Doktor był Pawłoski taki stary, pułkownik, to on... Bo ja 

lezałam na sali oficerskiej, dzie oficerki lezeli, tam mnie dla pana Koperskiego, yam mnie 

połozyli, bo pan Koperski co dzień przychodził z żono i córkami, dzień dnia, jemu wolno 

było. I patrzy pan, ze ja przebyłam u nich tutaj seść miesiendzy i tam trzy lata i tez seść 

miesiendzy i, prosze pana, ja nie miałam zadnego tego. Zeby nie wojna, to ja bym była nie 

przyjechała z Warsiawy. On uciekał stond z żono i dzieciami. Oni do mnie sie przyznali, 

prosze pana. Ale tu siostra jedna i druga pisała, ze juz męzow zabrali do wojska, ze 

przyjezdzaj. To juz ja, prosze pana, na pociong nie mogła dostac, tylko jego taksowko siofer 

mnie przywioz do Łomzy, do siostrow. Tak było prosze pana. I jak kamień w wode! Nic  

o nich nie wiem. Jej siostra... To ja do niej pisała list, to ona... Ale juz nie zyje chyba z pieńć 

lat. To ona mnie odpisała i pisalim do siebie, jesce jak ona była panno, ze nic nie wiem, nic  

a nic - powiada - nie wiem wcale o Władzi, bo ona tez sie Władzia... Ja Władzia i ona, to 

pułkownikowa, generałowa była Władzia. To nic nie wiem. To ja tyle, prosze pana, dobroci  

w życiu użyła! Az nie chce sie mowić, łazami oblewać, tyle użyłam dobroci, pracy i juz.  

A dziś to rence wykrzywia i dobra. Tylko ze ona dobra. na dzieci nie narzekam. On 

pryncypał! Jak lubi pić, to pan wie. To musi z pieńć dni to i z nio nie rozmawiał.  

                                                                   * * * 

 Wojne pamientam i nie tylo to, to i ze cternastego roku. Tam ze cteranstego, to, prosze 

pana, u nas byli ile? Rok ruskie i Niemcy przyśli, i do osiemnastego roku byli Niemcy.  

A potem Niemcy pośli i znow Polacy objeli. Ale wie pan, ze tak ja powiem, ze wtedy jak kto 

zasłuzył, ale mnie to... Ja tam pracowałam liczy sie u Niemcow, oni mnie nie dokuczali, tam 

nie miałam ubliżenia, tam nie miałam nic. To zależy jak wie pan. 

 Ale juz w siedemnastym roku to juz mnie powiedział ten, coś ja tam robiłam, ten 

sierzant, ze z Łomzy jado Zieleńscy oba, z tego, z Jeziorka dziedzic, z Kisielnicy Kisielnicki, 

tam z tego, z Kupisk. Skond tylko te dziedzice wracali i jesce inni tacy, to juz on mnie  

w gazecie cytał i mnie mowił. Ja przysłam i on powiada tak... A u Zieleńskich to ja 

mieskałam, ciocia tam mieskała i ja tam na Wiejskiej, taki ten dom, on jesce stoi, to w tej 
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oficynie w podworzu. ja przysłam do domu i cioci mowie, a ciocia mowi tak: Idź i pani 

Zieleńskiej powiedz, to sie uciesy. Bo my mieskalim w suterynie, to taka wysoka suteryna,  

a oni nad nami. I ja posłam do nich, do kuchni tam, zastukałam, tam dziewcyna cy tam 

kobieta była, poprosili, ja wesłam ,,dzień dobry", ,,dzień dobry". - Cy jest pani Zieleńska? 

Powiada: Jest, obie so. Mowie: Mnie na starej zalezy Zieleńskiej. - Prosze bardzo. I ja posłam 

do niej do pokoju, zapukałam. ,,Prosze". Wesłam ,,dobry wiecor", ,,dobry wiecor". - Prosze 

panio, przysłam pani nowine powiedzieć. - Jako? Mowie: Pan janek jedzie i pan Tadeus 

jedzie, na siedemnastego sierpnia bendo juz w Łomzy. - Skond Władziulka wie? A ja mowie 

tak i tak, tak i tak. Złapiła mnie za syje, całuje, ucałowała. - A jak oni przyjado, to wielki bal 

beńdzie, to u nas bedzies. I tak było, prosze pana, tak było. Ona przysła z tem starsym synem 

Jankiem swojem po mnie i ja posłam, posłam i byłam u nich na całym tym balu, prosze pana, 

o. A oni bogaci te Zieleńscy to miał strasno rente. 

 

 

103. Roman Mroczkowski, ur. w 1906 roku, 

         wieś Konopki Chude, gm. Jedwabne 

 

Trudna młodość 

 Zostałem sie bez ojcow, bez rodzicow w trzydziestym roku. W cternastem roku wybuchła 

wojna. Byłem u wuja, u łopiekuna. Tymcasem rodzina wuja - opiekuna sie udała w inno 

strone, my w inno. I nie było zadnego przytułku, tylko chodziłem po cudzych ludziach, ode 

wsi do wsi, bo Niemce przeganiali nas od wioski do wioski, to do tej wioski, to do tej wioski. 

A ja nie miał..., tylo tak sed za ludźmi, dzie ludzie tam i ja, bo ja nie miał zadanego 

opiekuństwa. Dziem posed, cy chto dał  jeść, cy jakie ubranie, kosule. Było robactwa duzo, 

było. Samem sobie prał bielizne na lodzie. W sadzawce oluge wyciołem i tam prałem. Kijem 

waliłem jech te robaki, ktore były. O, bo strasne robactwo było wtencas. A latem nie mog 

znieść, to posed i w zimnej wodzie jech namacał, zeby one pomarźli i potem jech kijem 

biłem. Przezywałem takie. Gdziem posed do gospodarza, to mnie jeść dadzo; zem sie 

poskarzył, ze taki i taki, to mnie dał, nawet i jakie kosule jesce mnie dał cy marynarke jako. 

Obucia tez nie miałem. Takie drewniane trampki mielim. To jak sie jedne rozbiły, to trzeba 

było... , bo ja sam sobie nie mog zsywac, to chtoś mnie dał, to ja to robił. I tak przezywałem 

bez pare miesiency, chodziłem po ludziach. I poźniej posedłem juz do jednego gospodarza 

krowy paść. Pasłem te krowy, przysło letnio poro to tak, jak mnie dali jeść rano, to azem  

w wziecor przyganiał te bydlaki, to wtencas stał jeść, a jak nie to sobie na polu kartoflow 

upiek i tem zyłem. I chodziłem tak cały rok po tułaństwie. 

 A poźniej jek juz ja na zime, no to juz ja wiązki, drzewo rombał, juz ja posługiwał.  

I młócić pomagałem cepami, kijami, to mi co raz sie w głowe uderzyłem tym bijakiem, bo on 

sie mnie machał, kreńcił, a ja nie miał siły jesce. To jakem podmłocił do wiecoru, to wziecor 

ja renku nie mog podnieść do gory. Bo te cepy były za cięzkie dla mnie, bo ja siły nie miał.  

A innego ratunku nie było. Tylo mus było te ziarno tłuc temi cepami, bo masynow nie było. 

 A i to jesce  gospodarzoju nie starcyło tym starem źniwem obrobzić nowe.  To jek posed 

ukosił, cy tam uzoł sierpem pare snopki i polezało dwa, trzy dni na słońcu i przysed, i takie 

drewniane brony były, i o te brony te kłosy siastali, i to ziarno nam wyskawiwało. I dopiero 

na blachy, na blaty ususyłem i w zarnach umiellim. I tak: chtore małe to i całe, a chtore 

naperte to rozderte było. I dopiero chleb psiec z tego. No to jek w blase, to on sie trzymał,  

a jek wsadził go na trzan, na cegły, to on nam sie rozlał, tak ze trudno go było oderwać od 

tech cegieł nawet. I tem mus było zyć. No i te kase toz samo takie jedlim na wodach. Chto 

miał mleko, to zabielił sobie, a chto nie to i takie, aby soli dostał. I tak my przezywali bez całe 

osiemnaście miesiency. 
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 Jak poźniej juz front odsed od Rosji, no to juz troche lud zacoł sobzie posiać. Ten miał 

konia, ten ni miał, ten dostał, ten tak. I jakoś zylim w całem casie. Budynkow nie było, dzie 

chto w bunkrze był, dzie chto chlew jaki miał murowany, to prawił sobzie jakkolwiek. 

Descow nie było, to sufit był ze słomy. Drązkow nakładziono i słomy połozono i tam było 

przcyśniente i takem spali. A w cem chodził, tem sie nakrywał, bo psierzyny cy tam cego 

nicht nie miał, bo wsystko sie popaliło, bo nasa wioska zaraz na drugi dzień, jak front stał, 

doscentnie sie spaliła, do fundamentow. Nie było zadnego przytuliska, nigdzie nie mozna 

było sie przytulić, zadnech budynkow, bo jech nie było. 

 No i tak pracowałem, chodziłem do pietnastu lat po ludziach. Darmo robiłem, tylo tyle co 

za zycie, co dał mnie chto jeść, jakie tam dał ubranko, jakie stare z cegoś tam coś. I tak sie 

przezywało. No az poxniej juz jakem był w siedemnastu latach, osiemnastu, wziołem sie za 

swoje gospodarstwo. Miałem dziesieńć morgi ziemi i juz poźniej to wziołem. Koni 

dostawałem, ten mnie dał, ten tak, temu pomókem, ten mnie zaorał, troche posiałem. I tak 

swoje zycie speńdziłem. Do skoły nie chodziłem, bo nie było mnie komu posłać i tech śkoł 

nie było. A dzie było, to trzeba było wynadgradzać, a ja nie miał z cegoj i nie 

wynadgradzałem za to. I alfabeto sie ostałem do dziś. 

 Ale w pracy, od zimna mnie tera rematyzm rence pokreńcił, ze nie moge juz robzić  

i u siebie, choć mam na cem tera. Juz mam sporo ziemi, bo mam trzynaście hektarow ziemi. 

Mam konia, mam krowy, wsystko. Mam na cem robzic i tera jest mnie dobrze, ale robzić juz 

nie moge. Dzieci mam pieńcioro, wsystkie poucone i majo zdolność do pracy, i na gospodarce 

jeden je. Juz on tera pracuje i mnie tera je dobrze. Tera to juz ja siedze jak u Pana Boga za 

piecem. I ciepło mnie, i najedzono, i cysto. I takie ja miał przezycia bez swoje lata. 

 To tera ja bym chciał, zeby te mnie młode lata sie wrocili, to ja tera by, to ja by zył, to ja 

by wsystko wiedział i umiał. Kiedyś widły do gnoju były drzewiane, jesce sie znajdowali,  

i jedne cepy, dwa kije do młocenia, brona zielazna, socha była drewniana do orania radełko 

tez drewniane. Wsystko było robzione z drewna, a dziś jest jenacej. Dziś, gdy cłowiek 

popatrzy na to wsystko, skond to Pan Bog dał tem ludziom to mondrość, skond te wynalazki, 

skond te zabawy sie potworzyli. W kazdem domu mamy światło, mamy te... głośniki. Głoso 

nam o wsystkiem i my wiemy o całem świecie. Tyko jak chto ma nauke, to sobzie rozbierze, 

a ja nie mam nauki, to tego nie moge w swojej głowie rozebrać, co to sie wyrabia na świecie. 

jak tera ludziom tera dobrze, jak oni sie odzywiajo, im zyć, nie umierać tera. W te casy jak 

Pan Bog dał  ludziom tera dobrze, jak wiele dobytku majo, wiele świń, wiele koni, wiele 

zboza majo, pełne stodoły. A kiedyś jak miał jedno krowe, to chował cało zime, a na wiosne 

musiał z deka słome wydzierac i jo karmić to słomo z deku. A dziś ona i siana nie chce jeść. 

Miesanki so, kisonki so, siano je trzypokosowe, młode, smacne, zapach od niego na 

podworzu, jak ono na stajni lezy, na chlewie, na oborach. Zapach, jek sie wejdzie, to na 

podworzu od niego zapach. A kiedyś nikt tego nie znał, nie widział, dzie ono było i dzie ono 

rosło, to o tem nikt nie wiedział. To w bielach tam dzie, w matławach jek coś sobie ukosił 

metr, dwa, trzy, tego siana, na pokoske, tylo na odzywienie takie. A dziś mamy stogi, pełne 

stajnie jest, pełne stodoły tego mamy. I dobytku wsystkiego. Kiedyś cała wieś tego nie 

chowała, co dziś jeden gospodarz chowa, wiele świń, po trzydzieści po cterdzieści stuk.  

U kazdego po dwie maciory je. I wsystko w stajniach majo dobrze i ten dobytek ma dobrze, 

bo on stoi jak, jak u Pana Boga za piecem. Nie wyglonda ni wody, ni siana, ni cego. A kiedyś 

to ten bydlak stojał, marz w chlewach od głodu od wsystkiego, bo nie było co dać jemu. 

Kiedyś, bo ja te lata panientam, po roku cternastym, po tej wojnie, bydlaki marzli  

w chlewach. Moj Boze, chto miał krowine, to do mieskania brał, bom sami brali, do 

mieskania prowadzili, bo by była zmarzła nam, bo stojała tylo w gałęziach, co upletli my taki 

chlewek gałęziami, bo by była zmarzła. To wzieli jo do siebie do mieskania, a tam nie było 

dzie i samemu siedzieć, ale musielim tego bydlaka zywić i karmic, bo on nas tez chował tem 

mlekiem. Liter mleka udoilim od niego. 
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 Takem przezywali. To dziś ja bym chciał zyć choć, choć sto pińdziesiont lat, jek dziś jest. 

Ale juz nie, nie bende zył, bo juz tera niepodobne, niepodobne do dłuzsego zycia mnie. 

 No to wiencej ja mam co do opowiadania. 

 

 

104. Wacław Kołomyjski, ur. w 1906 roku, 

         wieś Stryjaki, gm. Jedwabne 

 

O parobku 

 Jestem rolnik małorolny, ale słysałem z dawnych opowieści jak ludzie starzy opowiadali. 

Rolnik jeden kopał kartofle na polu, sed chłopak taki lat cternaście, no i mowi: Cy pan by 

mnie nie wzioł na słuzbe? - A dobrze, synecku, chodź. Zgodził sie z niem. Wzioł on za 

motyke i kos i zara zacoł kopać kartofle. Tam było trzy hektary kartofli, to oni to wykopali do 

południa we dwóch. Nareście wozić, to tak powozili, ze momentalnie zebrali z pola zboze, 

zyto powozili. Nareście, nareście młocić, no. - Niech pan posiedzi w mieskaniu, ja pojde  

i wymłoce. jak on posed młocić, zwalił wsystko na klepisko, dwa razy cepami jak lunoł, 

wsystkie zboze obleciało. I zaraz cyste sie robiło, bo dał wiatrz taki, ze odegnał plewe od 

ziarna, no. Wiencej, co udumać? 

 Mowi: Gospodarzu, nie mamy co robić, ale zrobim teraz choć trosecke wódki.  

- A, synecku, ja jesce jak zyje nie pił wódki, ja nie che, ja od małego dziecka nie piłem. - 

Gospodarzu, pan nie beńdzies pił wódki, tylko pan zobacys, jak to sie robi. Rozcynili tej 

wódki, tej samogony, nagnali takiego spirytusu jak ognia. - No teraz, gospodarzu, skostujem. 

- A nie, synecku. - Panie, pan niechaj sie nie krempuje, ja nie daje pić panu, niech pan tylko 

usta umocy,  jaki to smak. - No tak, synecku, ja usta to moge umocyć. Wlał mu pińdziesiont 

gram. - A synecku! Jak on połknoł, jak mu posło po piersiach bardzo dobrze, smakowicie.  

- Ale wies, synecku, ja bym jesce trosecke, troche wiencej wlej. - Nie! - Wlej, synecku, za 

stachetki jesce. No wlał, on wypił. - A te, to, to jesce drugieraz rozcynim. - Ale, gospodarzu, 

jesce my tej nie wypili. - No to daj jesce po pełnej śklanie, tak a tak, na obiedwie nogi. Wypił 

ten stary, został sie nieprzytomny, a ten siedzi parobek i sie patrzy na wsystko. Nareście sie 

zrobił jasny ogień z ust gospodarza, rolnika tego, wybuchnoł, jasne płomienie i w kapie syber 

wyłamany, cały piec rozwalony i komina połowe wywaliło, bo jego duse ciongniono na 

tamten  świat. I wiencej... koniec. 

 

Z własnych przeżyć 

 Wojna jak sie zaceła polsko-niemiecka, zostałem zabrany do niewoli. Byłem  

w Niemcech, przezywałem strasnie cięzkie casy na okopach, musiałem kopać okopy, wienc 

potem przewozili z miejsca na miejsce. Takie trudne casy byli, utrapienie, cięzkie było 

przezycie cłowieka. nareście zachorowałem na tyfus, lezałem juz nieprzytomny, ale 

niemieckie doktory wylecyli mnie za protego narzeconych, bo tak o Polaka wcalej, absolutnie 

nie brali, nie dbali. 

 Dostałem sie do niewoli na Litwie i wtencas puściłem sie w droge do domu. Ruskie, 

Sowieci zabrali mnie do niewoli i wróciłem do swego domu. Wtencas ja miał lat ćterdzieści, 

jesce mokem pracować mocno, ale jak wróciłem... 

 Juz tera mam lat siedemdziesiont. Pracuje, esce pracowałem po tej wojnie walnie długo,  

a nareście przysedem... W domu pracowałem na roli jako rolnik, państwu wszystkie 

powinności oddawałem, nie zalegałem nawet pieńć grosy. Wszystko państwu na pore, przed 

casem. Tak pracowałem i tak starałem sie dla państwa, ze dostałem dyplom starostwa. Byłem 

przewodnikiem wsi, gminy nawet. Chwalili mnie wszystko, ze dobrze sie staram dla państwa. 

Nareście podupadli mnie siły jak przyśli lata, siedemdziesiont. Teraz pracować nie moge. 

Udałem sie do sprzedaży swego majontku, roli, tej ziemnie, bo pracować nie moge. Nie było 
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komu kupić. Nareście zwróciłem sie do państwa, a państwo, zeby przyjeło te ziemnie. 

Państwo wzieło ode mnie te ziemnie, dało mnie rente za to ziemnie. Miałem tylko seść 

hektary ziemni. Dostałem za to sesset złoty. Teraz, prose państwa, prose państwa, trzeba 

kupić, idzie zima, opał, ja kupił. To powieda, a jak chces to zyj. Dzie ja mam sie udać z tym? 

 Wróciłem z niewoli. Wzielim sie gospodarzyć z zono, bo zona utrapiona za Niemcow, 

straśnie Niemcy jej dokucali, bo miała dziecko, obce chowała, bo ojciec jej posed do 

partyzantow, nie było dla dziecka opieki zadnej, to zona wzieła dziecko i chowała go. Ludzie 

oskarzyli, ze to nie jej dziecko. Chcieli jo zastrzelić, ale jakoś ona sie ukrywała, kryła sie 

długi cas, aby uniknońć śmierci. Nareście dziecko rzuciła, wróciła sie z powrotem dziecko  

z sobo zabrała i z dzieckiem kryła sie po lasach. Utrapiona była i zimno, i głodno, i chłodno 

jak to w lesie z małum dzieciakiem, który ni miał, który miał dopiero rok i jakieś tam 

miesionc cy półtora. Wiencej za nio śledzili, uwazali jej śladow, ale tak Pan Bog dał, ze sie 

ukrywała i do casu az matka wróciła z Majdanka i dopiero dziecko oddała matce. 

 No, wiencej ja przezył tez w niewoli, w niewoli długi cas, mencyłem i ona sie mencyła. 

ni co jeść. Konie zabrali, krowy zabrali, wozy zabrali. Pustkowina była jak wróciłem  

z Niemcow. Musiałem pracować, bo miałem lat ćterdzieści, to jesce mokem pracować.  

A dzisiaj o, zona podupadła na siłach i ja juz, mamy po siedemdziesiont lat, dzieci swoich... 

Byli dzieci, ale poumierali, zostalim oboje tylkoj. I dzisiaj gospodarke oddalim dla państwa, 

dostajem tylko po sesset złoty. A ja, a ja tone wengla, a dzie na nogi obucie, a cem ja zyje. tak 

mnie państwo dopomogło w starem moim wieku. 

 

 

105. Jan Staniszewski, ur. w 1908 roku, 

        wieś Przytuły Kolonia, gm. Przytuły 

 

O wojnie 

 Tam piontego cy sostego cerwca miałem iść do wojska. Do saperow przyjeli mnie, pod 

litere A. Tymcasem we wzieśniu Niemiec, dawny wrog, wsed na granice nasego państwa  

i koniec. Zamkneła sie mnie moja słuzba, moje wojsko. Przysed strach i uciemęzenie na naso 

cało Polske. I tera to tak: mencyli narod, mencyli wojsko, w daw tygodnie błyskawicnie zajoł 

Hitler cało Polske. Zgruzował Warsiawe, stolice nase, tak do zrembu, cyste brukowisko, 

wiencej nic z tego miasta. Wojsko sie nie utzymało, nic. Wsystko samolotami odjechali do 

Anglji, Ameryki, dzie chtory mog. Rydz Śmigły sam musiał tez uciekać, ze swojem 

mundurem, ze swojem wysokiem stanowiskiem. A my zostali. 

 Niemcom sie nie udało, nie dało sie jem wziońć tak do pracy, do tech tam lagrow. No ja 

chłop prosty, kole domu tak sie tutaj kołatałem. Zabierali nam konie, wozy, nawet chłopow 

brali do roboty, na Prusy. tera koło dziesieńciu cy pientnastu posło Niemcom pracować. 

Straśnie niscyli i przygnembiali, dzieci mencyli i wsio. Strzelali ludzi bez powodztwa. Za 

obrobe Niemca to karali setki, dziesiontki. Stawiali pod ściane, strzelali i koniec na tem. Nikt 

sie nie dał obronić, wojsko juz posło, armja została rozbita i koniec. Stworzyła sie armja 

podźziemna na przykład, taka dodatkowa, co jakieś siły dokonała. Nie mogli sie utrzymać i ta 

armja podźziemna, bo dokucali, rozbijali grupy i wsystko tak sło na marne. 

 A chłopom było najgorzej, bo tak: zabrali konia, zabrali woz dobry, gumiakow jesce nie 

było. Zabrali wsio, co tylko da rady, coś lepsego. Chłopow Niemcy zabierali, zostawiali 

samech kalekow. A przysed, to jesce tech kopow zadali, bili i koniec. Potem przysed cas taki 

uciemięzony, sabrajstwo zydowskie. Do kopow, do stodołow, do jakiściech tam komorow... 

Niscyli jech. Moze byli i nase przycyno, nicht nie wie. Tylko takie byli i tak, i tak sie 

przezywało. Sporo robiłem. Miałem małe dzieci, kobieta jak kobieta, delikatna, dzieci ładnie 

sie chowali. No zabrali i mnie woz. Oni mnie zosatwili takie kalije, tylko piasek wozić. 

Zabrali mnie klacz dobro, zostawili djabła takiego i musiałem sie mencyć pare tygodni i jo 
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wyciongnoł i na razie został. No i tak przezywałem. No, potem przysło, ze chcieli mnie 

wciongnońć do podźziemia. No, ja tu sie wykrencał, ja był starsy juz, w podesłem wieku, 

miał swojo rodzine, dzieci i swojo, jak to mowio gwiazde, i opuścili mnie. Tylko tam miałem 

z niemi potycke, rozmawiałem, bo to cłowiek za swojem musiał obsatwać. Nieraz musiałem 

obserwacje podjońć, jak to mowio. I tak dalej sie kołatało. 

 No i ten kres przysed na to zydostwo. Nie mozna było patrzyć, ale trudno. 

 

 

106. Aleksander Filipkowski, ur. w 1888 roku, 

         wieś Obrytki, gm. Przytuły 

 

Przeżycia młodości 

 W wojsku trzy lata słuzyłem. Pojechałem na wojne. na wojnie słuzyłem na frońcie dwa, 

w niewoli dwa to ćtery. Byłem w Ameryce, byłem we Włosiech, w Czechosłowacji,  

w Austrji, w Ruminji. Po rumuńsku moge pisać, cytać i mówić. Tak i po rusku umiem mówić 

i pisać, tylkoj straciłem juz pamieńć, leze poduadnienty. U synowej jestem tak bardzo... 

Wiecie, jak synowa robi i jak wojny ido i nieprzyjaciele robio. Tak trwa to zycie. 

 Lata przezyłem bardzo słabe. Miałem dziewietnaście lat, ojciec mnie pomer, miał 

osiemdziesiont ćtery lata. Ja sie ozenił w dziewietnastu latach. Uciekłe, przed wojskiem do 

Ameryki, to tam bardzo dobrze, ale ze pojechał, to trzy miesionce ni miał ani dulara, ani co 

jeść i pod cem spać. A robote dostał poźniej, to na siłe zarobił. Robote miałem po 

amerykańsku szafa żelazna. Pracowałem za dulara siedemdziesiont centy dwanaście godzin. 

Wysedłem poźniej, to pod ściane płakał... Trzy miesionce nicem nie robił, samem pojechał. 

Chciałem sie utopić z tego bogactwa amerykańskiego. Tak. Przyjechałem Batorem do domu, 

bo Rosja brała wojskowych na słuzbe. Kto miał duzo pieniendzy, sie okupił, a ja nie miał, 

tom słuzył. Pojechali młode, zdrowe chłopy do domu, bo mieli pieniondze, a ja musiałem 

słuzyć, mencyć, mordowac sie, bom byedny buł. Tak. 

 Z wojny byłem w ucieckach. Dostałem sie do niewoli i po niewoli sie mordowałem, 

przyjechałem do domu. Nie było ani domu, ani chlewka. Wszystko sie poobalało, bo mnie  

w domu nie było, to pogniło. A tera jestem wdowcem pionty rok, pomarła zona, co lezała 

kilkanaście lat. To ja gotował, sykował. Na siosy byłem droźnikime osiemnaście lat. 

Zasłuzyłem premja, tysionc pińdziesiont złoty dostaje. 

 Objeżdziłem wszyskie kraje. najlepsy mi sie spodobał - Polska, w niej dobrobyt, bo  

w innech krajach kartofli to raz na tydzień obłupi te skórki i zje, nie ma, sucho było. Po 

wszstkiech starych krajach jeździłem, to najlepsa Polska. I w Rosji był dobrobyt, chleba było 

dostatek, mozna było jeść. I ruski esce nie je chitry, nie je obłudny. Takie byli u nas  

i w innych krajach, ze pchłow, wsow, nie brakowało biedy. Zenił sie, miał siedemdziesiont 

lat, aby tylko bogaty był, to panna posła, co miała dwadzieścia za niego, bo chciwili sie na 

ziemie, na bogactwo, bo nandza była. W ubraniach chodzili roźnych, ona nie miałą zadnych 

majtek, tylko tyle co ten. kawler w parciakach chodził, nie ze lnianych, tylko z pakułow 

robione. To terło. Parciane to choć mog chodzić, pchły go nie cieli. Dosyć.  

 A kobieta nie chciała mnie puścić, bo ja by panem był, bo ja bym buł siedział, tłumacył, 

wlaz do biura, sie poducył lepiej i dobra. Tak. A moge po rumuńsku opowiadać jakby chcieli. 

No dobra, tera powiem, powiem po rumuńsku. Ucyłem sie w skole po rusku i po polsku. 

Kiedyś przyjechali z całej gminy ćterdzieści, a do wiosny to dwadzieścia ledwo ostało. Tak,  

a to pouciekało, porozganiały. Tak. Na wsiach sie ucyłem, we wsi po kryjomu. Trzeba było 

policje zagodzic, zeby nie ganiała. To taki, co umiał tam troche cytać i podpisać, to ucył nas. 

To pare lat przechodziłem, ale ze mała nauka była. Trzeba było jek przyjechał te gęś, gąsiora 

zanieść. A jek nie zanios, to i tak ostał sie bez nauki. tak kiedyś było. Bieda, nendza była, ze 

pojeńcia nie było. Tera to o zycie na świecie, nie tylko u nas, ale i po innych krajach, sie 
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zmieniało. tak docekał lud dobrobytu, agłupi to nie wie, cego on chce, a juz lepiej nie moze 

być. 

 

 

107. Szymon Zajkowski, ur. w 1901 roku, 

         wieś Targonie Wity, gm. Zambrów 

 

Wspomnienia z wojen 

 Był rok trzydziesty dziewionty, do nas nachodziła, nachodził front polsko-niemiecki. 

Ludzie strasyli, ze młodych chłopow zabierajo i na front. I myśmy musieli uciekać. Nas sie 

zebrało kilku i w te strone na Białystok jechaliśmy całe noc. Od Białegostoku, no droga na 

Hojnowke. Stamtond wyjechaliśma na Hajnowke i za Hajnowke ileś tam kilometrow, tego nie 

pamientam dobrze. Tam byli niziniery takie z Hajnowki, oni z nami sie spotykali i jechaliśmy 

jakiś czas razem. Oni mowio potem, my sie obstawili tam, oni mowio, że chcieliby soe 

dowiedzieć do Hajnowki, co sie tam dzieje. No to co? My jedno furo byli, oni do nas na fure 

 i jedziemy z powrotem. Przyjechaliśmy tutaj pod Hajnowke, tak o tutaj opowiadajo, że - pada 

- Niemcy nic nie robio, można jechać i sie wrócić. Tak dawaj my... Przenocowalim tam  

w Hajmowce. Na drugi dzień czekamy aż Niemce... Niemce przyśli, nic nam nie robili i my 

tak za kilka dni powróciliśmy do domu. A tutaj nasze, nasze rodziny... Bo zostali, jak u mnie 

została zona, małe dzieci. Już mowio, że jch tam pobili, bo to kilka dni, jakieś półtora 

tygodnia chyba tego może było, że już my może nie zyjem. Bardzo sie ucieszyli, panie, no. 

 Był rok ćterdziesty czwarty, Niemiec... Ruski gnał Niemca. No i ciongneli sie obozy 

rozne, panie. Mnie zabrali konia. Ja posedłem, panie, tam za szos do sąsiadow. Tam mieli... 

Bo juz byli Sowiety, bo juz przyśli, tak. A nie, to moze nie Sowiety? Sowiety, niech bendo 

Sowiety, no i tam mieli takie konie jakieś ranne. Jak co, ja sobie myślałem: Kupie konia. Ale 

nie, tam mnie sie nie udało. Ja przechodze przez szose, a tu ciongnie sie oboz taki duży 

Ukraińcow, no i pada: Siadaj na fure! No coz ja mam robić? Usiad i jade. Żona została  

w domu z dziećmi, bedzie mowić, dzie ja sie podział. Ja tu nie wiem, co tu beńdzie teraz, 

moze mnie do Niemiec powiozo, panie? No ja dawaj... Tam kobieta była taka przyjemna, 

dawaj prosić tej kobiety i ona juz... 

 Podjechaliśma juz ładne kilka kilometry. Dawaj jo prosić i ona sie za mno wstawiła, no  

i pomału, pomału jakoś mnie zwolnili. Ja do lasu, juz te pare kilometry był i ja wróciłem do 

domu. A zona nie wiedziała wcale, dzie ja sie podział. 

 A tera opowiem wam jeszcze, co ja miałem w dwudziestym roku. Byłem wtenczas 

jeszcze młodym chłopakiem, miałem dziewientaście lat tylko. Przyśli bolsiewiki do nas, 

panie, i wszystkiech zajmali na furmanke, dzie jaki by nie był koń, oni wszystko zajmali, nie 

dało rady. Ludzie chowali koni, oni wszeńdzie wynaleźli i w lesie, w wszeńdzie wynaleźli. 

Moj brat pojechał na jednej klaczy na furmanke, potem po paru dniach... A myśmy drugo 

schowali, panie, że oni może nie znajdo. Oni znaleźli. Ni ma rady, trzeba jechać. Teraz to 

woza nie było, bo już on pojechał na jednem wozie. To co? Oni zabrali to klacz, panie, do 

swego woza, no i ja musiałem jechać. Ja jeszcze byłem młody, nigdzie nie byłem, no ale ni 

ma rady, jechać trzeba. Jechaliśma jedno noc, drugo, dzie byliśma az dziesieńć mili za 

Ostrołenko, to juz i niedaleko Warsawy moze. No ale co?  Mowio tam, dali już no przepustki, 

dajo nam, no tak nie pojedziesz, bo zara ci, jak sie wrócisz, to drugie zara zajmo z powrotem. 

To oni nam wydali przepustke i dali takiech, tech sołdatow ruskiech, co oni mieli... Tak jakby 

wyglondało, ze jak oni byli na frońcie i oni byli ranione, a oni tylko mieli rence poowijane, 

panie, i do Ostrołenki jech wieź do śpitala. No to my jedziem, wieziem jech, ale my sie 

spotkali w drodze z tem śpitalem, juz on posed, pojechali. My przyjezdzamy, panie, do tego, 

do Ostrołenki, śpitala nie ma, już on poszed dalej za front. No to co teraz? Do Łomżi - pada - 

trzeba jechać. No dobra, to my jedziem dalej. Przyjechali do Łomżi, a tutaj już teraz spokoj 
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sie zrobił, mozna jechać. Te sołdaty nam tam zleźli w Łomżi, zostali, a my sobie jedziem do 

domu spokojnie. Przyjechalim do domu i może to już było w nocy nawet, nikt nie widział, bo 

tu pare dni było spokojnie. A poźniej znowu dawaj, dawaj, panie, ganiać, te przyjezdzajo 

bolsiewiki i te ludzie... Kobiety nawet bili, no to co. Takie to casy byli dawniej. Ja 

pamientam, choć zem był młody chłopak, ale, ale pamientam. To ja posiedział pare dni  

w domu i teraz znow z koniami, bo ludzie to dużo poostawiali konie, nie poprzyprowadził, 

brat przyprowadził. I znow sie trzeba było kryć do lasu.  

 Pamientam jeszcze razu jednego moj brat, cy stryjecny brat nawet... Ja z koniami byłem 

w lesie, mowie: Póde troche zjeść, bo jeść sie chce. Ja wyglondam zza szosy, a tu ten moj brat 

peńdzi konno. Konia rzucił w ten, tutaj w lesie i on sie schował pewno. A tu zara patrze - 

Kozak za niem. I ten Kozak... (jak rzucił tego konia tutaj) poleciał, i znalaz z tem koniem,  

i konia mu zabrał. No ja poszed w drugo strone. Moje konie byli, panie, moich koni nie 

znaleźli i ja jakoś tak ocalał.  

 No tera może zaśpiewam jakoś piosenke. 

  Gdy po trzech latach z wojny powracałem, 

  I o swej Polsce sobie pomyślałem. 

  Ide i myśle, ide zadumany, 

  Az tu stanołem miendzy mogiłamy. 

  A tutaj słychać jakiś głos spod ziemi: 

  Co tu porabiasz miendzy umarłemi? 

  I co porabiasz i co sie przechadzasz, 

  A nam umarłym w spoczynku przeskadzasz? 

  Oddal sie, oddal, jeśliś cudzoziemiec, 

  A możeś Moskal, a może i Niemiec, 

  Bo tu jest spocynek rycerzy-Polaków, 

  Nikt wejść nie może wśród naszych rodaków. 

  Wienc ja ruszyłem i odchodzić miałem: 

  Polakiem jezdem! - śmiało zawołałem. 

  Wyszed rycerz zbrojny, okryty ranamy: 

  Wróć sie, ach wróć sie! - prosze cie ze łzamy. 

  I cóż tam słychać w Polsce ukochanej? 

  Czy już jest wolna, czy jeszcze poddana? 

  Bo jak ja żyłem, w smutnym stanie była, 

  Garstka rycerzy ojczyzny broniła. 

  Jam pod Warszawo strzał w noge dostałem, 

  Tu sie przywlokłem, życia dokonałem. 

  O, jak to miło na tej polskiej ziemi 

  Spoczywać razem z rodakami swemi. 

 

 

 

108. Franciszek Buczyński, ur. w 1911 roku, 

        wieś Szeligi Nowe, gm. Zambrów 

 

O wojnach 

 No chce opowiedzieć o swoim przeżyciu, o wojnach, które pamientam. W ćternastym 

roku miałem trzy i pół roku, gdy wyjeżdżałem z rodzino, gdy wojna sie rozpentała niemiecko-

carska w ćternastym roku, to wyjeżdżałem z rodzino w drugo parafje. No tam przebywaliśmy 

dwa tygodnie. Nawet pamientam jak w opokach, w okopach siedzieliśmy. Po dwóch 

tygodniach powrociliśmy do swoich domow. No nasa wioska była spalona, a obocne 
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wszystkie byli popalone. No i  żyjonc, żyjonc te pare lat, nastempnie w dwudziestym roku 

znow wojna była. No ale ta krótka była wojna, dużo zniszczeń nie było. No od dwudziestego 

roku do trzydziestego dziewiontego roku przeleciało w spokoju, żylim w spokoju. 

 W trzydziestym dziewiontym roku, panie, znow rozpentała sie wojna, któro rozpentał 

Hitler. No i brałem udział w tej wojnie. Pod koniec tej wojny, gdy wszystko sie poddawało na 

terenach miasta Zambrowa, powróciłem do domu. No i po skończonej wojnie było pare lat 

spokojnych. Poźniej druga wojna sie rozpentała, druga wojna światowa sie rozpentała, 

Niemiec ze Związkiem Radzieckim. No i przy Związku Radzieckim polska armja brała 

udział, ktorzy to wojne wygrali. No Związek Radziecki z Polsko wojne wygrali z Hitlerem. 

Po tej wojnie cała Polska została zniszczona, spalona. No i każden tak żył jak mog i budował 

sie jak mog. No koniec końcem, no koniec końcem człowiek sie dorabiał jak mog, pomału sie 

budował i sie pobudował. Tak że trzydzieści lat żyjem tera w spokoju. 

 

 

109. Bolesław Buczyński, ur. w 1903 roku, 

         wieś Szeligi Nowe, gm. Zambrów 

 

O wojnach 

 W cterdziestym cwartym roku był front. Nadchodzili Sowiety, a odstempowali Niemcy.  

I złapali mnie w dziesiontkach, i wzieli nad wondoł postawili, chcieli mnie zastrzelić, żeby 

odpowiedzieć jem, dzie tu so, dzie tu wiencej jest partyzantow. A ja nie chciał powiedzieć, bo 

ja nic nie wiedział. I strzelali mnie koło głowy nad wondołem, zeby wyznać to, co oni mowili, 

ale ja nie wiedział i nie wyznał. I wzieli mnie przy koniach Niemcy, i za, do następnej wioski, 

do Polnych Łap przy koniach zagnali. I dopiero Niemcy mnie wzieli i powiedzieli, ze wezno 

mnie, bo jak nadejdo Sowiety, to bendo atakować, a my beńdziem atakować na nich. Ale ze 

dowiedziała sie zona i przysła z dziećmi do Łap, i był Niemiec, dowódca Niemiec, i zaceli 

dzieci prosić go, i wzioł zwolnił mnie z tego powodu, i kazał iść do domu z dziećmi. A te 

reśte wszystkiech, bydło i wszystkiech chłopow zajoł, przed sobo zajeli. A ja powrócił do 

domu. 

 Za jakiś cas wzieli i przyśli Niemce, i spalili nas. I pośliśmy w dziesiontki, tydzień casu 

w dziesiontkach z dziecmi śmy siedzieli. Poźniej front nadesed, nadsed i Sowiety nadeśli  

i dopiero zostaliśmu uwolnieni. Uwolnieni, ale spalili nas ze wszystkiem Niemcy. Poźniej 

mieliśmy biedy pare lat, bo trzeba było pobudować, nie było z cego pobudować sie. Było 

wszystko spalone, zniszczone. Pozajmali nam inwentarz wszystek, nic nie zostało wcale, 

nawet pare kur i to nie zostało. I za jakieś pare lat to pomału jakoś postawili jakiś kont, chlew 

do siedzenia i stodołe. No i ześmy tak coraz lepiej, lepiej sie pobudowali. Lepij, teraz jest 

lepij, ale biedy, nendzy to bez kilka lat to mieliśmy nie za mało. Nie było, było wszystko 

zniscone i nie było co jeść i w cem chodzić. 

 Przezyłem siedemdziesiont trzy lata, ale to juz kilka wojen przezyłem i pamientam, to 

była kazda wojna wielka bieda. W cternastym roku była wojna. Niemcy wojowali z carem 

rosyjskim i była tez wojna. Było zniscone i spalone było, wszystko popalone było, poniscone, 

to tez dobrze pamientam. Wtedy znow była w dwudziestym roku tez wojna, tez pamientam.  

Poźniej w trzydziestym dziewiontym jak Niemcy napadli na Polske i Polske zniscyli i duzo, 

cało Europe wzieli pod sobo. No przysło do tego, ze jech zniscyli i rozebrali Niemcy. A co 

dalej bedzie, to nie wiemy. 
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110. Zofia Kulikowska, ur. w 1896 roku, 

        wieś Słucz, gm. Radziłów 

 

Dawne wesele 

 Dziś mam osiemdziesiont lat, a jakem była młoda, w młodych swoich latach, to nie było 

tak jak teraz jest. Teraz sami dziewuski ido na zabawy, a kiedyśniejsych lat to nie, bo 

chłopaki przychodzili i poprosili ojca i matki, zeby pozwolili iść na zabawe. Ojciec i matka 

pozwolili, ale mowili na to godzine, zeby ona z powrotem była. To ja sie bawiłam, a poźniej 

przyprowadzili z powrotem i podzienkowali ojcu i matce. 

 No i dłuzsy cas chodzilim razem ze sobo, tak ze narzecony mowił, zeby sie zenić. No to 

przyśli ojcy do moich ojcow i wzieli po rade, poradzili sie jak zrobić. No i ojcy mowili, ze 

tak, kiedy oni sie sobie spodobali, to niech sie bioro. To oni teraz bendo... Chodzilim jesce 

jakiś cas i sie wzieli do tego wesela. Ojcy zabili cielaka, świniaka, wyrobow narobili tak, zeby 

mieli goście co jeść. Po tem skońceniu, to juz nadsed dzień wesela. Gości poprosilim, 

wszystkie goście sie ześli, a młody w swoim domu był z muzykantami. I poźniej przyśli do 

domu, do nas do rodzicow z temi muzykantami i trzeba było ojcom wyjść do młodego  

i zaprosić do domu. No i młode teraz stroili. Młode stroili, siedziała na krzesełku, wianek jej 

zakładali, to spiewali jej piosenke. Zapomniałam, jaka to piosenka była. 

 ,,Wysła Kasieńka w kołowrot 

 I zobacyła swoj ogrod. 

 Ujrzała rutke zielono, 

 Co ma rzondkami sadzono. 

 Nie załuj rutki, nie załuj, 

 Swojej kompance podaruj. 

 Rankami i wiecorami 

 Podlewa rutke ze łzami". 

Młodej wianek włozyli na głowe. I teraz wystawiali stoł, postawili krzyz, i usłali dywanem. 

Młoda i młody uklenk i świencono wode przynieśli, a ojciec z matko pobłogosławili, dali 

krzyz pocałować. I do kościoła wtencas śli. Muzykańci grali az do kościoła. Poźniej po ślubie, 

juz po wszystkiem goście przyśli do domu, do domu. Ojciec i matka wyśli z solo, z chlebem  

i z winem i młodych zaprosili, a we dżwiach wypili wino i chleb zjedli. I przyśli poźniej do 

domu, goście pozachodzili, pozasiadali za stoły. No i wtencas sie ros, ros, wzieli zabawe, 

grali muzykanty i goście spozywali wszystkie jedzenia. Poźniej do młodej, zeby młodo 

ocepić, wianek zdjońć, to sie pytali: 

 ,,Trzeba sie pana ojca spytać, 

 Cy pozwoli wianek zdyjmać". 

A ojciec odpowiadał: Nie, jesce niech posiedzi w takiem pienknem wianku. No to oni znow 

śpiewajo: 

 ,,Ach, moj Boze, co za dziwy, 

 Zeby choć był młody siwy, 

 Ale młody jak kwiat z rózy, 

 Ojciec mowi: Jesce dłuzej". 

To znow młode patrzo i śpiewajo: 

 ,,Nic nas nie kontentuje, 

 Młody młodej nie całuje". 

No to ludzie sie oglondajo, ale ona nie całuje, to on. To znow goście śpiewajo: 

 ,,Trzeba sie pani matki spytać, 

 Cy pozwoli wianek zdyjmać". 

 To matka mowi tak: Juz sie nachodziła, teraz juz mozna zdyjońć, a oddać młodemu. 

Wtencas ludzie, starsa swachna zdejmuje wianek i, i śpiewajo: 
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 ,,Ktoś tam po górze stuka, 

 Starsa swachna cepka suka". 

I przynieśli cepek jej, a ona wianek na palec zdjeła i sie krzycała do ludzi: Miała młoda 

wianek! To wszystkie krzyceli: 

 ,,Nic nas nie kontentuje, 

 Młody młodej nie całuje". 

Wtencas starsy drusek chciała wianek młodej ukraść, ale starsa swachna krzykneła jesce raz: 

Miała młoda wianek! I zaceła śpiewać: 

 ,,Ty wianusku z suchej miotły, 

 Co cie wsyscy chłopcy gniotli, 

 Gniotli, gniotli, przyciskali, 

 Dla Jasieńka zostawiali." 

 I oddała wianek młodemu, a młody pocałował starso swachne w renke i podzienkował za 

wianek. I teraz, teraz beńdzie wesele wychodzić do sąsiadow na muzyke, na zabawe. Tam 

wszystka młodziez sie bawiła. A jesce poźniej jesce raz zrobili zasiadanie i jesce śpiewali 

duzo młodej. I teraz jak młoda siedziała na krześle, to wszystkie swachny musieli koło niej 

tańcować i oddali dopiero, starsa swachna oddała matce ten wianek, te młode i ta młoda 

musiała tańcować naobkoło stoła. Poźniej matka oddała ojcoju, a ojciec poźniej oddał 

młodemu. I zakońcyli wesele. Młodziez posła jesce sie bawić sobie dłuzej do sąsiadow,  

a młodzi znowu juz wszystko zamkneli po wszystkiem i pośli do domu. 

 

O pracy w gospodarstwie 

 Sieli warzywo i to na starym miejscu to było tak. To w tech ogrodach i to tak, żeby to 

kury nie mogli wleźć, bo jak wlezie to w swoje. Dlatego to i kury chodzili i burakow jesce 

było. A tak to i ten płot nie nada, kochana! Nigdzie nie pódzie, tylko pódzie, liści sie nachla, 

nigdzie nie pódzie. A tak to o, nasieli tech burakow Olesie, tu zara za miedzo i wieś, ci pódzie 

to prosto w nich, a tak pódzie w swoje. Poźniej krowy, całe sie zime spokoj ma, wrzuci 

burakow i mleko ma, dobrze. A tam na gorce to kazała mu, zeby wcale nie siał, bo tam takie 

zapalenisko, tam ani konicyna, ani nic nie było. A on mowi: A moj Boze kochany, siać  

i owies cy coś, co pomiendzy rzondkow. Nie lubie tech kawałkow. Jak bedo, to bedo, a jak 

nie bedo, to nie. A byli jak najlepsze, bo to mokro było. Woda stojała jak ten desc padał,  

a moj Boze! My jechalim wtencas, w polu bylim, a ta burza taka, grzmiało ten desc taki wzioł 

lać. Jadziem, wszystko to warzywo w wodzie. Ja przysłam, wyjrzałam za stodołe. A moj Boze 

kochany! Posłam w te buraki takie, o, nie mogłam nogow wyjońć. To mowie: To tu bedzie 

burak? Ale ze tak o poźniej mowie: Bedzies tu sie termediowali, raz kawałek, drugieraz 

kawałek i skońcone. Bo ja jakem gracowała, to dzie tam zielsko jakie, co pomiendzy 

rzondkow, przerwałam. I poźniej to duzo nie było, tylko buraki o poźniej powschodzili po 

tech descach, bo tak to nie powschodzili, bo tez sucho było. Poźniej jak powschodzili te 

buraki, tak wziełam znow gracować i wyrywać. Ale tak i drzewo rzneli w olsynie i te buraki 

cas było, to ja dochopkami tylko. To wiecor wylece, to po oscubku jech tam, to blisko, 

oporzondze sie i wylece. To ten drze: Chodź, juześ posła! Ja mowie tak: W dzień nie das,  

w wiecor nie i... No toć ja musiała stale z niem chodzić. jednak my drzewa urzneli na zime  

o i warzywa popiołam. No to juz tera to pół biedy, dwa chłopy. No teraz juz choć z temi 

koniami... Ja z temi koniami nie lubiła, o Matko Boska! A ten tak nie załozy, ni wyłozy, a to 

młoda kobyła trzeba być zawse. Choroba, juz mowie, ze nie wyleze z tych koni, ale tera to juz 

chłop sam załozy i wyłozy, i... Jesce i obsiać, to juz musiałam iść za tem, to Bogusia w śpitalu 

miałam, na wiosne poposiewać, a juz w jesieni to juz ja sama posiałam. Tylko byłam młoda. 

Dopiero Wojtek pomog. Tak. 
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IV. Teksty nagrane w 1979 roku 

 
111. Henryk Rydzewski, ur. w 1908 roku, 

        wieś Rydzewo Szlacheckie, gm. Radziłów 

 

Wspomnienia z wojny 

 To był casy wojenne, czasy opłakane na wojnie, tak. Po wojnie zostałem kaleko, po 

wojnie dostałem tego, rente. To byli bolesne czasy, tak. W wojne stojałem pod murem, pod 

murem stojałem i tak o na mnie celował jakby ten pan. Ale ja w tem czasie wstrzymałem sie  

i wprost poddałem sie takiemu prawda, swojemu podwładnemu, to znaczy swojemu 

zwierzchnikowi, że niewinny jestem, a wtedy on opuścił broń i pośli do sołtysa wszyscy. 

 Panie, wtenczas te całe moje opłakane zdrowie, to sołtys zabrał jo [żonę] do siebie, bo to 

z sołtysa renki wszystko było, z sołtysa, prawda, powodu było, ze zabrał jo do siebie.  

I sołtysowa poda, ze ruć - poda - to nie rus tego. Nie dali jej zabrać ze sobo nic 

najmniejszego, zabrać ze sobo w tem czasie. No i sołtysowa tu nasłała tech żandarmow i żeby 

mnie znacy na przependzenie w tem czasie i zostało to tak. No ale ja zem pracował w tem 

czasie, byłem na robocie tu u nas w wiosce, kopałem okopy, rowy. I on, panie, wtenczas.... 

Byłem na podejrzeniu w tym czasie i zostało tak, nu, podejrzenie zostało dobrze, to znacy 

uniewinnili i tak zostało. To tylko to, że stojałem pod murem i celowano we mnie jako, panie, 

jakiego niewinnego cłowieka. 

 O to by trzeba, panie, uplanować to wszystko, no żeby tylko tak do aparatu, bo ja tak pani 

nieskładnie to powiadam. Ale jeszcze moge, jeszcze moge. 

 A partyzantow tu sporo było, ja wtenczas nie byłam. O tu, panie, na... Ile tam, panie, tam 

cała, panie, drozyna, kapitan, jakiś zarzondzajoncy. Poźniej nadchodził nad niech samolot, 

nadchodził na niech, bo rózne rzecy otrzymywali, otrzymywali od samolotow, bo dokoła byli 

otoczeni, niz, żadnej drogi nie było, nic dokoła, otoczeni byli przez wojsko niemieckie,  

o. Nareście to już dosło do tego, ze jech zamykajo cały ten dekiel długi. Ale byli nieźle 

uzbrojeni, uzbrojeni te ludzie nieźle byli. Niemce jcech nastempowali dokoła, to wtenczas, 

panie, oni wybuch robili dokoła siebie. Rozbryzneli sie na te Niemce, ruszyli sie. Wielki huk 

sie zrobił, wielki dym. Wyszło tylko jakieś dziesieńciu, dwudziestu, a to wszystko uległo, 

panie, śmiercio, o. I oni wtenczas jech pendzali, a jeden został, panie, już okrązony, w wode 

wpad. Tam wpad w wode i liściem sie w wodzie nakrył głowe, żeby powietrza troche mieć. 

Liściem sie nakrył i tak do mroku przesiedział w tej wodzie, no. Poźniej wyszed, wylaz z tej 

wody, pożywił sie, ogrzał sie troche i został wtedy przy życiu ten człowiek. To by było tyle, 

co o tym powiedzieć sie da. 

 

Pieśni 

Kiedy ta troska, tocka, lina, 

Idziem z Moskwy do Berlina. 

A Polacy świetni byli, 

Razem z ruskiem go peńdzili. 

I dognali do Berlina, 

I tam zbili tego syna. 

A gdy wojne zakońcyli, 

Na trzy działki go rozbili. 

              * * * 

Cerwone jagody chylo sie do wody, 

Powiadajo ludzie, ze nie mam urody. 

Urodo, urodo, zebym ja cie miała, 
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Wziełabym ja chłopca, jakiego bym chciała. 

Matuś do niej mówi: Córko moja droga, 

Przeciez mas majontek, po co ci uroda. 

             * * * 

Jechali ułani koło wody, 

Widzieli dziewcyne, myła nogi. 

Dziewcyno jedyna, co ty robis, 

Ze tak na jesieni boso chodzis? 

A ja na gumiaki zarobiła, 

Tylkoj mnie matula nie kupiła. 

 

O weselu 

 Najpierw był swat. A w tem casie przyjezdza kaweler, przyjezdza drugi raz. Jak on piersy 

raz przyjechał, to właściwie nie powie, ze ona mnie sie nie spodoba i panna nie powie, ze on 

mnie sie nie podobał. No przyjechali, przyjechał swat tamoj jesce i w gościne zaprosił kogoś, 

prawda, tam z rodziny znowuś, to nie powiedzo, ze sie nie spodobali. Drugi raz sie zjechali. 

Uchwalili sobie, jest środa, a w nastempno niedziele przyjezdzamy drugi raz, sobie uchwalili. 

Jak juz drugi raz przyjechał kawaler, panna kazała przyjechać, panna jemu kazała przyjechać, 

kawaler ten przyjezdza, w porzondku, prawda. Drugi raz juz zaprasa te panne do sie na 

opatry, zeby przyjechali. Zapraszajo. Na drugo niedziele przyjezdzajo juz do niego. I juz 

wtedy narzecony sie nazywa. Przyjechali do chłopca na opatry, przyjechała powiedzmy ona. 

No i jej sie wszystko spodobało, prawda, i ten chłopak, przewaźnie no chłopak, bo to 

najwaźniejse, podobał sie, wszystko sie spodobało, to on wzioł... Sie rozjechali. No w sobote 

przyjezdza. Zamowili ślub, dajo na zapowiedzie. No i potem zaprosili gości. U nas, u syna na 

wesele to było koło dwiestu ludzi, około dwiestu ludzi, osiem lat temu. A to sed młody, prosił 

ludzi, potem ja posed za młodym. No i rodzina, no i z rodziny sie zjechali, z kobiety, z mojej 

strony i cała wieś, jak tu jest, koło cterdziestu domow. Sie zjechali, sie zjechali, pijo dokoła, 

grajo, tańcujo, tego, śpiewajo. Zeby o wtencas przyśli! Tylko nie do nagrania wszystko było. 

Młody jesce jedzie przed ten dzień, przed ślubem do młodej. O jak w sobote ślub, to on jutro 

pojadzie. No i z młodo tam sie ugadajo oboje, przyjechać, w sobote przyjedzie i pyta jej, ile 

ludzi ma przywiźć. - A no przywieź trzydzieści. No to jakie tam wesle je, zalezy, jakie zasoby 

zycia jest, o. No jak ja tera tu byłem w Karwowie, panie, na weselu (bo ja mam brata  

w Karwowie), a to przyjechało siedemdziesiont ludzi z młodem az z Suwałk, autokarem 

przyjechali, autokar wzieli, autokarem zajechali, trzy taksowki i ten autokar. No i on oblica 

wszystko, siedemdziesiont ludzi przyjechało razem z taksowkami. No i na tyle, koło dwiestu 

ludzi było na tym weselu wszystkiech razem. No a dwieście a trzysta trzeba napoić, napoić.  

A wodka stojała na stole, o ile tylko chciałeś. A jesce obycaj jest taki, u młodej to stroi, jest 

taka strojka sie nazywa. To ona je podstawa, kieruje na weselu. A poźniej to ona daje juz  

w nocy, jak godzina dwunasta, to tak zwany wydaje obiad, obiad wydaje. A ta tak postawiła 

na tem stole jedenm ze cterdzieści półlitrow wódki i taki jakiś, panie, taki kosyk postawiła. 

Strojka razem do kościoła jedzie, no bo musi jo poprawić te młodo przy kościele. 

 Wianek na dzień przed ślubem? No niby ta tradycja je, ale teraz juz tego ni ma. To było 

przed wojno jesce urzonadzali, bo i moja tez miała. A no to przydzie dwóch cy cterech, 

prawda, ile w stanie mozności, prawda, je na to wesele, a to przydzie tam dziewuchow kilka  

i tam wianek zrobio. To tak wyglondało, oni tam ten woanek strolili w ten wiecor i to 

nazywali panieński wiecor, tak wyglondało, o. Jak dobre byli zasoby, to tam pocestowali 

troche, pośpiewali. To zalezy od wesela, jakie wesele. U młodego to rusek przyjechał i jedn 

drusek, i drugi i wypili, i tego. Za duzo nie, bo tam młodemu nie dali. Przed wojno, panie, 

tradycja była o ile silniejsa w Polsce! 
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 Do kościoła wchodzo para za paro: młode, strojka, dwaj druzbanty, a resta sie rozchodzo 

na boki w kościele. Za panem młodym idzie starsy drusek, a za młodo starsa druhna, potem 

młodsy drusek i młodsa druhna, i tak kolejno. Poźniej wychodzo z kościoła, wychodzo na 

schody, o to wtedy całowanie, miłowanie, zycienia, rodzina, jedne drugiech tak na schodach 

kościelnych, przy kościele zaraz, zycenia wszystkich, wielka taka radość, ze ślub wzieli, 

powitanie z rodzino, ze wszystkimi ludźmi, co tam byli. 

 Potem przyjeńcie, obiad poślubowy u młodej, tak obiad poślubowy. A teraz tańcujo, 

tańcujo. A potem ocepiny, o ocepiny! I teraz, panie, to co ja mówił, w nocy, w nocy ten obiad, 

to zdejmujo jej ten wianek w nocy o godiznie dwunastej cy o drugiej. To ta strojka, panie. 

Młoda siedzi i zdejmujo jej wianek z głowy w tym casie. I zdejmo ten welon z tem wiankiem, 

i strojka kreńci tem welonem, kto złapi jego. Ale ten chłopak tez podskakuje, tez łapi, ale 

strojka nie da jego, nie da nikomu. Ona nie da nikomu jego złapic, ona nie da, a skond! Bo jak 

chłopcy złapio, to pół litra, a to kiedyś to pół litra, to pół litra no, a teraz to i liter. 

 Na weselu śpiewajo piosenki roznego rodzaju. Ja pamientam, ale to, bo ja wiem, tak 

trudno wybrać, jaka to by była najładniejsa, nie? Ja nie powiem tak od razu. W niedziele 

bylim na komunji, to śpiewalim do wiecoru w niedziele. 

 

 

112. Aleksander Wiśniewski, ur. w 1911 roku, 

         wieś Rydzewo Szlacheckie, gm. Radziłów 

 

O dawnym  życiu 

 Tak nie było w gospodarstwie jak dzisaj. Krowy trzeba, jedno krowe było paść samemu, 

a dziś ogrodzone jest, dwadzieścia, trzydzieści śtuk i nikt nie pasie. Do skoły tylko sie 

chodziło zimo. Jeden oddział, jedno klase skońcył, mog skońcyć ctery to najwyzej, bo  

w wiosce nie było, tylko w słucu skoła. Poza tym trzeba było pomagać w gospodarstwie. 

Młode ludzie, jak oni mieli w gospodarce! Oni dzielili jo na kilka cęści, a kto ni miał to nie. 

tera uciekajo, a my słuzym dalej. 

 

O wojnie 

 Przysła wojna, okupacja, zycie sie zmieniło. Wolności nigdy nie było. Ja... Wypadła 

wojna w trzydziestym dziewiontym roku, na wojnie nie byłem, bo wszystkiech nie brali.  

U nas byli Sowieci do cterdziestego chyba piersego roku. Pamientam bardzo dobrze. 

Pozakładali koperatywy, zona stojała w koperatywie przez cały cas, u nas w wiosce była. No 

ale w cterdziestym piersym roku Niemcy przyśli, no to juz było gorzej. Jak Niemcy 

przyjezdzali do wioski, to cała wieś uciekała, tak jak djabłow sie bojeli. No i ja zaraz  

w cterdziestym drugim roku zabrany został na roboty do Niemiec. I byłem tutaj na Prusach 

Wschodnich do cterdziestego cwartego roku koło Kinzberga, koło Królewca, Kinzberg sie 

nazywał. W cterdziestym cwartym roku na jesieni, jak front sowiecki nachodził, nas 

odpeńdzili tak, ze sie dostałem az z Kulu, na tamtych Niemcach Zachodnich. No 

posiedziałem trzy miesionce w lagrach, bo wzieli mnie wtencas, bo tam był Uesten Golden, 

złapali nas, scęście, ze nie zabili, ale w lagrach posiedzielim. Tylko wysłem z lagrow, bylim 

na wolności, dzie tam na wolności, racej na robotach i nas oswobodzili Amerykanie. 

Przyjechali do lagrow, z lagrow nas zabrali, nas było seśdziesiont dziewieńć, i do miasta nas 

zwieźli. Dostalim barak wojskowy i chyba do, do września. Tam było nam bardzo juz dobrze. 

Tam byli Anglicy, Amerykanie. I we wrześniu powiedzieli nam, gdzie kto chce jechać, cy do 

USA, cy do Anglji, cy do Francji, a moze jechać do Polski. No ja juz był zonaty, było cworo 

dzieci w domu, ja juz nigdzie nie chciałem jechać, tylko do domu. No i powróciłem do domu 

z tej wojny. Ale biedy było niemało. Jak powrócił, wszystko było zniscone, trzeba było 

budować, pobudował, ziemi dokupił, no i tak gospodarzył. Sie zestarzałem, dzieci porośli.  
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 Ale ze o, chociaż, panie, na robotach, na okopach bywałem, tom powrócił. Z nasej 

wioski... Dziewcyna z Radziłowa i z Grabowa chłopak zgineli. Oni uciekli, jech... Pewnego 

razu uciekło sesnastu, no i jech złapali tu koło Prostek prawdopodobnie i przywieźli jech do 

obozu, bili. Tam byli niewiaty i panienki, i młode, i stare, jak to na okopach. No i oni na drugi 

dzień zebrało sie jech cterech  i wzieli uciekać. Jak uciekali, to naśli na chinke tako i wojsko 

było tam. Jeden posed i przysed, a tych trzech złapali. No i przysed Niemiec-hitlerowiec  

i wzioł  dwóch chłopow: Chodźta! Moze sto metry, moze pińdziesiont, tam stojało pare 

chojakow, kazał dół wykopać. A oni tak głemboko wykopali ten dół. Taka jedna dziewcyna, 

młoda panienka, wszystkich pobili. No i uciekać juz sie bojał kazdy. Przezyło sie, panie, 

mordowali, ale sie wytrzymało i sie powrócił do domu. 

 

 

113. Stanisław Petkowski, ur. w 1920 roku, 

         wieś Rydzewo Szlacheckie, gm. Radziłów 

 

O wojnie 

 Wojna sie zaczeła w trzydziestym dziewiontym roku. Jak tylkoj Niemce weśli, to 

rozpoczeło sie najpierw z ludnościo żydowsko. I jak skończyli z Żydami dopiero, to robili  

z różnymi ludźmi, na przykład nakładali kontyngenty róźne, chodzili po mieskaniach, 

zabierali świniaki, wszystko, co im sie najlepsze podobało, konie śliczne, uprząż, w ogóle 

wszystko. Polakowi nie było dużo wolno, sie pienknie ubierać, no bo to czas okupacujny. 

Zwracali silno uwage. Poźniej któś na przykład jakieś robote od raz do lagrow.  

W ćterdziestym... Ciongneło sie to do ćterdziestego cwartego roku. Trudno mnie to wszystko 

opowiedzieć. Ale w ćterdziestym cwarty, roku wiosno zaczeli ganiać na okopy, wtencas  

w naszej okolicy strasna rzec sie rozpoczeła, na przykład w naszej wsi. Jak byli na okopy 

zajmowali, to zdarzało sie, że strzelali, na przykład u nas był wypadek, zabili ukraińskie 

rodzine, rozwalili, partyzantka, bo było tu jech dość, bo tak samo nalatywali. Gdy to naso 

wieś obtoczyli, kogo szukali i kto był na liście, to mordowali. nawet takiego młodego chłopca 

siedemnastego, któren on absolutnie nic nie winien był, powybijali mu zemby, tak że 

mordowali do ostatka. Pieńciu ofiar zabili, poźniej, poźniej musielim wszystkie uciekać, tak 

że była nasza wioska pod spaleniem. I poźniej juz zandarmerja odesła, a nadsed front, to tylko 

ganiali na okopy nas wszyskich. To obtaczali wieczorami, w nocy wioski, wyganiali 

wszystkiech, a młodziez to nawet nie było mowy, żeby ona sie przytrzymała. Zabierali nawet 

starsze kobiety, byli takie wyjontki, ze gnali, poźniej ich tam troche zwolnili. I gnali na 

okopy, to my wszystkie ratowalim, uciekalim, że byli wyjontki nawet, że strzelali. nawet 

jednego sąsiada mego tez zabili w tych, tych łapankach. No poźniej jak juz ostatni front 

wychodził, to obrali nas. Chto uciek to uciek, chto mog jaki dobytek uchronić to uchronił po 

lasach, a którego napotkali, wszystkiech zajmowali na furmanki i pognali. Nawet zdarzenie 

było, że starsze ludzie, tu jeden Stokoski juz nie wrócił nigdy. Młody sie wyrwał jakoś, tam 

zostawił, no i wrócił. Okupacja była bardzo cięzka. 

 

 

114. Henryk Mocarski, ur. w 1902 roku, 

         wieś Karwowo, gm. Radziłów 

 

O wojnach 

 Byliśmy ewakowani, bo front był u nas, pozycja. Niemcy nas wygnali, dalej musieliśmy 

odstompić od frontu, bo tu wojsko zajeło. I było tak jakoś o, aby zyć, aby te wojne przezyć, 

no i trzeba było poprosić ludzi i tak dalej, zeby dzie zamieskać i jak... Nieraz łapacka była, to 

trzeba sie skryć. A jak sie nie skrył, to na roboty zajmali. Jak to teraz powiedzieć? Ze 
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wszystkiem było trzeba sie kryć i masło, i kawałek mięsa to tez trzeba było schować, bo by 

zandarmi znaleźli, to zara do lagrow. Nie wolno było nawet masła robić ni śmietany. W ogóle 

tak było cięzko, ze wszystko trzeba było skrycie mieć dzie, pod strzecho schować. No i tak 

dalej. Myśmy całe od jesieni tak na wygnaniu cało zime az do stycnia, do dwudziestego 

cwartego stycnia. Wtedy przyśli nase wojska i ruskie i wyzwolili od okupacji. Wtedy  

w stycniu to tak było: stojali budynki, ale ze w środku belkow nie było, porozbierali. Jeden 

dom stojał tylko, dom stojał. Ten to po wojnie, teraz stawiany, temu dwa lata, teraz murowali 

z cegły. A tak porozbierali do bunkrow, do okopow tam, cegłe, drzewo nawet, wszystko było 

rozebrane. No i trzeba było na nowo pracować, robić, siać, bo nie było. Trzeba było jechać do 

kuzynow, zawsze przywieźć coś, kartofli do zycia, to do nasienia i tak dalej. Pomału, pomału 

i sie jakoś zagospdarzyło i teraz juz je wszystko, so narzeńdzia. A tak to nie było, trzeba było 

cepem młocić, koso kosić. No i tak sie zyło jak mogło, aby te wojne przezyć. I przezyło sie 

Bogu dzienka, i teraz zdrowie sie polepsyło, i tak dalej. 

                                                                * * * 

 W piersej wojnie światowej jak Niemce przerwali ti na Mocarzach front ten ruski, to 

zminował wszystkie te bunkry takie, jak ta stodoła takie te duze tu sie przewracali. My dwa 

razy byli wygnane, w pierso wojne i w drugo. Piersa wojna to taka nie była, dla cywilnej 

ludności, tak duzo to nie dokucali, a w te dokucali, duzo mordowali. Kto sie nie posłuchał, 

to... Najwiencej ludzi uconych, bo takiech pracowitech gospodarzy jak my, to my pracowali  

i jem życie dawali, jem i sobie, i... i oni sie nie odzywali. A takich uconych to najwiencej 

strzelali, najwiencej do rzondcow, ta partyjna Hitlera, oni rzondy trzymali. 

 Partyzantow? Jak ja miałem małe dzieci i rodzine, gospodarstwo, to trzeba było 

pracować. A co partyzant ździałać mog jeden? Partyzantka była a jakze, na Kapicach, to 

duzo, z dziewięset chłopa było. I u nas przechodzili, przechodzili duzo. Żandary tylko  

w dzień a w nocy to oni tez sie bojeli, bo partyzantka chodziła. 

 

 

115. Zygmunt Konopka, ur. w 1896 roku, 

         wieś Karwowo, gm. Radziłów 

 

O dawnych pracach w polu 

 Jak przed pierso wojno było? Mieliśmy woły, na wołach oralim i sochami. Sochi 

drzewiane byli, nie takie jak teraz pługi, tylkoj drzewiane sochi  byli. Brony byli drzewiane. 

Zbronowaliśmy i sieliśmy. To nie tak jak teraz, teraz to co innego, o. I teraz takze zyto 

zbierali, to kosami kosilim i zbieracki zbierali nie tak jak teraz, to co innego. Sierpami 

rzeliśmy, jesce sierpy takie byli i sierpami rzelim i ten, wiązarki śli i wiązali. A tu źniwiarki, 

źniwiarze rzeli, seść, pieńć źniwiarkow temi sierpami rzeli, zyto, owies, wsystko sierpami 

robili. Teraz siać tez siali renkoma z siewki i renkoma siali zyto, owies, groch, wsystko sielim 

renkoma o, nie tak jak to teraz siewnikami, a to sie robiło wsystko rencnie, renkoma. 

 Tera, bo ja wiem, co tam dalej? Zboze sie zwoziło wozami na koniach sie zwoziło zboze 

do tego. Sie młóciło cepami, cepy takie byli i cepami sie młóciło zyto, nie tak jak tera  

w sieckarni. Teraz siano sie kosiło kosami, wszystko, grabiami sie grabiło wszytsko to siano, 

w kopy i na wozy. Nie tak jak teraz  wszystko mechanicnie. Teraz wszystko kosi sie kosiarko, 

grabi sie grabarko, a to wszystko renkoma sie robiło, wszystko renkoma sie robiło.  

 Śpiewki jakie? ,,Niesiem, niesiem plon w gospadarza dom" iam zycenia temu 

gospodarzowi, zeby tam duzo tego zboza nazbierał. Róźnie było, róźnie. Ja juz nie 

pamientam, osiemdziesiont trzy lata, to juz tak o wywołało sie z głowy. Było róźnie, pani. 

Śpiewali i przewaźnie przy dozynkach. ,,Dozynamy zytka na zielonym polu", tam. ,,Kiedy 

zytko było bez konkolu" i tak ,,Plon niesiemy, plon w gospodarza dom".  I takie byli o takie 

kwiaty w tech zbozach i tech kwiatow, kwiaty sie nosiło tam zawse i sie cyściło takie kempke 
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zyta i sie wzieło tego zboza i kwiatami sie ubrało i tam na dole zboze sie wypiołło o i sie tak 

zawiązało to zboze i ono tak zostało tamoj. Taki plon postawili, ze juz dożynali zytko. A tutaj 

zniosło sie te zboze w te ochapy. I poźniej tam cestowali, śpiewali. Poźniej brali sie jedne 

drugiech za nogi i oborywali naokoło tego. Było śmiechu, śpiewali roźne piosenki. Trzy 

tygodnie źniwa byli, trzy tygodnie nawet i pół. I tak dzbanek wody, bochenek chleba i to było 

taki podwiecorek i taki podobiadek, to nie to co nie wiadomo cego nanioso, bo tylko na to 

starcyło. No to dlatego było to, dlatego to było, ze nie było nawozow, ziemia nie rodziła tak 

jak teraz, bo teraz to nie dajo odpocynku tej ziemi, tylko nawozow sie kupuje. A teraz nie 

dajo tej ziemi odpocywać, tylko dokoła nawozy, nawozy i nawozy, ona musi rodzić i dlatego 

kazdy sie rocnik ma lepiej. 

 

O wojnie 

 Jak Niemiec był tutaj, to byli tutaj okopy, armaty strasne, to konie nase o przylecieli tutaj 

o, bez obor, bez owsy konie stali, przylecieli tutaj. Teraz ja tam podchodze, a oni te, co 

strzelali. Dokumenty? Ja nie miałem dokumentow, a tu nie kupi. No wziełem te konie, 

trzymałem trzy, każdy do siebie, rzucali sie te konie. No i ja znowu pod te armaty podchodze 

i jech zbieram, zbieram. No i poźniej dwie sąsiadki śli i mowio: Niech da, to weźmiemy po 

jednemu, to moze jakoś przeprowadzimy te konie. No i jedna wzieła jedno, druga drugo, no  

i ja trzecio, prowadzilim, prowadzilim. Tom zbierał jech tak dłizsy cas, tam zaraz koło 

sąsiedniej wsi, koło Świeńcienina, a tutaj armaty dookoła stali. I poźniej idziem przez drugo 

wieś, wychodzi Niemiec: Halt! halt! A ta sąsiadka mówi: A chodź, cholero, juz z powodu ze  

i jednej krowy nie mamy, teraz jesce i konia załujes nam, po jednym koniu. Nie wiem, cy on 

zrozumiał te mowe, ale sie zabrał i posed, i my konie przyprowadzili. Poźniej drugi raz 

znowu zostałem, a te armaty tam byli, a tu tylko wszystko te, te robili, to jak tylko jakiś 

nieprzyjaciel, to zaraz strzelali, ale cłowiek nie patrzył, tylko sed po prostu. 

 

 

116. Jan Piotrowski, ur. w 1903 roku, 

        wieś Glinki, gm. Radziłów 

 

Wspomnienia z wojny 

 Prosze pana, była taka sprawa. Pan Hermanoski mowi: Przyjechałem do pana 

Piotroskiego, zeby pan Piotroski pomog mnie tutaj. - A w cym? - Mam troche rzecy - mowi - 

i tak dalej, moze byśmy przedali - mowi - cy coś, a moze bym grochu tutaj dostali. A ja 

mowie: We Franuś co, u nas grochu dosyć jest. No i te rzecy jego rozpuściliśmy, które on 

przywioz i tak dalej i wzioł pietnaście metry grochu. Ale to był juz listopad  i on zawioz, 

zawieźliśmy to na Łomżyce i poźniej na drugi dzień odstarcyliśmy do Ostrołenki, do tej, tej... 

Jak ona sie nazywa? Do Narwi, Narew, oddaliśmy. I mieliśmy na kilometrze takiego Niemca 

jednego, to on ze strony przechodził na południe i wolna droga była. I mieliśmy tam, ludzie 

mieli łodzie i na te łodzie ten groch na drugie strone przenosiliśmy ten groch. No poźniej 

woziliśmy az do kwietnia bez wszystkie miesionce, bo tam znacy sie było ludzi takich, którzy 

byli bez życia, bo Niemcy zamordowali tam trzysta tysiency ludzi w Warszawie, o. No i oni 

potrzebowali życia. I miałem rodzine w Warszawie również tamoj, dziś już nie istnieje ona. 

Wienc poźniej z tego wszystkiego to przyjechali Niemcy mnie zabrać do obozu. Przyjechali 

do mnie, ale ja... Nie złapali mnie. Przyjechali drugieraz, złapili mnie. No i spisali znacy sie 

protokół taki, ze dlacego ja grochu do państwa nie dał, a dałem znacy sie na handel groch ten. 

Wienc ja mowie: Prose, panie, tam nazwałem jego i mowie: Wienc mnie od siewu ostało 

grochu, bo mnie - mowie - klac Niemcy zabrali, a ostałem na jednej i tego - mowie 

Hermanoskiego Franka prosiłem, zeby mnie dał konia do roboty, bo - mowie - jaki rzond je to 

jest, ale życia potrzebuje i ludzie potrzebujo tego życia. I on dał mnie znacy sie tego konia 
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przyprowadził i tego grochu ja jemu dałem jakieś dwadzieścia kilogramow - mowie - wiencej. 

I to było znacy sie w kwietniu, w kwietniu to było i jego złapili na nowym moście tamoj  

w Łomzy. Złapili go i ten groch zabrali. Powiada: Od kogo ten groch macie? On uciek, rzucił 

konia i ten groch i uciek. No wienc uciek to uciek, ale ci, te którzy byli, znacy sie te 

folgsdojcze byli i poźniej dosło do tego, ze nazwisko jego sprawdzili i dośli do mego 

nazwiska. No i przyjezdzajo do mnie, mowio: Piotroski, po co ty grochem handlowałeś? Ja 

mowie: Ja nie handlowałem, bo mnie, panie, rzond zabrał, ja musiał obsiać i zrobić wszystko 

co możliwościo. No dobrze, protokół spisali i pojechali. Ale znacy sie w październiku 

przyjezdzajo, dom otocyli, zabrali mnie. Zabrali mnie i do Stawisk przywieźli. Obiad zjedli, 

tera dali mnie łopate i furman, i jech dwóch i jadziem. Jadziem bez las, w gęsty las 

wjechaliśmy, ale ustali, porozmawiali, z powrotem do szosy zjechali. Jadziem szoso, jadziem, 

jadziem, przyjechaliśmy znow dalej i skierowali na lewo strone. Ja mowie: Dzie oni mnie 

wiozo? Wiozo - mowio - tam, do tej brzeziny wiozo, to tam już bedzie moja śmierć. 

 No przyjechałem do tej brzeziny, patrze jest tam, drugie żandarmi so. Wienc ja tera 

podumałem nad tym: To juz tutaj moja śmierć. Bo łopate mnie dali i kazali stać. Za tego 

,,Kopać!" Ten doł  wykopałem jakieś pół metra, nie moge dalej. Przychodzi, mnie dał w kark 

ten Niemiec. - Jo, mas kopać - powiada - tutaj. Odpocełem troche, no i nadal kopałem. 

Wykopałem poźniej i tak dalej. Patrze to ido żandarmi, jeden idzie i prowadzi dwoje ludzi, 

dwoje ludzi prowadzi, kobieta i mężczyzna stary idzie. No to oni mowio: Jo, idź po te drzewo 

tam, przynieś. Ja posłem po te drzewo znacy sie, nie widać tych ludzi. Przychodze do dołu, 

lezy stary cłowiek przy grobie tam, a poźniej znow i kobieta lezy. Ułozyłem tego mężczyzne 

na spod, kobiete na wierzch. Poźniej patrze, że jeszcze wewnontrz kobiety za, za, przy chusce 

jakieś dziecko tak jakby to było. A on mnie znow uderzył z tyłu, panie, tu w plecy karpo. - Jo, 

piorunie, co tamoj oglądasz tak? I wienc wtedy pochowałem to i tak dalej. I przywieźli mnie 

do Łomży, do więzienia przywieźli mnie. No i na drugi dzień znacy sie do badania, ze po co 

ja targowałem, handlowałem grochem tem. Wienc ja mowie, ze prosze pana, ja nie handlował 

tym grochem. ja mowie: Prosze pana, ja nie wiem, co tam jest, tylko ja wiem, co ja dałem,  

a co on kupił, to ja nie wiem, co on zawioz i z cem go złapili. I zbili mnie, ze za noge wzieli  

i zaciongneli, zaciongneli mnie pod dziewiontke do więzienia. Trzy dni mnie mordowali tak. 

Ze mnie po prostu woda sła z tego wszystkiego. O to cała sprawa moja. 

 Niech rzond wie, co Niemcy robili z nami. Tak. Zeby az trzecie, drugie pokolenia, jak oni 

bili naród, mordowali w tem więzieniu. Te kobiety łopatami bili i mordowali, wywozili. Co 

dzień wybrali ludzi znacy sie, ze takie jak poczta napchana ludzi, co dzień a co dzień 

odwozili, przewozili. Poźniej koniec końcem był taki jeden cłowiek, który mowi tak: 

Cłowieku, za to co ty mas zginońć, to musim cie jakoś wydostać. I on z tem, co handlował  

z niem i on mnie wydostał stond i oddał mnie do obozu, z więzienia do obozu. Przysłem do 

obozu i teraz znacy sie byli: taki sekretarz był i drugi był naucony i mowi: Cłowieku, nie 

mozes być zginiony, musisz żyć - mowi - dowozo nam tu buraki, brukiew, wszystko dowozo, 

wienc i ciebie tu wywiozo z tego miejsca. On pojadzie, wachman pojadzie do Niemiec,  

a zostanie Biały, zastempca ten Niemiec. To my jego upoim - mowi - a ciebie... Napise 

sekretarka dowod i bez brame i cie puścim. I tak zrobili sekretarz ten z tem drugim. 

Przyprowadzili te Polke z kancelarji, opisali tam te moje znacy sie, co mnie zwolnić. Jak było 

tam napisane, to ja nie wiem, bo mnie nie pokazali, tylko dali jeden auswajs i mowi  

o. Przyprowadził mnie straźnik z tego obozu do bramy i on przecytał, i mowi: O, a kto cie, 

piorunie, zwolnił tutaj? A ja mowie: Ja nie wiem, mam auswais. I mnie za to zwolnili. 

Zwolnili mnie, poźniej chciałem na noc, znacy sie dzieś przenocować, nicht nie chciał, bo 

była strefa granicna i kuzden sie bał.  I musiałem do dnia stać, i poźniej słem szoso,  

i przywieźli mnie z powrotem do Łomży i z Łomżym przysed znacy sie, mowio: Jo, a kto cie 

zwolnił? A ja mowie: Rzond zwolnił mnie. - On ni miał prawa zwolnić cie za to - mowi - no 

ale tu długo nie bedzies. No i poźniej ja sie dałem na bacenie a juz mnie wiencej nie brali,  
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o. A poźniej jesce znacy sie oni powiedzieli: Skond groch jest? A ja powiedziałem, ze nie 

wiem, od kogo groch był, tylko to, co ja dałem. Bo ja z ludźmi handlował, to jak zginie to 

sam, ale narodu nie bende niscył. 

 

 

117. Stanisław Gutowski, ur. w 1900 roku, 

        wieś Modzele, gm. Wąsosz 

 

O wojnie 

 Byłem w obronie Warszawy, wienc potem.... Z bolszewikami była ta wojna, ja był 

poborowy, trzy lata służyłem z poboru. Teraz, prosze pana, stałem na Placu Artyleryjskim za 

Żelaznym Mostem. Teraz, prosze pana, powróciłem tu do pułku nazad, dziesiontego pułku 

łanow. No i teraz, panie, objołem pluton i byłem na plutonie. I dostałem w pułku jesce... 

Dostałem w skole dwie nasywki, a potem jesce w pułku dostałem trzecio, plutonowy  

o i byłem do końca. 

 Tera na te wojne byłem, panie, na Grajewie, Prostki, Mierucie, na tech bojach. Niemcy 

siekli. Dzie? na Ukraine, do Gródka. Jak Stalin wzioł z Hitlerem dagawor, wtedy, panie, nas 

rozharatali i byłem za Moskwo jesce dwa tysionce szesset kilometrow w Rosji. Do niewoli 

nas wzieli. No i powrociłem, powrociłem, to tu znow trzy miesionce w lagrach pod 

Prostkami. Tylko ja tam chodził na prace jak tech Zydow wywieźli, tech ruskich rozbili. Tak, 

no i cała, panie, opowieść. 

 W Glinkach, panie, wzioł był syna na robote, to sołtys o tym wie bardzo dobrze tez i ja 

nie kłamie. I w Mysłowicach kopalnia ,,Wesoła". I zwracałem sie kiedyś tutaj do powiatu, 

powiat był w Grajewie, ale to mnie odpowiedzieli, ze ja zebym miał był na jego utzrymaniu, 

to ja by za niego coś dostał. A kiedy on na moim był, bo on jesce małoletni był, to ja nic nie 

dostane za to, zadnego odskodowania. Ja raz pisałem za nasego juz rzondu, gdzie lezy, co 

lezy, lezy w Mysłowicach, ,,Wesoła" kopalnia, w Mysłowicach lezy na cmentarzu 

pochowany. I nam, mnie, przysła odpowiedź teraz o, teraz, nie tak dawno, moze dwa lata, 

moze trzy lat, ze, prose pana, ze Niemiec nie ostawił zadnego śladu o pańskim synie. To je 

bujda, to je głupstwo! Zeby dziś, panie, mam dowody, mam świadki, ktoś zebrał z Wąsosza, 

panie, jak jego chowali, bo my dostali zawiadomienie, jakieś moze, za jakieś półtora 

miesionca, ze on jest pochowany, bo za Niemca, nie ten rzond. A moglim tu przywieźć jego. 

A jedenaście dni w trupialni lezał, cekali na nas, ze my przyjadziem i jego weźmiem, a my, 

panie, dostalim telegram az za półtora miesionca. I to, ze ja pojechał do... Bo tak nie mozna 

było po niemiecku przecytać, to pojechał do tego, do Chojnoskiego, do dziedzica i ten 

dziedzic nam wytłumacył, to mowi: To nie was, tylko jakiś tam drugi, o. Ale poźniej, panie, 

przysła od tech kolegow i to, ze mowi jest, ze jest mowi. I poźniej telegram przysła do nas 

dobra, ze jest prawdziwe, ze ten nie zyje, o. 

 

 

118. Jan Rutkowski, ur. w 1914 roku, 

         wieś Nieciki, gm. Wąsosz 

 

O  straży pożarnej 

 Jan Rutkoski, urodzony tysionc dziewieńcet czternastego roku, naczelnik Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Niecikach przez okres trzydziestu lat po dziś dzień. Jak sie u nas straż 

zawiązała, zawiązywał jo były Hipolit Białogród z Ławska. I postawił nas z rencno 

podsikawko, tako, która tylko aby sprzent, bo innego nie mieliśmy. Nastempnie dostaliśmy 

motopompe el dwieście, mało tako, która była zgodna z harmonogramem. Za kilka lat 

dostaliśmy motopompe el osiemset. Przystompiliśmy do budowy remizy czynem społecznym, 
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bez żadnego finansowania państwowego. Zbudowaliśmy tako prowizoryczno remize, która 

stoi jeszcze po dziś dzień. Za kilkanaście lat zdecydowaliśmy swoim sposobem 

gospodarczym wybudować remize w czynie społecznym tako, jaka dzisiaj obecnie jest, która 

beńdzie oddana dwudziestego drugiego lipca. W czynie społecznym założyliśmy na te remize 

dwieście siedemdziesiont tysiency. To w to wchodzi praca, materjały, no i inne rzecy, tam 

zakup materiałów i praca fizyczna, a reszte prowadzi gmina do końca swoje finansowanie. 

Tak że trudności były różne, bo nawet z poczontku, jak ta remiza sie zakładała, to inni takie 

byli ludzie, że powiedzieli, że to nie szkoli sie straz, tylko ze bende tworzo. Przekonali sie na 

tem, co straz dała. My uczymy sie straży pożarnej, ludzie dbajo o ład i porzondek, które 

zrozumieli, że przez spalenie nie zbogaci sie, nie wybuduje sie. Bo ci, co sie popalili celowo, 

to nawet pozaciongali takie pożyczki, że ich dzieci muszo spłacać. Na pińdziesiont, na 

czterdzieści lat państwo dało. I zrozumieli, że pożar daje straty. Każdy myślał, że pożar daje 

zyski, a dzisiaj sie każdy przekonał, że pożar daje straty. Każdy myślał, że pożzar daje zyski, 

a dzisiaj sie każdy przekonał, że pożar nie daje żadnego zysku, ze swojo własno praco 

najlepiej idzie. Grosz zaoszczendzony w wolnum tempie dużo tworzy. 

 Natomiast sie znaczy nasza straż, nasza jednostka jest wyposażona teraz bardzo dobrze 

przez było Powiatowo Komende Straży Pożarnej z Grajewa i so wyszkolone strażacy. Nie 

mozna narzekać, bo nawet trzy razy zajmowaliśmy piersze miejsce powiatowe. Mamy 

doświaczenie, puchar na stałe otrzymaliśmy i dyplomów mamy siedemnaście i to wszystko  

z pierszymi miejscami. Nagrody duże mieliśmy. Otrzymaliśmy w swoim czasie ponad sto 

trzydzieści tysiency nagrody. Wojewódzkie nagrody mieliśmy, powiatowe nagrody, jakie 

tylko nagrody, to nasza jednostka otrzymywała. I do dziś dnia jestem naczelnikiem i zwolnić 

to mnie nie chco, bo znczy, że musze do końca do końca oddanem być. I w tym roku mamy 

nadzieje, że dwudziestego drugiego lipca oddamy do użytku remize i niech obejmie władza 

nowa, bo ja już za stary jestem. 

 

 

119. Adam Rogalski, ur. w 1923 roku, 

         wieś Szymany, gm. Wąsosz 

 

Z ostatniej wojny 

 No wzieli mnie najprzód na, do lagrow za Niemcow o i byłem w lagrach. No tam też 

katowali dobrze o. I byliby mnie zabili chycle, tylko ze mnie obroniła tu jedna dziewcyna  

o, no tak. I wywieźli mnie wtencas do lagrow do Grajewa, i tamem siedział miesionc casu,  

i ojciec zapuścił za mnie tysionc marek, i dopiero mnie wywieźli na Prusy, na majontek,  

i robiłem na majontku w Prusach. O, to byłem rok casu i dobrzem sie sprawował no, i puścili 

mnie na urlop. Jak puścili na urlop, takem juz wiencej nie przyjechał, nie pojechał. No i co 

wiencej? 

 

O marach 

 A tu biedny chodził i zased do gospodarza, zeby jego przyjoł na noc. No przyjeli na noc 

tego cvłowieka, tego biednego, on spi. Połozyli mu snopek słomy, dali nakrycie i on śpi 

tamoj. A miał ten cłowiek trzy sio..., te córki, tak jak to bywało. A oni co? Te córki byli 

marami, wszystkie trzy. I co ten poźniej? Oni wstali, zabrali sie i pośli. Tu nikt w ogóle nie 

pytał cy pośli. A ten, ten ubogi lezy i sie przyglonda, co oni bedo i co mowio. Wracajo - mowi 

- utłuchane takie, utego. Usiedli na piec, siedzo i sobie rozmawiajo. - To co? Tak, tobie to - 

poda, poda - za wronami za strzeche - poda - łazić, to - poda - sie obsunie ślisko, i sie mozez 

zabić. A ta znowu, ta trzecia znowuz gada: No, a myślis, ze mnie to dobrze? I mnie - poda - 

nie dobrze, jak ja - poda - na konia, a który koń - poda - zrzuci i weż mu te grzywe kreńć o, to 

może mnie zabić. I tak sobie pogadali i pośli spać. Układli sie i spio. Ale ten stary dziadek juz 
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wstał i mowi jem: Weźta je z powrotem przechrzcijta, do ksiendza, bo oni wsystkie trzy so 

marami. I wzioł ojciec znowu kumow zaprosił, bo tak jak do chrztu. Zaprosił i, panie, 

przechrzcili, i od tego casu nie było nic. 
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V. Teksty nagrane w 1980 roku 

 

 
120. Stanisław Stepanowski, ur. w 1914 roku, 

         wieś Jambrzyki, gm. Szczuczyn 

 

Przeżycia z okresu młodości 

 Pani, to sie duzo pamienta i sie wie, wiedziało, ale to juz to z głowy wyleciało i tak samo. 

Cłowiek przezył to... I pod Niemcem sie było, i pod ruskiem i to wszystko jedno, jakoś sie 

musiało przezyć. 

 Pani, ja zycie miałam, to pani wie, wdowa dwadzieścia dwa lata. Zostałam z dwoma 

dzieciami. Dziewcyna dwadzieścia dwa lata miała, mnie umarła, zostawiła dwóch synkow. 

Syn tylko został. I tez mąz mnie zmar, to tak sie gada jak je, chcieli mnie wyrzucić od razu  

z gospodarki, pieńć lat sie sońdziła. To juz ja i głupiała, i salała, i do Boga wołała.  

I z dzieciami dzie pani pójdzie? O widzi pani. A poźniej wszystko to o sie przewaliło, 

wszystko sie przesło i cichy dom, i musiałam dochować, pochować i wszystko zostało.  

A pieńć lat sie sońdziła. A przezycia to miała róźne, ale tam sie nie opłaci klepać  

i opowiedzieć. I na wojnie byłam i dzie tylko na furmace, to ja była. Ale nie powiem, ze 

nawet, wie pani, ze jeździłam po furmankach dzie tylko, ale Niemiec palca na mnie nie 

podnios, tak sie umiałam obejść. W nasej wiosce tak naprawde powiedzieć to tak, ze i jeden 

nie zginoł w nasej wiosce. Tak sie obesło, zgrabnie sie obesło. Ale sie po furmankach 

jeździło, to tak i do Grajewa woziłem kartofle. Nie powiem, to Niemiec sie mnie pyta (Nie, to 

nie na furmanke pojechałam, na tartaki), sie mnie pyta, cy ja mam męza. - ja męza nie mam. - 

To ty wdowa? - Wdowa. Ile mas dzieci? - Cworo. to tego drzewa... ja tylko tyle co koniami, 

poxniej na furze siedziałam, pojechali, tego drzewa ucieli i przywieźli do rzeźni, poźniej mnie 

odwalili, takie moze ja wiem, moze ja wiem, moze sześć kila mienkiego mięsa. - Jo matka, 

mas, bedzies miała dla dzieci. Ja mowie: Pocałujta mnie w nos. 

 Ja z tej wsi, ja tam z samego brzega, jestem z ojca Zdankowianka, a tu sie ozeniłam. Tam 

roźne było przezycie, nie powiem. I na furmance byłamw Grajewie, kartofle woziłam, to sie 

nie jest męzcyzno, zeby kartofle mnie zdjeli, poniewaz mnie skoda było. Zawiązki rozrzynali, 

ja tam sie nie upominałam tech tasiemkow, tak mnie skoda, no co z tego śnurecka, ze on go 

rozerznie, to co mnie z niego? To jesce go bić, az mnie skoda było tych ludzi. Wie pani, 

osukaństwem  i sprytem, i sie tak zyło. 

                                                             * * * 

 Tak wszystko wie pani, wszystko te piosenki to sie z radja. Ja i dzisiaj dwie piosenki 

spisałam. Jak oni śpiewali? 

 ,,W polu stoi grusa róznego koloru, 

 A ładne chłopaki nie majo honoru". 

A pożniej: 

 ,,Stoi grusa w polu, ma..." 

 O widzi, przepomniałam. Ja tak to lubie zaśpiewać sobie. To tych piosenek to w worek 

by nie zebrał. Moze weselno? No i ty śpiewaj! Synowa to to samo co i ja. Synowa to zza 

Wąsosza, od Białaszewa, ze wsi Sulewo. 

 

Pieśni weselne 

 Rosła w polu sosna, 

 Cienka i wyniosła. 

 Oddała mnie mama za mąż, 

 Jam lat nie dorosła. 
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 Jam lat nie dorosła, 

 Jam młoda dziewcyna. 

 Oj, beńdzie sie ciesyć matka 

 I cała rodzina. 

 O mój mężu drogi, 

 O mój mężu miły, 

 Pójde, pójde do swej mamy 

 Choć na pół godziny. 

 Do mamy nie pójdziesz, 

 Bo ja ci nie każe, 

 Bo ty mamie swej opowiesz, 

 Że ja ciebie karze. 

 Nie karzesz, nie karzesz, 

 Nie bende mówiła, 

 Tylko spytam sie swej mamy, 

 Co bende robiła. 

                               * * * 

 Państwo muzykańci, prosze sie nie gniewać, 

 Bo my beńdziem śpiewać, prosze nam przygrywać. 

 Ścienty las, ścienty las i wyciente drzewa, 

 Ja dla państwa gości chce troszke pośpiewać. 

 Przyleciała myszka koło Ani łóżka, 

 Przybeńdzie ci, Aniu, lokator do łóżka. 

 Lokator do łóżka, lokator do miski, 

 A za roczek, za dwa nawet do kołyski. 

 Zapłaczesz ty, Aniu, zapłaczesz ty nieraz, 

 Kiedy ci przyniesie kolibeczke stolarz, 

 Kolibeczke stolarz, a dziecie Pan Jezus, 

 Zapłaczesz ty, Aniu ,,O Jezus, o Jezus!" 

 Zapłaczesz ty, Aniu, zapłaczesz nad sobo, 

 Kiedy sie maleńki potoczy za tobo.  

 Zapłaczesz ty, Aniu, zapłaczesz żałośnie, 

 Kiedy ci chodniczek do mamy zarośnie. 

 Przed sienio jest błoto, a w nim skacze żaba, 

 A z naszej sie Ani zrobiła już baba. 

 Ja bende śpiewała, a wy mnie słuchajcie, 

 Jak sie wam podoba, to w rence klakajcie. 

 Przyleciał ptaszek wysoko i nisko, 

 A  naszej sie Ani zmieniło nazwisko. 

 Jak ja  była mała, to mnie czarowali, 

 Że maleńkie dzieci bociany nosili. 

 Bociany nie noszo ni w polu, ni w lesie, 

 Jak sie nie pokochasz, bocian nie przyniesie. 

 Gdzie ty babo idziesz? Krowa nie dojona, 

 Ide do technikum, bom nie poduczona. 

 Co ty w tym technikum, ty beńdziesz robiła, 

 Czy krowa sie sama, beńdzie sie doiła? 

 Nie bende, nie bende ja tej krowy doić, 

 Bo nawet ja nie wiem, dzie ona tam stoi. 

 Poczekaj ty, babo, ja ciebie nauce, 
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 Jak wezne postronka, pamieńć ci przywróce. 

 Na Jambrzyka polu so kłosy jak baty, 

 Jambrzykowskie kobiety jak różane kwiaty. 

 Dzienkuje wam muzykańci, żeście penknie grali, 

 Ażebyście sie po śmierci do nieba dostali. 

 Tylkoj tam, tylkoj tam bembniarza nie trzeba, 

 Bo on powygania wszystkie dusze z nieba. 

 

O weselu 

 Zbioro sie ludzie, poczestunek, niby tak jak u młodej. Poczestunek. Przyjezdza młody, 

jado do kościoła i tam do cywilniaka pierw, poźniej do kościoła. Przyjado znowuś. Już jak ja 

zapamientam, to tak je i tak je. Przyjado, poczestunek, granie. Jek do obiadu, na oczepinach 

znowuś tam o śpiewajo i ... Oczepiny so. Przy obiedzie jest swachna i druhna jest i śpiewajo 

do tego wianka, tam jak zdejmujo, sie pytajo i ojca, i matki, wszystkiech, czy pozwolo wianek 

zdejmać. Nie chco jesce tego wianka pozwolic, to tam ze dwa godziny śpiewajo i śpiewajo, to 

ten wianek pozolo. Poźniej jesce sie podsuno pod stoł, to pantofel zabiero młodej, to młody 

musi wykupić. No to śpiewali na oczepinach: 

 ,,Chcemy sie pani matki spytać, 

 Czy pozwoli wianek zdejmać". 

To ona nie każe. 

 ,,Matko nasa ukochana, 

 Tyś je z tysionca wybrana, 

 Pozwól, pozwól zdjońć wianecek, 

 Każ nałożyć cepuszecek." 

To jesce śpiewajo: 

 ,,A nas kogut do dnia pieje, 

 Młodym ojcom sie pomału dzieje". 

A potem śpiewajo: 

 ,,A gdzie młode ojcy pośli, 

 Chyba świniom zżeć ponieśli". 

A rozmaicie. Pożniej jak ocepio, ten wianek zdejmo, to znowuś śpiewajo: 

 ,,Mój winuszku lawendowy,  

 Zdejmujo cie z mojej głowy, 

 Zdejmujo cie gospodynie 

 Ślicne, pienkne jak lelije". 

Oni śpiewajo tam o wianku: 

 ,,Na jarmarki chodziła, 

 Wianuszka nie przedała, 

 Weź ci, Jasieńku, weź ci, 

 Trzymaj wianuszek w garści. 

 Podzienkuj najpierw matce, 

 A później swojej swachnie, 

 A na ostatku żonie, 

 Któro masz przy prawej stronie". 

 W przeddzień wesele szykujo. Teraz o byli w Dyble, to i przed dzień weselny cało noc  

u chłopaka wódkie pili. To było w sobote, kawalerski wieczór. Tam sie odbywał wyjazd  

i wesele, dlatego że u młodej nie było nic. Prosto od ślubu, a ona była z Radziłowa, to prosto 

od ślubu zaraz z kościoła przyjechali do młodego, tylko tyle, ze zajechali do zdjeńcia. Tam 

raz, ze za duzo nie było pomiescenia, a ten znowuś ten młody miał duzo gości, on 
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siedemdziesiont ludzi miał gości, a tam nie mogli sie pomieścić, to oni tutaj robili wesele. I jej 

tylko prawie rok ojciec umar. To tutaj wszystko sie odbywało. 

 

 

121. Władysław Szymkiewicz, ur. w 1897 roku, 

         wieś Jambrzyki, gm. Szczuczyn 

 

Z historii wsi 

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

dziedzic siedział. Babcia pamientała 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. 

 

O własnym życiu 

 Szymkiewicz Władysław urodził sie we wsi Jambrzyki w tysionc osiemset 

dziewieńdziesiontym siódmym. Ojciec wychodził z puszczy z Sojcyna Borowego, wieś znac 

sie Sojcyn Borowy, a matka to, to tutejsa, ojciec przychodny. Nie wyjezdzałam, w wojsku 

tylko byłem niecałe dwa lata, bo końcyłem tako gminne skółke trzyklasowe, ale to tak jak 

obecnie to tak jakby sześć, siedem. Za caratu jak skońcył tako skołke, to mog być 

pisarcykiem w gminie. 

 Wojskowe piosenki to juz sie zapomniało. Wiers rosyjski to moge powiedzieć. 

 

 

122. Władysława Wróblewska, ur. w 1925 roku, 

         wieś Jambrzyki, gm. Szczuczyn 

 

 Tu każdy ma nazwisko i przezwisko. Tu same Wróble i Stepany mieszkajo, to muszo 

mieć jakiś podział. To jest wieś i kolonja taka, to też Jambrzyki, Nowina nazywajo. 

 Władysława Wróbleska, urodziłam sie we wsi Konopki Monety, a nazwisko panieńskie 

Karwoska. 

 

Przeżycia wojenne 

 Ja tam nie pamientam tech miastow, choroba, jak to nas przewozili, najprzod wzieli nas 

na okopy, to torfy kopalim. O to wzieli brata, brat był jeden a nas było cztery, pieńć 

dziewczyn, poszkodowalim, bo ojciec wprost głupoty dostawał, to ja za brata poszłam. No  

i torfy kopalim, dopkóki wojna tu, Niemcy nie zajeli o, to my na okopach ten torf kopalim.  

A poźniej to nas wzieli do lagrow, siedzielim w lagrach, nas było pietnaście tysiency ludzi. 

Tam byli Italjanie i ruscy, i różni, różny baród, jaki był i Polacy, i wszyscy. I codziennie nas 

gnali na okopy. Szlim, kopalim okopy, na noc do lagrow przyganiali nasz. I tam dzie trupy  

o po lesie nabito o było Niemcow dużo czy tam ruskich, czy jakich, to odciongalim, 
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gałązkami przykrywalim. I głodu sie wymarlim, i wychodzilim sie po lesie, tak o szlim, jak 

front szed szoso, a my bokami uciekalim, uciekalim. To po tygodniu po lasach chodzilim.  

O to takie o było przejście, bo ja cały czas w lagrach byłam. 

 A poźniej zajeli już ruskie nasz i to przyśli, nasz już tam zajeli, nam Niemcow dali do 

obsługi, to Niemcy chodzili (tak jakby to zrobili majontek taki) kartofle sadzić, to pleć, to 

gnoj trząchać, a naszych dziewczynow i o tam o chłopakow dali, my jech pilnowali tak jak  

o za strażnikow. A poźniej to przyjeżdziali tu stond już ruskie z Polski. - Eto wy Polki, wy tu 

siedzicie? - mowio te ruskie wojskowe. Samochodami tam do tego majontku, tam brali 

rozmawitość. Mowi: Patrze, mamy polskie zapałki - mowi - wódke pijem, a wy tu siedzita. 

No i we trzech dziewczynow z Białegostoku i ja tu stond o i ucieklim, pani. Jak my to 

zobaczylim... Bo tak to nam tłumaczyli, że tu wszystko zbito, nie ma nic. - Czego wy tam 

pójdzieta, jak tam nie ma nic? No i my siedzieli głupie. A poźniej jak te ruskie tam 

przyjezdzali do tego majontku, nam to wódke pokazywali, zapałki. - W Polsce charaszo - 

mowi - a wy tu siedzicie. Jeszcze te dziewczyny z Białegostoku to tak rozumieli, po rusku 

troszke zanosili. Taka Jadźka to ona tak z nimi fajnie rozmawiała. Mowi: Wieta dziewczyny, 

my tu beńdziem siedzieć? To u nas w Polsce dobrze, a my tu beńdziem siedzieć? Pani, 

wiecor, słonko zachodzi, my dostali chleb swoj, te porcje, co mielim dostać, i to pod pache  

i sobie poszli. Przyszlim my w nocy tak pod lasek, deszczyk rosi tak jakby dziś, poukładlim 

sie i leżym. No zaczyna świtać, już my na szosy. Jadzie starszy taki z ruskiech, ale już taki 

człowiek może koło sześdziesieńciu lat, ale na nas tak o skóra drży, bo my bym chcieli, żeby 

to nasz nie popadli i dzie nasz nie odwieźli. Ale on ruski człowiek, ale dobry człowiek, mowi: 

Eto wy Polki? One tam rozmawiajo do niego. - Nie to wy Polki, wasz akcent to polski, wy nie 

ruskie. No i przywióz nas, pani, do samego Augustowa. Tak. Mowi: Ja jade do Augustowa. 

Podjechał pod taki sad, a my już głodne, nam sie jeść chce. Przyjechał do sadu, bo to było  

w same żniwa, w lipcu. Już porzyczki byli czerwone, jabka, to nam narwał tech gałęzi, pani, 

w samochód z porzyczkami i tymi jabkami, w samochód nam nakład. Mowi: Wy sie 

pokładźta, żeby was nikt nie widział. A nas cztery dziewcynki, my sie pokładli w samochód  

i już mielim co jeść. Przywioz do Augustowa, do tego jeziora takiego, my sie pomylim. I nam 

tłumaczy, że on tu jadzie do kowala, a wy jak nie bedziecie sie mogli dostać (My go prosili, 

żeby my sie do Grajewa jakoś dostali), to ja was odwioze. Ale my już rence do Boga złożyli, 

że my sie tu dostali, toż tu swoje ludzie. Nas obtoczyli, ta mowi: Jeszcze mojej corki nie ma. 

Ta mowi: Jeszcze mego syna nie ma. Ta mowi: Męża ni ma. To jeszcze przyjado, kiedy i wy 

idziecie. My jem opowiadamy. No i stamtond jeszcze nas zaprowadzili na to komende polsko 

i tam dali takie przepustki, kartecki i pani, my z tem  przyśli az do samego Grajewa. My  

w Grajewie nocować nie bedziem, bo tu ruskiech sie tłuce, te wojskowe. To wie pani to  

w poczontkach, bali sie, każdy tak o sie trząs. To my wyślim za Popowo, na tej kolonji 

nocowalim... Co jade do Grajewa, to tu o - mowie - nocowalim u tech ludzi. Jak raz chleba 

napiekli, to jesce wiecor nam świeżego chleba dali i mleka. I zjedlim, sie przespalim i no rano 

przyślim do mnie do domu. Dziewcyny dwa dni odpoceli, ojciec ich odwioz do Stawisk i oni 

sie tam pociongneli sobie w swojo strone. I ja takim sposobem dostała sie do domu.  O, ja 

przesła to tak trupow, to nie życzyłabym najgorszemu wrogowi, żeby tyle okrywał trupow, co 

ja jech okryłam. 

 

Pieśń 

My oboje młodziusieńkie, beńdziem ślub brali, 

A wy druheneczki, weźcie chusteczki, 

Obetrzyjcie pani młodej spłakane oczki. 

My ocieramy, one wciąż płaczo. 

Ja przez ciebie, drogi Sławuś, wianuszek trace. 

Stracisz zielony, znajdziesz bielony, 
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A ja z ciebie, droga Haniu, doczekam żony. 

 

 

123. Sabina Kowalewska, ur. w 1923 roku, 

         wieś Skaje, gm. Szczuczyn 

 

O wsi Skaje 

 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 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 
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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 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? 
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 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. 

 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. 

 

O własnym życiu 

 Nazywam sie Kowalska Sabina, ja tu o stond, tu pod pieryzno u mamy. I tu męża 

dostałam, tutaj do mnie przysed. Ja jestem z dwudziestego trzeciego roku, z lutego, pierszego 

sie zdaje lutego i mąż mój z dwudziestego trzeciego, ja o dzień jestem starsza od męża. Ojciec 

to stond pochodził, bo tutaj mówie ojca ojciec tutaj był, tak jech podzielił jak to trzy byli 

jednego ojca, dziadka było. A matka z Grajewa, mama z Grajewa. 

 Prosze pani, ja tylkoj skończyła pieńć klas, bo siostra wyszła za mąż tu na Wólke, ja 

miałam dwanaście lat i dalej mnie nie posyłali, bo musiałam robić w domu i koniec, bo była 

nasz walna rodzina. Siostry młodsze to so pokształcone; jedna jest pielengniarko najstarszo  

w Ełku. Brat jest iżenierem, starszy ode mnie, to jest w Ełku iżynierem budowlanym, i druga 

siostra to znow jest za profesorem w Szczuczynie. I siostra jest jedna na gospodarce, i druga 

na gospodarce, jedna jest w Łodzi siostra młodsza ode mnie, też tam dobrze jej jest.  

W fabryce pracowała, już teraz na reńcie jest. Nasz dużo było. 

 

 

124. 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 
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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. 

 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. 

 

Pługi i inne narzędzia rolnicze 

 Pług rencny miał roncki; roncki nazywali kiedyś. Potem był grońdziel, po naszemu 

nazywali grońdziel. Ziemie odkłada odkładnia. To kiedyś to jeszcze we dwie takie, może 

czasem pani pamienta, nie? Jak tego, dawali dwa takie, nie jedno, bo teraz to całkowita 

odkładnia jest, bo przedtem nazywali jena odkładnia, druga zakraj nazywali. Wąskie takie 

byli, a ta to nazywała sie odkładnia jedna. Zakraj to była taka odkładnia kiedyś do pługa 

robiona, we dwa szasy, znaczy jedno nazywało sie zakraj, a druga odkładnia. Po te lata to już 

tylko jedne takie łopate sie daje. Chcecie, piszcie takie i takie. Potem jest sośnik, pienta 

nazywali cy but po naszemu, but nazywali. But to jest to, co tak po ziemi pływa, a sośnik ten, 

co tak o stoi ostro i znacy rznie ziemie. Pod lemieszem je taki winkiel, winkiel cy jek 

nazywali, jek nazywali winkiel, zdaje sie. Kiedyś to takie radełka byli kartofle oborywać. 

Kiedyś było radło, jeszcze ja pamientam, u nas na wyżkach lezało to drzewo tylkoj, ale jego 

ojciec nie uzywał za mojej pamieńci. Socha? Ja znam troche, ale znacy jak sie części 

nazywali, to ja nie pamientam; skrzydełka, no to skrzydełka, sosnicek, to sośnicek też, ale jak 

tamte nazywali drewniane części, to nie wiem. 

 

Orka i siew 

 Przy końcu orania orało sie poprzeczniak abo zagłowniak u nas nazywali. Ziemia, która 

odpoczywała to ugor, ale pole zdziczałe, to u nas mowili odłogi. Pole wykarcowane, obsiane 

pierszy raz to nowiny zawsze tak mowili: O, na nowinach posiane. Siało sie z siewki, taka 

specjalna usyta taka z jenym rogiem. Jeśli ni ma pod renko, to i zwykły worek weźnie. 

Jesienio sieje sie oziminy. Zboze kwitnie, rosuje, sie zapyla, ale najwienc rosuje mowio  

o zycie. W zycie casem jest spor, skupujo do apteki, widać do lekarstwa, a w pszenicy 

bździel, u nas nazywali bździel, a jak on sie faktycnie nazywa, to nie wiem. 
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Pieśń 

A w naszej wiosce staweczek, staweczek, 

A w naszej wiosce nasza dziatwa maszeruje, 

Hej, maszeruje raz, dwa, trzy. 

A przy staweczku mosteczek, mosteczek, 

A przy staweczku nasza dziatwa maszeruje, 

Hej, maszeruje raz, dwa, trzy. 

A przy mosteczku jest szkoła, jest szkoła, 

A w naszej szkole nasza dziatwa maszeruje, 

Hej, maszeruje raz, dwa, trzy. 

 

 

125. Maria Dudzińska, ur. w 1912 roku, 

         wieś Karwowo, gm. Radziłów 

 

O weselu 

 Na weselu to tak: panna młoda, druhny i swachna stojo, a my, cały nasz orszak 

śpiewamy: 

 ,,W zielonym gaiku kanareczek nuci, 

 Już ci sie, Zosieńko, wianeczek nie wróci. 

 Nie wróci, nie wróci i wrócić nie może, 

 Dwa serca złonczone, klucz rzucony w morze. 

 Przeżegnaj jo, mamo, prawo ronczko na krzyż, 

 Bo już ostatni raz na jej wianek patrzysz. 

 Jak mama żegnała, trzy razy zemdlała: 

 Oj, córuś, ma córuś, czegoś doczekała". 

No i teraz cały orszak wychodzi, a orkiestra gra weselnego marsza i ido do kościoła do ślubu. 

Ludzie krzyczo: u, u, u! Wychodzo teraz, wychodzo z domu, orkiestra gra i do kościoła 

poszli. 

 Teraz cały orszak wychodzi z kościoła, wszyscy goście weselni podchodzo, składajo 

życzenia i wrenczajo kwiaty. jak przychodzo do domu, matka wychodzi z chlebem i solo, no  

i po kielisku wina wynosi im. Wypijo wino, chleb zjedzo, sol, witajo wtedy matke, ojca, 

wszystkich gości i wchodzo do domu. I matka zaprasza wszystkich ludzi, gości, tych znaczy 

zaproszonych i zasiadajo za stoły. Wtedy już rozpoczyna sie uczta weselna. Pijo i śpiewajo 

różne piosenki. A teraz zaczynajo sie oczepiny i swachna śpiewa: 

 ,,A któż tam po gorze stuka? 

 Pani matka czepka szuka". 

I dalej: 

 ,,Przyślismy sie pani matki spytać, 

 Czy pozwoli wianek zdejmać". 

A teraz matka jej mowi, matka rodzona: Nie, niech sie troche pocieszy. To jesce raz śpiewajo: 

 ,,A któż tam po gorze stuka? 

 Pani matka czepka szuka". 

I znow proszo matki: 

 ,,Przyślismy sie pani matki spytać, 

 Czy pozwoli wianek zdejmać". 

- No możecie już zdjońć, już pozwalam. Teraz już zaczno śpiewać: 

 ,,Pomalutku rozbierajcie, 

 Włosów młodej nie targajcie. 

 Nasa Zosia z takiej roli, 
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 Że jej główka bardzo boli". 

                                                          * * * 

 ,,Zakukała kukawecka: ti, li, li, li, li, li 

 Po co żeście mój wianeczek zepsuli. 

 Zakukała kukaweczka na drucie, 

 Nie ruście wy mego wianka, nie ruście. 

 Zakukała kukaweczka na wyku, 

 Chybaście mnike zaczepili na uchu". 

I teraz swachna ma za głowo kukardke białe, bierze, zdejmuje ze swojej głowy i zaczepia dla 

panny młodej i w tem czasie zdjeła welon. Już młoda nie jest młodo, już mężatko. I tak różne 

piosenki teraz dalej śpiewajo, już teraz ogół śpiewa: 

 ,,Koło mego ogródeczka 

 Zakwitała jabłoneczka. 

 Bielusieńko zakwitała, 

 Czerwone jabłuszka miała. 

 A któż mi je beńdzie zrywał, 

 Kiedy sie mój Jaś pogniewał. 

 Rozgniewał sie nie wiem za co, 

 Przyszed do mnie nie wiem po co. 

 A on przyszed po wianecek 

 Mój najmilsy kochanecek. 

 Nie bende sie frasowała, 

 Wysokiego bende miała. 

 Wysokiego jako dombek, 

 Beńdzie gruchał jak gołombek, 

 A cienkiego jak leszczyna, 

 Beńdzie śpiewał jak dziewczyna". 

                                                          * * * 

 ,,Stara babuleńka siedem córek miała: 

 Piersza była Teodora, 

 Druga była Siodora, 

 Trzecia była Maryjanna, 

 Czwarta była Kuryjanna, 

 Pionta była Katarzyna, 

 Szósta była Jagustyna, 

 A siódma Kostusia. 

 Przyjechało do niech siedem chłopcow razem: 

 Pierszy był to Teodor, 

 A ten drugi to Siodor, 

 A ten trzeci to Baryło, 

 A ten czwarty to Kuryło, 

 A ten pionty to był Kudryś, 

 A ten szósty to był Mudryś, 

 A siódmy Nikita. 

 Jak sie zapoznali, tak sie i pobrali: 

 Wzioł Teodor Teodore, 

 A Siodor Siodore, 

 A Baryło Maryjanne, 

 A Kuryło Kuryjanne, 

 A Kudryś katarzyne, 
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 A Mudryś Jagustyne, 

 Nikita Kostusie". 

                                                   * * * 

 ,,Pognała wołki na Bukowine, 

 Wzieła ze sobo skrzypki jedyne. 

 Oj, grała, śpiewała 

 I te swoje siwe wołki pasała. 

 Pasła je, pasła, aż pogubiła. 

 Cóż ja nieszczęsna bende robiła? 

 I chodzi, i płacze, i płacze: 

 Gdzie ja swoje siwe wołki zobacze? 

 Usłyszał Jasio płacz, narzekanie, 

 Przybieg do Kasi na zapytanie: 

 Dziewczyno, cóż ci to? 

 Pewnie twoje siwe wołki zajento.   

 Gdybyś ty Jasio, wołki odnalaz, 

 Dałabym tobie buziaka zaraz. 

 Oj, zaraz, tak zaraz, 

 Siedemdziesiont siedem razy raz po raz". 
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VI. Teksty nagrane w 1981 roku 
 

126. Stanisław Dymerski, ur. w 1910 roku, 

         wieś Kąty, gm. Mały Płock 

 

O studniach i czerpaniu wody 

 Studnia z kolbo. Taki jest wałek, na ten wałek jest łańcuch, no i po tym wałku sie kreńci, 

i jest nawet nie tak źle, nawet lzej jak to klucko, bo to jest łatwiejsa sprawa. Bo tera je drzewo 

drogie, to taki kloc kupić i ten zuraw kupić, i to klucke kupić, to bedzie kostować. To trzeba 

festmeter, to bedzie kostować do półtora tysionca złotych abo i dwa. A kolba to tam kowal 

zrobi kawał żelaza i taki kawał drzewa, i taki łańcuch, to dziś jest w modzie, abo linke jako, 

no i składnie idzie. To tak jak kiedyś temu pińdziesiont lat, sto lat, sto pińdziesiont lat nawet, 

to zwycajnie wykopywali wondoł tak az do wody, seroki, a wtedy zrobili z drzewa tako 

skrzynie, ubili i jo wstawili tam w to wode, co ona dostawała cała az w wodzie, a tu obsypali 

piachem i... Wody trzeba zacerpnońć, nabrać i to rozmaicie nazywajo. 

 Rozmaite strony w Polsce so i rozmaite nazy sie inacej nazywajo. Wode noso wiadrem, 

kubłem. Tutaj nazywajo wiadro. A koło Myszeńca, koło Kadzidła, koło Ostrołenki, koło 

Wydmus, koło Wykrotu to tam nazywajo kubeł. Tam stond jakby posed... No dziś to juz 

moze nie tak, ale tam pińdziesiont lat, dwadzieścia, trzydzieści, to nawet by sie mało 

rozmówił, bo by nie wiedział, jak te cęście sie nazywajo. A ja dlatego wiem, bo jestem 

urodzony pomiendzy Ostrołenko a Myszeńcem, koło Kadziła, we wsi Golanka. I znam tamte 

strony, i znam tutaj, dzie tera zamieszkuje. To jest duża różnica z mowo i nazwiskami. 

 

 

127. Józef Żelkowski, ur. w 1905 roku, 

         wieś Mściwuje, gm. Mały Płock 

 

Kopańka 

 Kopańka była wydłubana to najzgrabniejsza. To była na przykład jak jest drzewo 

rozscepane na pół, rozdarte a poźniej wydłubane i ona tutaj u nas dziś jest jesce. I taka, tam 

wlezie pół ćwiartek o, jakieś dziesieńć kila monki, dwadzieścia moze jaka ilość, tak jak to 

mowio kobieta duza i mała. 

 

O Żydach 

 Chłop miał gospodarke, a on musiał mieć choć tak nazwany te, zapałki, co sie ogień pali, 

zapala cy tam o jakieś tam, panie, z torbe cukru, cy tam cybuli i juz handel. Biedne Zydy to 

zyli nie bardzo, ale, panie, Zydy bogate to zyli huuucnie, hucnie zyli. <ieli śklepy bogate  

i z handlu zyli, tak. Ja pani powiem, ze dzisiaj miljon złoty to je mała wartość, ale tacy byli, 

co on mog mieć do miljona w handlu przed wojno, przed wojno. I tak: ten był krawcem, ten 

był szewcem, ten był malarzem, ten był kowalem. Rozmaitemi rzecami sie zajmowali  

i wszystko pani w jech renku było. A my Polacy to tylko swoje, na wiosce to patrzylim tylko 

jednego gruntu ornego, aby nam Pan Bóg dał desc, ciepło. No to jak powioz jem na rynek,  

a wszystkim oni handlowali, jak powioz jem zboze jakie, zyto na przykład, pszenice, no co 

było, a chciałeś drozej. - Nu, wam Pan Bóg dał. Nie mówili "Pan Bóg", tylko: Bóg wam dał, 

ale nam to nie dał - mówi - nie mamy ziemi. A on jak rano wstał, jak słońce wschodzi,  

a jesceśmy spali, jesienna pora, zimowa... Która godzina? Cwarta to jest rano, juz on jest pod 

domem. - Nu - puk, puk w sybe - nie mata co przedać, nie mata co na przedaż? - Ni ma. - No 

to co wam zgineło? Jesceśta nie ukarmili? Tam tak nie tak. No i dalej po wsi, dalej po wsi, 

zeby jechać az do nocy. A ten dom, co w Nowogrodzie stoi cymentowy za rynkiem to jego, 

Zyda. To on mnie naucał, on był Amerykan bogaty, ale miał swoich takich sługow i oni gdzie 
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tak uwazali... Od niego bralim dachówke na strych i jemu troche bylim pieniendzy winni za te 

dachówke, na wypłate wzielim, to on posyłał, takie dogadane... No i rozkłada ksiązke: Tak 

róbcie, tak róbcie, tak Pan Bóg kazał. Mowi, tylko jeden, ze był Pan Jezus i Bóg był, ale to 

wszystkie świente, to nie mozliwe. Mowi, ze Pan Jezus był bogaty i jego był cały świat, ale ni 

miał jednego pokoju, ze ni miał miejsca. A świenty ojciec ma z pińdziesiont pokojow. On ze 

swego zywota tyle dobroci uzywa, tyle miejsca uzywa, tyle ludzi. Dlacego my nie mamy? - 

powiada. Taki dawał  przykład. 

 

 

128. Bronisława Lemańska, ur. w 1906 roku (tekst), 

    Zofia Popiołek, ur. w 1912 roku (śpiew), 

  Stanisława Kossakowska, ur. w 1919 roku (śpiew) 

     wieś Ruda-Skroda, gm. Mały Płock 

 

Pieśni weselne 

,,Już za stoły zasiadajo, 

O mym wianku rade majo. 

Radzo, radzo gospodynie, 

Ślicne, pienkne jak lilije. 

Radzo, radzo, co z tem zrobić, 

Wianek zdyjońć, cepek włozyć". 

 A tera bendo zdyjmać wianek. Nie, bo jesce młody młodej nie całował, jesce nie całował. 

O to wazne. 

,,A dzie nas młody poleciał, 

Co nam pół litra obiecał? 

Poleciał on  za góry, za góry, 

A nie wiadomo za które. 

O, idzie, idzie, wlece sie, wlece sie, 

A nam pół litra nie niesie. 

O, idzie, idzie jak iskierecka, 

Połozy na talerz choć dolarecka." 

 Tera zeby młody młodo pocałował, bo nie smakuje ze stoła: 

,,Gotuje sie ukrop w garku, 

Nas pan młody śtywny w karku. 

Jak sie ukrop ugotuje, 

Młody młodo pocałuje. 

Juz sie ukrop ugotował, 

Młody młodej nie całował. 

Juz sie ukrop w garku kreńci, 

Nas pan młody nabrał cheńci. 

Juz sie ukrop ugotował, 

Młody młodo pocałował". 

 A tera przy obiedzie musimy pocekać, zeby jesce drusek druhne pocałował i osłodził nam 

tak samo: 

,,Gotuje sie ukrop w garku, 

Nas pan drusek śtywny w karku. 

Jak sie ukrop ugotuje, 

Drusek druhne pocałuje. 

Już sie ukrop w garku kreńci, 

Nas pan drusek nabrał cheńci. 
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Całuj druhne jako róze, 

Pocałuj jo w samo buzie. 

A po co to i druzbować, 

Jak druhny nie pocałować. 

Juz sie ukrop ugotował, 

Drusek druhne pocałował." 

 Teraz słodkie, słodkie, jedźcie, dobrze teraz smakuje. Teraz zdejmujo wianek: 

,,Nie mogłam na głowie wiankowi dogodzić, 

A teraz w cepecku całe zycie chodzić. 

O mój ty wianusku, wróćze mi sie jesce, 

Bende  cie nosiła w złocistej śklanecce. 

Chodźbyś mnie nosiła w Warszawie na wieży, 

Już sie nie powróce, bo sie nie należy." 

 Wianek zdejmujo z głowy. Tera mamusi proso no te, co śpiewajo: 

,,Dwanaście listecków na kwiecistej rózy, 

Dwanaście aniołków kazdej pannie słuzy. 

A piersy jej niesie świece gorejonce, 

A drugi jej niesie lilije pachnonce, 

A trzeci jej niesie sygnet pozłacany, 

A cwarty jej niesie wianusek rózany, 

A pionty jej niesie pobłogosławieństwo, 

A szósty jej niesie od Boga Małżeństwo, 

A sześciu jej nioso korone nad głowo 

Srebrno, djamentowo niby nad królowo. 

Która sie panienka ładnie zachowuje, 

Od niej Matka Boska wianusek przyjmuje". 

 Tera proso: Panie ojce, pani matko, pozwólcie ten wianek zdjońć, a cepek włozyć. 

,,Potocyła nadobna dziewcyna..." 

,,Za mój wianek, za mój ruciany 

Dali mi, dali cepek parciany. 

Za mój wianusek, za mój ze złota 

Dali mi, dali kosule z płota. 

Jak mi zaceli dawać i dawać, 

Dali mi klempe, nie mogła wstawać. 

Jesce do tego konia ślepego 

I jesce bracia płaco za niego. 

Poprawili sie z posagiem lepsym, 

Dali mi, dali sucysko ze psem. 

Dali mi, dali posag podzielny 

Gąskie jałowo, a wróbel cielny. 

A juz ja wiencej nie chciałam gadać,  

Dali klempisko, nie chciała wstawać. 

Dali mnie, dali posag niemały, 

Jedno kosule, ctery kawały. 

Dali mi, dali kotecke buro, 

Co mnie właziła na góre dziuro". 

 Tera jadziem do młodego. 

,,Niech sie synowa sykuje, 

Pierzyne w płachte węzuje. 

Dajcie jej połeć okrasy 
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I ćwiartke jencmiennej kasy. 

Moze jej tam jeść nie dadzo, 

Tylko jo za drwi wysadzo. 

Jedź synowa, jedź do domu, 

Bo my tu robić mamy komu". 

 Przyjechała synowa do domu. 

,,Wstawaj ty, synowo, juześ sie wyspała, 

Idź te krowy podoj, któreś jech nagnała. 

Widziałaś, mamusiu, ze ja krow ni miała, 

Po coż ze swym synem do mnie przyjezdzała. 

Bońdź cicho, synowa, nie otwarzaj gemby, 

Jak złapie kamienia, wybije ci zemby. 

Myślałaś mamusiu, ze ja nie potrafie, 

Jak złapie drugiego, w same zemby trafie". 

 Juz sie pokłóciła synowa z matko, tylko do domu wesła, juz sie pokłócili. 

,,Drepce konik, drepce, 

Do stajenki nie chce, 

Zeby do dziewcyny poleciałby jesce. 

Zeby nie dziewcyna z modrymi ocami, 

Mijałby to Rude borami, lasami. 

Ale ja to Rude mijać nie przestane, 

Az swojo dziewcyne za zone dostane, 

Za zone, za zone i za opiekunke, 

Zeby mi oprała do ślubu kosiulke, 

Zeby mi uprała i uprasowała, 

Zeby mi w dzień ślubu, zeby mi jo dała". 

 Jesce my skakali, musielim i skakać. ale przysło jak z chłopami po wszytskim. Boze, 

Boze, toć wyśta tyle młodse i nie pamientata, a ode mnie chceta. 

,,W zielonym gaiku kanarecek nuci". 

 Przed ślubem ubierajo sukienke, prasujo, sykujo welon, wianusek przysykowała, bukiet 

młodej tez. To stoły zbierajo, to sykujo i o zaprasajo ludzi, chodzo od izby do izby. U nas 

całymi wioskami, cało wioske zaprasajo. Idzie młoda z druhno i wtencas proso gości, których 

majo za zaprosenie. No to juz ostatnieraz. U nas to kiedyś trzy razy chodzili, trzy razy: za 

pierszo zapowiedzio, za drugo, a poxniej za trzecio, to juz ostatniego dnia. Jesce i rano pośli  

i wołali ludzi, i rano młoda posła z druhno, i wołała, jak juz miał przyjechać, juz na obiady  

o jeść. Tam talerze zbierali, śklanki, garnuski, taki był zwycaj. Kiedyś to nie kupowął nicht, 

młoda nie kupowała nacyniow, bo to nazbierała tego wszystkiego. Nazbierała na całe wesele 

tak, ludzi i nacyniow, i nacyniow, talerzow i łyzkow, i wszystkiego, i śklankow, tak. Śli, jedna 

młoda, druga druhna i wtencas młoda prosi, a druhna sie talerzow upomina, tamoj śklanki, 

talerze, cem najwiencej. Do kredensu przysła, to by zabierała wszystko z kredensu jak 

cyganka. I kosy sobie nakładli, to ledwo przyniosły, jak przesły i juz miały do wesela 

wszystkie nacynia tamoj. 

 Jak wyjezdzajo do kościoła, to zaśpiewajo: 

,,A u Kosakoskich to jawor rosnie, 

Pozegnaj, Marysia, mamusie załośnie. 

Pozegnaj, pozegnaj i mile ucałuj 

Za swoje młode lata nie załuj". 

 I tak po kolei tak o wszystko, cało rodzine tak wyśpiewujo, potem ojca, siostrow, braci. 

Potem marsa zagrajo muzykańci, pozegna sie i siada, tera to na taksowke, a przódy to na 

furmanki. Postroili sie i pojechali. 



 217 

129. Genowefa Włodkowska, ur. w 1910 roku, 

         wieś Cwaliny Duże, gm. Mały Płock 

 

O weselu 

 Kawaler przyjechał w komplementa. Panna sie spodobała. On zaprosił, panna pojechała 

w opatry. To tak było. Swat to tylko tyle co poznajomił, a jak sie chce i moze to sie dogadali. 

A i rodzice przedtem, bo to posagi dawali, dawali, dzisiaj ro dzisiaj, to chto tego, a dawniej to 

posagi dawali po ctery tysionce złoty. A dawniej to ctery tysionce złoty to nie tak jak dzisiaj. 

Poswatali sie, rodzice pomagali. Na zapowiedzie dali, wesele sie sykuje. Na zapowiedzie to 

tak:  jek sie dogadali, to pojechali na zapowiedzie dali. Tam zadnych cywilniakow nie było 

ani nic, tylko trzy zapowiedzie wysło. Na ten i ten dzień sie umówili wesele i ślub był,  

i wesele odbyli, i na tem wszystko sie stało. Zaprosili gości, usykowali wesele. Takich 

weselow nie sykowali jek dzisiaj. Było takie mięso i wodka była, ale tak nie było jak dzisiaj. 

Placek był drożdżowy, kawe biało gotowali. Tak. Korowaj to nie u nas: Ja pani powiem, to 

tak to ślachta była, a na włościanach to korowaj. Moze tam sie panie bendo, rozgniewajo, ale 

to tak było oznacone, to u nas korowaja nie piekli. Na włościanach to u nich nazywano było 

korowaj. To ja tylko słysałam, ale u nas tego nie było, nie. 

 Jak od ślubu przyjechali, to matka cy ojciec, matka z ojcem wychodzili, chleba skibke, 

soli i kielisecek wódki wiśniówki, jak młode przyjechali. Tak przyjechali, no i wtencas  

i gościna juz była, i wie pani, to juz tam i drożdżowe ciasto, pytlowy chleb, sami piekli  

i kupowali. Chleb pytlowy sami piekli na wesela. Nie tak było jak dzisiaj, ze chleb pojechała  

i kupiła. No to nie wszyscy umieli, umiejo dzisiaj upiec, nie wszyscy.  

 Jak wyjezdzali do kościoła, trzeba było ucałować ojca, matke i matka tak samo 

pobłogosławiła, ojciec o, zeby scęśliwe zycie było i tak je. Na weselu jest druhna i drużba, bo 

to była i młodsa druhna, i starsa druhna. Starsa sła za młodymi, druzba. Był młodsy drużba  

i starszy drużba, i tak samo o. 

 Jak później goście przyjechali, zjezdzali sie, muzykańci przygrywali i cestowali sie cym 

kto mog. Drugie pocesne było, to juz obiady. To ocepiali z welona i wanusek zdjeli, i welon 

zdjeli, i podawali matce. A matka, a ten młody harab welon z talerzem i do siebie, i nie dał, 

mowi: Teraz juz moj. Ocepiny byli o dwunastej, po dwunastej, w północek, jedenasta, zalezy, 

jak to tam sie złozyło, usykowali. To byli obiady i przy obiadach ocepiny byli. Tak ocepiali,  

a ze ten młody złapał z talerzykiem, bo to na talerz położyli i ten winusek, i welon. Mowi: Juz 

tera moj. I nie da. Po podstolu ktoś taki był sprytny to wpad, pantofelek wzioł druhnie cy 

młodej, przewaźnie tej młodej albo druhnie. Złapał za noge, zdjoł i juz i trzeba było wykupić 

poźniej. A kto wykupi? Albo druzba jak druhnie wzioł, albo młody jak młodej wzieli. 

Młodemu to mało kiedy zdjeli, tylko tem kobietam. Wykupowali wodko, wodko, wodko, 

zaraz trzeba było pól litra posatwić, wodko, pieniendzami to nie. 

 No jesce jak ja wychodziła za mąz, to nie, to nie zbierali na czepek, bo to poźniej to na 

czepek zbierali, ale przedtem to talerz puścili, kucharka najsampierw włozyła pare słomkow 

do wykałania zembow i na kucharke to pare groszy tam kładli, chto ile mog, to tyle połozył. 

A inni to... Ale ja juz jak sie zeniłam, to nie puscali, to na cepek, o na cepek. To znowuś pare 

groszy, to nieraz to założyli podobnie i wolnych pieniendzy te goście majo. Wesele było duze, 

to i sie wstydzo po pare groszy dać, tylko dajo wiencej. 

 Przy ocepinach śpiewali piosenki, o spiewali. O moj Boze, moze ja bym moze  

i zaśpiewała, ale ze tak zara wpadnie na pamieńć? Co tu paniom zaśpiewć? 

 ,,Wykulneła swój wianuszek ślubny, 

 Wykulneła po stole. 

 Przyjmij, mamo, mój wianuszek ślubny, 

 Przyjmij, mamo kochana." 
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O, pożniej do taty, do braci, do siostrow, tam ze dwa razy, a pożniej druhny śpiewali. Myśli 

pani, ze to tak prendko wpadnie na pamieńć? Siedemdziesiont drugi rok, to juz nie tak jest jak 

to kiedyś było. To te druhny to śpiewali: 

 ,,O moj wianuszecku, pozwolze mi jesce, 

 Bende cie nosiła w złocistej szklanecce. 

 Zebyś mnie nosiła w Warszawie na wiezy, 

 To sie nie powróci, bo sie nie należy". 

 To druhny przewaźnie śpiewali. A dalej to, dalej to, zeby tak na pamieńć chizo o wpadło, 

to by wszystko śpiewał. Do pana młodego to zawsze wołali: Gorzkie, gorzkie! Ktory był 

niewstydliwy, to złapał za szyje, pocałował i już, a ktory nie, to śpiewali mu i śpiewali: 

Gorzkie i gorzkie! Tutaj stawiali to i tamto, nic nie pomogło, tylko musiał pocałować.  

 U nas to nie było targowania młodej. Tylko o wykupić ten pantofelek, to za stołami jek to 

ja mowiła przedtem. Jek młody przyjezdza do młodej, to chłopaki szykujo tam dzie na 

rozstańkach cy na krzyzowkach, cy daleko od młodej i musi młody postawić pół litra. Z sobo 

majo druźbowie cy tam młody, przewaźnie drużbowie. I wypijo, podzienkujo i młody dalej 

jedzie. To takie wykupywanie tylko. Po weselu to nie. Na drugi dzień to juz młody zaprosi 

ojcow cy tam braci i przyjezdzajo, i znowuś gościna, i muzykanty jakoś godzine jesce 

pograjo. Tak to mówili ,,na dzien dobry", bo to na drugi dzień. Grali i zaraz przeprowadzili 

sie. Przeprowadzka to przenosiny. Przenosiny to juz byli, to i u nas tak mówili, a poprawiny 

to nie. Przenosiny i juz tam nic. U młodego poczesne było, tak, poczesne tak. Tam za rzeko, 

na tem, to oni mieli dużo, dużo takich rzecy tech, a przyśpiewków, a rozmaitech. Toć i u nas 

umieli, potrafili i u nas śpiewać, ale dzisiaj to... Jesce bym zaśpiewała, tylko ze nie moge 

przypomnieć. O zeby moja synowa przyjechała, to ona by przypomniała, bo ona tu niedawno 

była. 

 Przed weselem młody przyleci, popatrzy coś tak o, na którno godzine ma przyjechać do 

młodej, zeby sie juz spodziewała jego. Sykujo stoły, nakrycie, wszystko nakrywajo obrusami, 

zeby to było gotowe juz. To tak było przed weselem. Na weselu było i do stu osób i, i zalezy, 

jaka była rodzina. Ale juz cało wioske to prosili, cało wieś, ile było to juz cało wieś.  

 Wiecór panieński to nie. Ale kawalerzy przychodzili do panienkow i we flirty grali,  

w karty grali. Pograli i roześli sie, i pośli. A kto miał narzeconego, a kto nie miał 

narzeconego, bo nie kazdy lubił z młodych lat, inni chcieli narzeczeństwa, a drudzy nie.  

 

 

130. Aleksander Samul, ur. w 1902 roku, 

        wieś Niskowizna, gm. Kolno 

 

O wojnach 

 W roku dwudziestym poszłem na wojne, już osiemnaście lat miałem. Na Ukrainie byłem 

az na Wołyniu: Szepietówka, Zasław, tam za, az za tym e, e Lwow, za Tarnopol. Potem ślim 

piechoto. W tem, w dwudziestym roku, to nas powołano do wojska. Siedem miesiency chyba 

słuzyłem. A Mileski to był, do niewoli sie dostał do nasych sąsiadow. Potem z niewoli on 

dostał krzyz ,,Virtuti Militari" piontej klasy chiba, piontej cy której. On dostawał rente te 

przed wojno, to dostawał pieniendze, a poźniej juz teraz nie, nie dostawał. Nie pokazywał 

nawet tego krzyza. 

 A w te wojne tutaj to tez było rozmaitości, bo to tak i partyzańci, i Niemcy, i, i kazdy. 

Przychodzili, a ja byłem sołtysem, byłem sołtysem musi cternaście lat. Trzeba było 

przezywac rozmaicie. Nareście to żandarmi mnie zaarestowali, do Kolna wzieli do tego o... 

Jak oni tam nazywali te, te u Niemcow? Gestapo o, gestapo. W piwnicy mnie trzymali, potem 

z piwnicy jakoś puscili. Przysedem tutaj do domu, konia zabrali, konyłe, woz. Kobieta 

przychodzi, pada: Zabrali nam - mowi - kobyłe i woz. Przedtem oni w Wąsewie byli to 
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żandarmi albo te polowe z blachami. Posedem, mowie: Prosze oddać mnie kobyłe. A oni 

mowio, ze jutro mnie oddadzo. A ja mowie: Nie, dzisiaj, bo ja muse z zono jechać do doktora. 

A oni na drugo noc uciekli. Tak było. 

 A ja powróciłem. Poźniej jesce po wojnie byłem ćtery lata sołtysem. Pożniej podaniem 

składał, zeby mnie zwolnili. Nareście przyjeli podanie, zwolnili. A tak to przychodzili tutaj, 

byli partyzańci w stodole; taki był z tego e, z Zabiela Rogalski, Róg nazywali, poxniej tu az 

znad Pisy z Waszkow znow był ten... Jak jego nazywać? Pamieńci ni ma, głowe pobili ruskie. 

Siedzo w stodole, rezerwa przyjechała, ten milicjant z niemi, ale nie dali znać, ze oni tutaj so, 

bo gdyby tam nased, to byli go rombneli zaraz. Ale go wyprowadził i posed, i spokojnie, i tu 

było, i tu było. A tak to co? Byliby zabili cłowieka, niewinnie. A potem oni tu napadli na,  

w Małem Płocku na autobus ta banda i tamoj zabili musi milicjanta, jednego chyba, ludzi 

naranili. Potem wojsko przysło i za nimi w pogoń, i az tam na, na Kurpiach, tam te Ważki, 

nie, Budy Kurpioskie, Budy Kurpioske i tam jech spotkali, i tam sie oni sami sie pozabijali.  

 A Niemce przy końcu uciekali, to most wysadzili, a o tu w tem miejscu było ćtery działa. 

To z tech dział strzelali to do Rakowa, pociski lecieli zrazu na Płock, potem na Rakowo i w te 

strone za Kuzie cy dzie tu. Strzelali, strzelali do mroku, a potem w mroku most wysadzili  

i odeśli stond. To tu w Rakowie to tam sie powstrzymali te Rosjanie, to tam im potem cołgi 

były porozbijane, chyba dwa cołgi było rozbite w Rakowie Nowym. A potem jak stond posli, 

to tu na Pisie most mieli zrobiony, tez wysadzili i wyjechali stond na Kuzie, na Kuzie i tam 

dalej uciekli te Niemcy. A nas tu wygnali. Piersej nocy jak ruskie pod Grajew podchodzili, to 

u nas tam drzewiany domek, to w tem domku mieli ćtery telefony dochodziło do tech armat. 

Mieli tu jedne armaty, drugie u Janowa. Tu był cały ten komendant, tu komende podawali.  

A nas wygnali, w nocy przyśli i pada: Los! - mowi - fajer! Mowi, ze bendo sie rodziny nas 

było, trzy, ćtery, ćtery rodziny. 

 

 

131. Bronisław Milewski, ur. w 1899 roku, 

         wieś Niskowizna, gm. Kolno 

 

O nazwie wsi 

 Byłem sołtysem i sekretarz, sekretarz gminy zapytał sie wszystkich sołtysow, z cego 

powstała wioska, moze chtuś wie, z cego powstała wioska. I ja sobie udumałem, ze moja 

wioska... To był Niksa i przysed do tej wioski, ale wioski nie było przecież i ni miał gdzie 

mięskać, to przysed ten Niksa i wykopał sobie jame w tym takim... Jakby to powiedzieć?  

W górze. I w tej jamie zamięskał i dlatego ze Niskowizna bo Niksa, a ze przezwali, bo  

w jamie mięskał. I od tego ta nazwa pochodzi. 

 

O odznaczeniu 

 Byłem na wojnie i zdobyłem ten krzyz ,,Virtuti Militari". A dostałem sie do niewoli i te 

świadectwo na ten krzyz to było wypisane na imie świentej pamieńci, ze ja poleg. A ja 

wróciłem z niewoli i nie wiedziałem o tem krzyzu zupełnie nic, az za dziesieńć lat sie 

dowiedziałem i dostałem od razu trzy tysionce za dziesieńć lat. 

 

Pieśni wojskowe 

W ciemno noc, gdy spałem już 

Po trudzie, bitwie, znoju, 

Wtem  bez sen słysze: Wstawaj już, 

Manatki swoje prendko złóż, 

Bo idziem znow do boju. 

Ja prendko wstaje, ubieram sie 
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I znow na zbiórke staje.  

- Dokond idziemy? - pytać chce, 

Naraz głos słysze: Równaj sie! 

Rotmistrz przed nami staje: 

Pójdziemy, chłopcy, wroga prać 

Po tamtej stronie Wisły, 

Tylko jak jeden wszyscy stać 

I cynny udział w boju brać, 

Tego nas wiara ucy. 

Wkrótce poszliśmy w ciemno dal, 

Gdzie na nas śmierć cekała. 

Nicegoj nam nie było zal, 

Bo zołnierz winien być jak stal, 

Bo tego Polska chciała. 

                * * * 

Przybyli do wsi ułani, 

A cały pułk ich tam stał. 

Prześlicnie byli ubrani, 

A kazden z nich sable miał. 

Gdy brzenco srebne ostrogi, 

W dziewceńciu serdusko drga. 

Najwienkszy był tam zuch trembac, 

Co grywał tra ta, ta, ta. 

Wtem trembac ten niecnota, 

A był to wiecorny cas, 

Uwiązał konia u płota 

I wzioł jo w ciemny las. 

By dziewce silnie ubawić, 

Co tylko siły miał, 

Na swojej trombce wygrywał: 

Tra ta, ta, ta. 

 Umiałem, ale to... 

 

Ucieczka z niewoli 

 Nas po całym frońcie złapili szesset i zgromadzili do jednej gromady, i gnali nas az do 

Zytomir. Do Zytomierza nas zagnali, do więźnia i w tem więźniu nas ganiali do pracy. To był 

tor kolejowy, to na tym torze kolejowym, to tak, to po ulicach rozmaitych zamiatać, rozmaite 

prace mieliśmy. I mnie sie udało stamtond uciec. Ja dostałem sie do... Tak zwany był cech, 

ale to był rodak Niemiec, nazywał sie Eftel. Ja u tego Eftela przesiedziałem całe casy, 

nieduzo, tylko siedem i pół miesionca. A on był głównym młynarzem ten Eftel, ten 

gospodarz. I przysed pewnego dnia z tego młyna i stuknoł kijem w podłoge i powiedział tak: 

Powiem wam bardzo weseoło nowine, koniec wojny. A tam ja mokem pomiendzy nimi 

siedzieć, bo przewaźnie młodzieży było duzo, przewaźnie takich chłopow było tam niemało 

jak ja, ja pomiendzy nimi siedziałem. A jek przysed ten rozkaz, ze taki i taki rocnik wychodzi 

w słuzbu wojskowu, to ja sie pobojałem i wtencas trzeba było uciekać do domu. Było... Do 

domu to nie moźliwe było uciec, tylko za granice, a granica do Polski. I mnie wytłumacyli, 

którendy mam iść i dzie mam iść do jakiej wioski. I było dwie drogi, z jednej na dwie i nie 

wiedziałem w któro strone iść cy w prawo, cy w lewo. A tych bukwow rosyjskich ja tam i nie 

znałem, a chocbym i znał, to by nie przecytał, bo ja nie umiałem cytać. Stojała chałupka na 

boku, ja do tej chałupki wsedem, do tego domu, zapytac sie, którendy mam iść do tej wioski. 
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Wioska Nowy Zawod sie nazywała, tam był chrześcijański kościoł i tam było duzo 

chrześcijan, to by mnie tam poprowadzili. Jedno nogo wstompiłem do środka, a druga jesce 

była w sieni, a pieńciu krasnoarmiejcow jedli obiad. I jeden sie wykreńcił taki młody, moze 

miał siedemnaście, osiemnaście lat i pytał sie: Kto ty takoj? A ja jemu powiedziałem, ze ja 

jestem bieżeniec. - Z kakoj guberni? - Z łomżyńskiej. - Ujezda kakowo? - Kolneńskiego. - 

Włości kakoj? - Cerwińskiej. - A kak ciebie zwać? - Milewski Iwan. - A czto ty tu dziełajesz? 

- Niczewo nie dziełaju, tolko kusok chleba praszu. - A na czto ciebie prasić, ty durak, ty idzi  

z nami. Prychoż da chaziajka, skażesz: Chaziajka dawaj. A chaziajka dołżna ciebie dać. - 

Znajesz towariszcz, ja jeszczo nikamu nie kazał ,,Dawaj!" - To wsiegda samnoj budziesz 

chadzić, ja skażu: ,,Dawaj!", a ty tolko budziesz kuszać. - E, łuczsze tak uprasić. Jedli, 

podjedli i wtencas chcieli zapalić papierosow. I jeden do drugiego, ten, co mnie sie pytał, 

pytał przeciwnika swojego, co naprzeciw niego siedział, cy ma kurycielnu bumaszku. A on 

powiedział, ze nie ma. Jak ich było pieńciu, tak zaden nie miał tej kurycielnej bumaszki, a ja 

miałem dosyć. - U mienia, towariszczi, jeść. No i ja oddarłem pasek, dałem jem, skreńcili  

i mnie dali zapalić tej ktupki takiej. No i poźniej koniecnie, zeby z niemi iść, a ja nie chciałem 

iść. No to ,,doświdania", ,,doświdania". I oni poszli, ten gospodarz ich wyprowadził, a ja 

zostałem sam tylko w tem domu. I ten gospodarz wrócił, i pytał sie mnie, cego ja chce. Ja 

jemu wytłumacyłem o co chodzi i on mnie powiedział, ze jego brat dopiero co pojechał, ale  

w piontym domu beńdzie brał słome. Tylko ze to było na koloniach, to pionty dom to był 

dość daleko. I ja przyleciałem do tego piontego domu, prawie chłop poił konie, słoma na 

furze, to ten. I ja pomału sedem, i on mnie dognał w te strone, i ja zapytałem sie: Kuda 

jedziesz? A on powiedział, ze na Nowy Zawod. - No to weź mnie! - po polsku jemu gadam, 

bo jego brat, bo to był Polak ten, co mnie wysyłał, to był Polak a tam to brat jego. I on wzioł 

mnie na fure i zawioz do Nowego Zawodu. A poźniej z Nowego Zawodu to mnie 

odprowadził, ale to juz była noc, bo ja tam siedziałem dość długo, odprowadził mnie kawał 

drogi. Ja sedem tak dwa dni i dwie noce, bo byłem przeprowadzany od jednego do drugiego, 

cyli tam powiedział chtoś, ze idź do tej i tej wioski, a w tej wiosce beńdzie sie nazywał tak  

i tak cłowiek. Zapytaj sie kogo nie było, to on ci wytłumacy, on ci powie chto. Jeśli beńdzie 

ludzi dość w tem domu, to mozes gadać po rusku, a jeśli beńdzie mało, tylko tyle i tyle, to 

znacy sie, ze tylko swoje, to mozes od razu mowić po polsku. I ja tak sedem dwa dni i dwie 

noce. A jak mnie odprowadził po dwóch dniach z pomroku cłowiek do rzeki Słucz i przez 

Słucz lod był i ja mowie: Nie wiem, jak tam bede mog przeleźć. Bo na świecie była odwilż, 

dość było ciepło, ale lod jesce był, jesce ja przesedem. Takie kotły sie kreńcili wody, ale 

przesedem. Wysedem na lond i kiwnełem na niego capko, ze, ze juz ja przesed. Ale on mnie 

wytłumacył, zeby juz ja do nikogo sie nie odzywał, bo tu same komuniści, na jaki rozum mas, 

na taki idź. Ja poźniej jesce dwa dni i dwie noce to sedem juz sam, na swojo głowe.  

W samego Sylwestra przechodziłem granice, ale trzy kilometry odstompili bolszewicy, a trzy 

kilometry odstompili Polacy, sześć kilometrow było neutralne i mnie sie udało tak przejść.  

I ja natrafiłem na żandarmow, i mnie dali pociong i ja do... Jak go tam nazwać? Do Lwowa 

tem pociongiem dojechałem i tam ze Lwowa to mnie odstarcyli do, do tego, do Poznania.  

O w Poznaniu dosłuzyłem i przysedem do domu. To całe, całe takie interes. 

 Tylko ja bym prosił, panowie, ze jeśli to było coś niedobrze, to lepiej tego nie... 

 

 

132. Ferdynand Marusa, ur. w 1896 roku, 

         wieś Łosewo, gm. Kolno 

 

O zapalaniu ognia 

 Kiedyś chłopy to nie mieli zapałkow, bo zapałki kosztowało pare jajkow pudełko, 

rozumie pani. To dzisiaj za pare jajkow, to kupi słupek abo i dwa, abo trzy. To krzesiwo miał, 
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prosze pani, zrobił stalowe i kawałek krzemienia, i taki knot i co te, i położył je, i iskra 

poleciała. Krzesał ten krzemień i ta iskra poleciała, i sie zapalił ten i papierosa mog,  

i w kuchni zapalić. Knot ten to, to najprzód knot musi być, a z knota sie robił, pulwer, prosze 

pani. To praktycniej, to jest, pani, długi, ukrencony jak powrozek i to jest panie łatwopalny  

i on sie palił, a potem połoncył i to do tego upalonego iskra poleciała i sie zaraz zapalał.  

O i do tego palce mog zapalić chłop i papierosa, i o to, to jest ogniopalny. 

 

O wojnach 

 Prosze pani, historyczne wojny były kiedyś tylko kawalerja, husarja polska najbitniejsza 

była.  Potem, prosze pani, zapotrzebowali chłopow do wojny, to wybraniecka piechota była. 

To ze wsi u nas, sto siedemdziesiont chałup ke, to było dwóch wybranych z chłopow, bo 

kiedyś była szlachta i chłopy. Chłopy musieli odrabiać u, u obszarnika za darmo, a szlachta 

nie odrabiała i ona miała własność, a my to byliśmy własnościo. Własność od Aleksandra 

drugiego rosyjskiego, zniós pańszczyzne w Polsce, rozumie pani, i nas uwłaszczył. Potem 

mielim własność, to dopiero piechote zrobili z chłopow, to dwóch ze wsi wybierali. Piechota 

wybraniecka była, kiedyś tak sie nazywała. 

 A to husarija, to każdy miał, pani, swoje wojsko, bo ja był w dwudziestym roku na 

frońcie, to byłem u ksieńcia, nie u ksieńcia, u hrabi, to byłem w stajni, to w żadnym kościele 

tak nie ma ładnie, jak my konie swoje kawaleryjskie wstawili do tej stajni. 

 To ja przesedem od Lwowa, panie, az pod Kijów i nazad, bo byłem na frońcie tutaj za 

Wilnem, potem jak nasze odstempowali od Kijowa, to nas zapotrzebowali tam na 

potrzymanie co do Lwowa. Potem gnali ich na wozach, gnali, szturmowy bataljon to, prosze 

pani, szed jakieś pińdziesint kilometrow naprzod to na wozach. Druzyna czternastu, dwunastu 

żołnierzy, maszynowy karabin na wozach, bo piechota nie mogła zdążyć za bolszewikami, jak 

uciekali. W dwudziestym roku za bolszewikami z Piłsuckim śmy szli. 

 Prosze pani, ja pani powiem, jak w dziewiencet pierszym roku to byłem taki, może taki 

chłopaczek, jużem, jużem jako rwolucjonista dla dzieci przenosił jako mały, żeby mnie nie 

podejrzeli. A przychodzo nam z Krakowa polskie, bo Galicja pod Austryjakiem miała 

wolność nie tako jak my pod ruskim abo pod Niemcem. Tam mieli swoje gminy, język, 

szkoły, już tam pod Austryjakiem, kto chciał, to sie uczył. To to, pani, tam byłem tamoj. 

 A w siedemnastym roku za to carsko wojne, to byłem w to rewolucje w Rosji i brałem 

udział na cara. Bo już i Piłsucki z carem walczył. Jeszcze pisało jeszcze, prosze pani, było, że 

Żuber, bo to obszarnik był Piłsucki, za Wilnem, tylko zapomniałem, jaka wioska, jaki 

majontek tam za Wilnem, bo serce jego do matki na cmentarzu. 

 To, prosze pani, co wam opowiadajo, rewolucja październikowa to kontrewolucja była. 

Rewolucja była w styczniu, car zdał sie, już dymisje, już w styczniu, w lutym zdał sie, a objoł 

Kereński. Prosze pani, Kereński, żeby był nie wypuścił tylko wieźniów politycznych, to byłby 

dobrze zrobił, a on wypuścił koniokradow, to te... A potem do Lenina, bo Lenin przegrał  

w lutym, Trocki - przegrali, a wygrał Kereński. Pieniendze mieli, po dwieście pińdziesiont 

rubli. I rozkosz była! Toć ja tam byłem trzy lata w tamto wojne. Ja z tysionc osiemdziesiont 

dziewieńdziesiontego szóstego roku, to już osiemdziesiont mam i szósty. Mój brat z tysionc 

dziewieńcet pierszego, to już na Kijów szed, bo był w kawalerjii. 
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Teksty nagrane w 1983 roku 

 
133. Zygmunt Niedbała, ur. w 1909 roku, 

         wieś Kąty Kolonia, gm. Mały Płock 

 

Wspomnienia z wojny 

 Wienc w roku tysionc dziewieńcet trzydziestym dziewiontym e... e... dwudziestego 

czwartego sierpnia byłem powołany do trzydziestego trzeciego pułku piechoty. Słuzyłem e... 

e... znaczy sie w kompanji cekaem. Wienc potem byłem na frońcie: Różan, Garwolin, 

Wilczków, tak. Wienc dziewietnastego września wzienty do niewoli pracowąłem w kopaniu 

okopow w Niemczech, na majontkach, na sypaniu... Sypalim wały, gdzie Niemen wpada do 

zatok morskich, to nad Niemnem sypalim te wały. Ja był żołnierzem, gdzie byłem, to ja tego 

nie umiem powiedzieć, tylko stalag jeden a, to był punkt zborny, znaczy sie punkt zborny, był 

tak. Nas potem przewozili na wszystkie kierunki, dzie potrzeba było, tam nas wozili na 

majontki, i na inne miejsca, jak mowie i te wały sypalim, i okopy  kopalim. To było znaczy 

sie na Wschodnich Prusach, to jest te miejsce, co Hitler zabrał w trzydziestym chyba 

dziewiontym roku dwudziestego drugiego marca od Litwy. I tam jest znaczy sie port Kłajpeda 

była, to my tam blisko tej Kłajpedy przebywaliśmy. No i co tu teraz mówić? 

 No wienc przebywałem od trzydziestego dziewiontego, tak trzydziestego dziewiontego 

dziewietnastego września. Cywilne robotniki byli inacej traktowani, dostawali zapłate dobre  

i spanie dobre,   życie dobre, a nas jeńcow to traktowali tak jak oni mowili: Di polnisze honde 

- ty polski psie. A juz cywilow to juz inacej traktowali. I zapłate dostali inno, w ogóle inne 

życie mieli. A nas tak jak można mowić cy mondrych, cy głupich, to zostało nas takich 

bardzo mało, to bardzo a bardzo mało zostało. Wienc w roku tysionc dziewieńcet 

czterdziestym czwartym, juz tu Związek Radziecki nachodził, wienc ja dostałem sie az do 

Sudet. Tośmy przejeżdżali stond pociongiem, to my jechali prawie trzy dni: Toruń, Gniezno, 

Poznań i Niemcami, i az w Sudety zawieźli nas. Tam przebywałem w tych Sudetach... Tak 

samo dali nas na majontek i na majontku my tam znaczy sie pracowalim. I bylim w tym 

miejscu tak aż naz Związek, Związek Radziecki tam wyzwolił. To dopiero w roku tysionc 

dziewieńcet czterdziestym piontym dziewiontego maja zobaczylim wojsko Związku 

Radzieckiego, tak, którzy nas już wyswobodzili z tego. Wienc satmtond pomaleńku jakoś sie 

ciongneło, że aż trzydziestego czerwca dostałem sie do zony i do dzieci. W czterdziestym 

piontym to było już było po kapitulacji znaczy sie, to nie było czym dojechać. To tak jak 

było, no po drodze to sie zdarzało rozmawicie jesce, sie mowi tak. A żona i czworo dzieci 

prawie że sześć lat, no bez paru miesiency, mało brakowało o, bo to była sama. No co ja teraz 

mam mowić wiencej? 

 

Dzisiejsze życie 

 Teraz córka jedna jest to w Kontach, jedna jest w Janowie, jedna jest aż w Gliwicach,  

a synek jest za Olsztynem. A nas dwoje dziadow tu, nikt nie został. Oddalim dla tej córki 

teraz tu, odpisalim i pare groszy mam za to, niewiele znaczy sie, należe tam do tego związku 

Zbowit. No i co tu mam teraz do mówienia? No to ja nie wiem, ja tylko takie te swoje  

w skrócie.  

 Gospodarstwo nieduże, niecałe osiem chyba tam było, ze wszystkim było. Mozna by było 

gospodarzyć, ale... Syn poszed z młodych lat sobie, to my tu dwoje dziadow, to nie możem tu 

gospodarzyć, trzeba oddać komu i jakieś utrzymanie mieć sie mowi, no. To tak dzisiaj jest. 

Renty miałem z poczontku tylko tysionc pieńcet, potem tysionc dziewieńcet, a teraz mam dwa 

siedemset na siebie i na żone. 
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Pieśń żołnierska 

Ładnych nam chłopaków do wojska zabrali, 

Nie ma sie w kim kochać, nie. 

A same garbate, kulawe, smarkate 

W cywilu zostali sie. 

A która dziewczyna wyszła za cywila, 

Niezadowolona, nie. 

Bo żołnierz powróci, serce jej zasmuci, 

Ale to za późno jest. 

Bo każda dziewczyna żołnierza wspomina, 

Cywila nie kocha, nie. 

 

O weselu 

 Odjeżdżajo do kościoła. Wtenczas przychodzo rodzice, odwitujo sie z nio, bo już znaczy 

sie przechodzi na inne nazwisko i na wszystko. I do furmankow, bo już kiedyś to furmankami 

było. Nie było jak to teraz znaczy sie samochodziki. No furmanki, kilka furmankow, moje 

wesele też jesce jechało furmankami, a teraz to juz... No i inacej nie, tylko tak jak mowie, tez 

tak. To jest tak: ubioro, kwiatuski, to i, i rodzice odwitajo sie, no i tam znajome. A z kościoła 

jak wychodzo, to znow sie mowi te przywitanie e... e... znaczy sie winszowanie. Przyjechali. 

Matka no czestowała chlebem, solo o, to znaczy te powitanie. No i tam dalej to witanie  

w domu jest, jak kto nie był tam na ślubie, to to przywitanie w domu znaczy sie, te całusy. Jak 

to siedzi młoda para, znaczy w tem końciku, nie. Uszykowane jest jeść.  

 Para młoda siedzi, uszykowane stoły, prawda, goście siedzo i wszyscy krzyczymy: 

Gorzkie, gorzkie! Aż młody młodo musi pocałować cy młoda młodego, cy młody młodo, ale 

musi pocałować, bo gorzkie. I dzisiaj tak samo. Wienc po oczepinach, jak tam śpiwali, och 

śpiwali! Przyjechała młoda w welonie, prosze panio, tak, a potem po oczepinach to taki jej 

założo wianuszek o. Kiedyś to takie czepki założyli, rozumie pani. 

 Tam było dziesieńć, pietnaście kobiet, to starsy druzba wyprowadzał  jech na środek 

chałupy po kolei, ile ich było. I trzeba było wykupywać to znacy, któro wyprowadził kobiete 

cy to męzatke, przewaźnie męzatki były cy ona młoda, cy stara, ale śpiewać umiała, to tam 

znacy sie śpiewała, nie. I potem trzeba było jo wykupić. Ten druzba wyprowadzał je az do 

jednej, tylko po kolei, po jednej i trzeba było za nio dać o tam co tylko. Jesce i tak sie 

wymawiło nieraz o: ,,Za to babe dam staro żabe" - no i koniec na tem. To co bende tu za nio, 

bo do cego to zdatne, prosze panio. A tu trzeba jo wykupić. To tak jak sie zgodził za to babe 

staro żabe, to dobrze, a jak nie, to  że nie odda. No to trzeba co dać? Trzeba... ,,No dobra 

ochota, dam za nio skrzynie złota" i bierze, oddaje jo, już wykupił. I drugo wyprowadza. No 

to tak - mowie - aż do ostatniej, to już nie che układać tech kawałkow, co to było, bo to by za 

długo to trwało. 

 Piosenki? O to matka to tam jesce by wiedziała, tylko ze to asme ma. 

 ,,To to nam tu dzisiaj bieda, 

 Starsego druzby potrzeba". 

To już jak te przedajo, wie pani, to jak śpieszy, jak idzie, to dobrze, a jak nie idzie, to: 

 ,,Oj, idzie, idzie po jednym dylu, 

 Jesce prowadzi za sobo kilu". 

I jednego odśpiewajo i śpiewajo drugim tak i tak samo całe wesele. A jak nie da... Z pamieńci 

wysło. 
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134. Józef Malinowski, ur. w 1903 roku, 

         wieś Cieciory, gm. Turośl 

 

Oczepiny 

 Najprzod śpiewajo: 

  ,,Juz za stoły zasiadajo". 

Teraz znacy sie bendo zaprasać do stołu. Najprzod pana młodego, potem druzbow, druhny,  

a potem kuzynow zaprasajo. 

 ,,Na tom was zaprasali, 

 Bo sie tysioncow spodziewali. 

 Dajcie, dajcie, nie załujcie, 

 Jesce wiencej ofiarujcie. 

 Dajcie nam na ocepiny 

 Nie zostawiajcie na chrzciny, 

 Bo pilniejse ocepiny, 

 A poźniej bendo juz chrzciny". 

Panna młoda siedzi, talerz ma przed sobo i te dukaty kłado tamoj, te tysionce. Ocepiny robi 

młodej krzesna. Ona siedzi przy niej i ona te ocepiny robi. Robi w otaceniu, tam wiencej 

kobiet jest, moze być nawet i dziesieńć, ale kobiety starse. I śpiewajo. A druhny znowuz po 

boku, druhny znacy sie stojo znowuz po boku. A potem jak sie skońcy, to starsy wyprowaza 

zza stołu i targuje. Najprzod pan młody wykupuje młodo, potem starsy druzba - starso druhne, 

młodsy - znow młodso, a potem to juz i te kobiety wykupujo. Ja tez wykupywałem. O, ile 

jech wykupił! Che, che, che! Tak sie po zydosku targuje, z zydoskim akcentem. jak wykupi, 

to muzykant zagra i obejdzie tam pare razy, zatańcy, zatańcy i podzienkuje. I znow 

nastempne, i znow nastempne tak wykupujo.  To juz jak on wykupuje, to musi, musi juz to 

tak usykować sobie stawke tam. 

 

 

135. Marianna Ruszczyk, ur. w 1922 roku, 

         wieś Kuzie, gm. Zbójna 

 

Ucieczka z Prus 

 Gdy mjałam dwadzieścia lat, zabrano mnie do Prus na przymusowe roboty. No i tam nie 

było zadnego męzcyzny i ja musiałam robić wsystkie roboty, nawet z koniami, jeździć w nie, 

cyścić i wsystko robić. No i poxniej namowilim sie we trzy ucieknońć. I wzielim ucieklim, 

uciekaliśmy noco, a w dzień lezelim w zytach, zawse tak. To było dziesiontego cerwca, to 

zyta ta rosowały. Lezeliśmy w zytach cały dzień , a noco ślim. 

 No i tam powiadali, ze to takie masoni chodzo, przewaźnie takie, co majo takie 

posiadłości duze, ze oni sie zapisywali kiedyś djabłom, a poźniej po śmierci to oni chodzo. 

No ja nie wiem, cy to to było, cy nie to, ale jak przechodzilim noco, było tak około dwunastej, 

jedenasta tak dwunasta. Ptrzechodziliśmy koło takiego strasnego folwarku, to taki był 

ogromny i  siadka była wysoka, wysoka na dwa metry. A my nie śli drogo, tylko ślim po 

boku, tak polami. I od tego zabudowania wysed cłowiek, ale to taki wysoki, ze ze słupem 

razem, nogi to... O rety! Tak siengały. I my uciekały, i uciekały, co tylko moglim i boso, 

pozrucalim buty i w rence, a on... Stale była ta sama odległość od nas. I ten cień jego jak tak 

sie kołysał, jak on sed, to my tylko widzielim cień. A która sie obejrzała, to na to samo 

odległość on był. To takem gnali przez konicyne, to była konicyna jego ta dworska, to chyba 

dziś ze dwa kilometry, bo to on obszarnik taki był. I przelecielim jego przor i juz nie moglim 

tchnońć zadna, bo tak sie pomordowalim, i sie obejrzelim. Nie było nic ani on nas gnał, ani on 

sie wrócił, ani nic nie było. No to poźniej opowiadalim to, to mowio to takie masoni, ze on  
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w nocy, on nie mowi nic, nikomu krzywdy nie robi, tylko chodzi po swoim dobrem, kto 

kradnie, to on przy nim stoi jak tak parobcy cy ktoś. A jak idzies przez jego kolonje, to on  

z tobo idzie, a przejdzies przor, on znika. On tego, nikomu krzywdy nie robi, no to widziałam 

na własne swoje ocy. 

 

 

136.  Helena Olbryś, ur. w 1913 roku, 

         wieś Dębniki, gm. Zbójna 

 

O weselu 

 Przychodzi młody i sie wita z to młodo i rodzice razem wychodzo i zapraszajo tech ludzi 

do domu i tech ludzi i tech ludzi przyjmujo w dom swoj. A poźniej młoda idzie na drugie 

mieszkanie i sie ubiera, i dopiero ten młody stond z druzbami idzie do drugiego mieszkania,  

i jo bioro, i dopiero przychodzo do tego mieskania swojego, dzie ona sie rodziła. I tam 

dopiero dadzo ojce błogosławieństwo, i jado do ślubu. 

 Jak przyjado juz od ślubu, to wtencas ojce wychodzo i majo kawałek chleba i sol  

i najpierw oni muso... Nie wejdo do mieskania az umoco chleb w soli i ona, i on i zjedzo,  

i dopiero ido do mieskania z chlebem. Na weselu sie śpiewa przed ślubem, jak ubierajo 

młodo: 

 ,,Cy jesteś ubrano, Marysiu kochano, 

 Do kościoła ślubować? 

 Cy ty ni mas woli, cy cie głowa boli? 

 Cy ci ojca matki zal? 

 Moj Boze, cy ci ojca, matki zal? 

 Oj, nie zal mi ojca, 

 Oj, nie zal mi matki, ani całej rodziny. 

 Tylko zal mi tego ślubowania mego, 

 Tej ostatniej godziny. 

 Moj Boze, tej ostatniej godziny. 

 Jakem sie wybrała, tak muse wendrować, 

 Do kościoła ślubować. 

 Muse iść przeprosić rodzicow kochanych, 

 Grzecnie im podzienkować. 

 Moj Boze, grzecnie im podzienkować. 

 Dzienkuje wam mamo, dzienkuje wam tato, 

 Za to wasa za grzecność, 

 Zeście wychowali, zeście piastowali, 

 Tera ide prec od was. 

 Moj boze, tera ide prec od was". 

Kiedyś tak wykupywali młodo. Wykupywali i tak targowali, i tak brzydko tam na to młodo 

mowili, tak sie targowali jak to nieraz na krowe abo na świniaka jak sie kupuje, to tak 

targowali. A poźniej jak już podszed młody i chciał już wykupić, a był taki niewymowny... 

Moj tatuś to tak mojo mamusie wykupił: A ja za ten kwiat, to dam cały świat. I wtedy dopiero 

ten tancerz, co tańcował z młodo, to oddał tatusiowi. I znow śpiewajo: 

 ,,Miałam wianek z mirty ziela 

 I trzymałam go do wesela, 

 Do wesela, do swojego 

 I trzymałam go dla pana młodego. 

 Trzymałam go w złotej skrzyni, 

 A tera mi go z głowy zdjeli. 
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 I puścili do jeziora, 

 I pływa on tam do wiecora. 

 A wiecorem go złapano 

 I Jasieńkowi oddano. 

 Stara siostra tatusiowa, 

 Stara siostra mamusina, 

 A ja juz tera nie ziem cyja. 

 Młodsa siostra tatusiowa, 

 A ja juz tera Jasieńkowa". 

                         * * * 

 ,,A za Warsiawo siedem mil, 

 Tam sie łonceńka zieleni, 

 A na tej łonce lescyna, 

 A pod lescyno dziewcyna. 

 Tam na krzesełku siedziała, 

 Złociste włosy cesała. 

 O moje włosy złociste, 

 Słuzyliście mnie w panieństwie. 

 A tera słuzyć nie chcecie, 

 Pod biały welon idziecie. 

 Druhenki moje nie stojcie 

 I panny młodej nie smućcie. 

 A ona siedzi i płace, 

 Dzienkuje ojcu i matce: 

 Dzienkuje ja wam, tatusiu. 

 Idź z Bogiem moja córusiu. 

 Dzienkuje ja wam, mamusiu, 

 Idź z Bogiem sobei córusiu". 

A poprawiny, a przenosiny to to samo, no, no to sie przechodzi na drugi dzień od młodej do 

młodego. I tam jesce u tego młodego jesce sie ludzie gosco, weselo i to sie nazywajo 

poprawiny. 

 

 

137. 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 
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ten obsiad tu w 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? 

 

O Puszczy Kurpiowskiej 

 Pierse to tak: Tu Krupka buł i Wielbik to on gazete świontecno miał o całej Puscy 

Kurpioskiej. Jak tam Pisa płynie, to tu za kare... To poźniej łodke robili i tu sie obsiedlili 

wolnych ludzi dawniejsych. Te łodke zrobił i niech on znow dalej tam sie zasiedla. I te  

w Puscy Kurpioskiej Mazury zaludnione so w Puscy Kurpioskiej tam te nase  Mazury. Tam 

mowa do dziś jesce nie wygasła, tam znacy nasa mazurska. Nie wiem, pise mała 

Kongresówka tak ogólnie cy jakoś. I tam wzioł rodzine i tam sie umiejscowił o. A Dobry Las 

jak dzielnica tam, tu Zukoski, ten Cendroski, ten co, takie grona so, jakieś osiem kilometrow 

o, osiem kilometrow. No ten siad i rodzine załozył juz, i nazwa została taka podług grona na 

przykład o. 
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VIII. Teksty nagrane w 1984 roku 
 

138. 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.  

 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 
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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 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 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. 
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 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 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. 

 

 

139.  Adolfa Stanul, ur. w 1911 roku, 

         wieś Jaski, gm. Mońki 

 

Praca zarobkowa 

 Bywało obiad weźnies i pójdzies, tylko to dalekowato było, bo z pieńć kilometrow trzeba 

było. Ale jak my młode, nas chodziło jakieś z pieńciu, to co to nam było. Zbierzem sie rano  

i pośli tylko ciut na dzionek. Idziem do dworu, stajem do pracy i pracujem, i zbierali,  

i kartofle kopali, zboze zeli we dworach. Bywało ta pani do nas przydzie, ta gospodyni, 

usiońdzie, pogada, przyniesie nam jabkow. My pośpiewamy. A kiedyś, pani, jesce ja powiem 

jak było, jak dozynajo zyto, to pani idzie i dziesieńć wieńcow i śpiewajo plon, ogromnie 

śpiewajo pienknie. Śpiewajo i noso rownianki, przynioso do gospodyni, gospodyni wyjdzie, 

przyjmie rownianke i śpiewajo. I poźniej zabira wszystkiech tech dziewcentow młodech, tam 

i chłopcy chodzili, rozmaicie chodzili. I zabierze do pokoju i robi gościne, nastawi wina  
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i piwa, i ponckow napiece, co moze. I takie zrobi gościne, i tak śpiewajo cały wiecor, ze az 

dom sie rozlega. Wesoło było! Smutno nie było, jak ja byłam młoda, to wesoła była.  

 Wyjdziem kopać to w dziesieńciu. Dozynki, kosy w rencach i idziem, obiady  

w tłumockach jak do dworu, a jek do gospodarza to gospodarz dawał. Nie było źle tak, nie. 

Cięzka praca, pani wie, caluski dzień schilonemu i kosy nosić jek do kopania abo nawet do 

źniwa. To bywało jak my pójdziem żońć, to taki był Musyński blisko, to oni bywało dziesieńć 

żeńcow, a mnie postawio wiązać owies. To ja poźniej gadam tak pod wiecor: Nie bede wienc 

stawała do owsa wiązania, bo nie wydolam. Bardzo cięzka praca. Bywało przyde w wiecor, to 

juz, pani, sie nie myje, tylko tak upadne dzie bońdź, na podłoge, a nie na podłoge, dzie bońdź. 

Sie prześpie, jutro rano wstała i znow posła. Tak pracowali cięzko ogromnie. A bywało 

przydzie źniwa, to dzie sierzpamu, a jak bogaty gospodarz i ma tego zyta duzo nasiano...  

I pani to nie było we włokach, tylko było na zagonach. Tu, tu o tyle o zagona o, niech dwa 

razy tyle, ale tu brozna i tu brozna i pani w te brozna tak sie naschylać bez dzień.  

 Tera, pani, ja tera - mowie - patrze o tak o na tech ludzi i na tech młodych i podziwiam, 

ze oni mowio, ze im cięzko. Jak cięzko? Przydzie masyna, zetnie i tylo snopecek potkinie do 

dziesiontka. A jak my bywało źniemy, źniemy, źniemy, a pod wiecor musim wszystkie snopy 

znieść, a gospodarz idzie i zestawia dziesiontki. Dzie było letko? A ja rency o jakie od żniw.  

I to pani jesce siedemdziesiont trzy lat dla mnie i ja jesce pracuje. Jesce pójde kortofelkow 

poprzebieram i pleć pójde, i pójde jesce tak na pole i truskawkow pozbieram i drzewa 

przyniose. Jesce radze sobie, jesce mnie nikt nie pomaga. 

 

O chorobie 

 Półtora roku chora lezała w śpitalu, na serce była chora, ale teraz juz zdrowa. Ale widzi 

pani, znow lekarstwow stoi pełno o, o widzi pani, jakie lekarstwa od serca o. I wszystko mam, 

bo była w śpitalu, była półtora roku. Myślała, ze nigdy... W śpitalu była z przerwamy, ale tera 

o pije lekarstwa i mnie pomaga. Jek zupełnie mnie raz... Pani, ja posła do lasa, nagotowała 

obiad i posła do lasa. Mowie: Póde, połaze po lesie, to było w jesieni, nazbieram drzewa  

i przyde do domu - mowie - moze betkow uzbieram. I jek mnie złapało w lesie, to ja... Mnie 

niezywe przywieźli. Zara ja była, juz ciemno i mnie ni ma. Ja mowiła, ze ja pójde do lasa, tak 

ta moja siostrzenica wiedziała, ze ja posła do lasa, juz ciemno, mnie ni ma. Tak posła do lasa 

mnie sukać do lasa z dzieciami, juz ciemniutko było. I ja usłysała, juz mowy nie miała  

w lesie, zamkneło mowe, tak serce złapało, i usłysała jej głos, a tu miała wszystkie, a juz 

mowy nie było. I do mnie krzycała: Ciotko, ciotko, dzie wy jest? Z dzieciami przysła do lasu 

sukać po ciemku. I ja do iej nie mogła sie jek odzywać, tylko taki miała kijecek i miała jesce 

pamieńć i wszystko, a juz mowy nie było.  Przytomna była, tu pamientała wszystko w środku, 

a juz mowy nie było. Co z tego? I mnie zawieźli do Knysyna do śpiatala, i w śpitalu dostała 

mowe koło dziewiontej godziny. Jek lekarz mnie wzioł i dał zastrzyki, i dał lekarstwa,  

i dostała mowe, i poźniej była u spowiedzi, u komunji świentej. To ćtery tygodnie lezała  

w śpitalu.  

 

Dawne i dzisiejsze życie 

 Chodziła do skoły. Moze ze dwie klasy skońcyła, ale nie bardzo, nie bardzo była tak 

pojenta, nie bardzo była. Bo te moje siostry, co byli, bo nas było pieńć dziewcenta w domu, to 

oni wsystkie... Jena siostra to była tak ucona, ze i prost podanie napisała, tak. I była  

u ksiendzow, była u panow i pracowała, i taka była ucona, ze sie znała we wsystkich 

papierach w gospodarce, a ja nie. To jak ona umierała, to wszystkie te papiery mnie złozyła  

i mowiła tak: Patrzaj, ty sie ostajesz w gospodarce, to to na to, to to na to. Ale wie pani, jak 

oni poumierali, to ja juz nie patrzyła tej gospodarki. Bo co? Ja stara, co ja bede  jej patrzyć, 

juz mnie sie nie opłaci patrzyć tej gospodarki. No to ona tak była ucona, ze ona, dobrze mnie 

było, bo ona wszystkie papiery załatwia. A ja tak troche cytać umiała, a pisanego nic nie 
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umiem. I wie pani, ze zaraz jak podlice młode lata, to mnie było bardzo ciężko. A za szkołe 

musieli nauczycielow karmić, a wie pani, moja mama była biedna, miała duzo dzieci i była 

tak biednowata. To nie dzisiaj, ze wszystko rzond pomaga i odzienie daje, i zycie daje,  

i piniondze daje, a to nicht nic nie dał, tylko ojciec chodził na kolej i zarabiał, i te dzieci 

chował. Troche tej ziemi dali te dziadki dla ojca kartoflow posadzić i my tak zylim.  

 Naucycielki ucyli i chodzili jeść po gospodarzach. I taka była jedna Ciboroska pani, co 

ucyła, zara o stojał dom, sąsiady byli, pośli na kolońje. Po gospodarzach nocowali i karmili 

jech. Dobrze ucyli, nie powiem, ucyli i do komunji świentej naucyli, i zostawiali i wszystko. 

Ale nie było pani tego co dziś. Dziś panowie nie ludzi. Dziś jek to moze rzond wszystko dać? 

I obucie, i odzienie, i piniondzy, i nawet biedny cłowiek jest... Co ja powiem? Ja tera nic nie 

posiadam z gospodarki ani nic, ale ja jednak zycie mam. O widzi pani, ja co mam o monki, 

mnie dali słonine, dali dla mnie i ksiondz dał. Tylko jedynie co kupie chleb i mleko, a tak juz 

ja dostaje. Ja dostaje o, widzi pani, nawet w safce te, wszystko w rzond. Ja dostaje zycie, mnie 

pomagajo, o te puste wszystkie packi byli pełne, dawali i tera dajo. Wołali i dawali.  

I piniendzow moze dadzo, bo gadali, ze dadzo mnie piniendzow. 

 A moze panienki chcecie jagodow? Moze chcecie? Wie pani, mozecie wziońć, 

spróbujcie. Wie pani, ja z liściem rwała, bo tak sie starała, a liście to nic. Ja wcoraj chodziła, 

duzo nazbierała, ja tylko troche chodziła, moze pół godziny. Pani, ja i na grzyby chodziła, 

była okropnie lotna. Nakuliwała na nogr, ale mnie ta noga nic nie znacyła, ja chodziła do 

pracy, siano robiła i my gospodarzyli, jak brat był. A teraz to ja juz tej gospodarki nie robie, 

nie ide. Oni obrabiajo, ta moja siostrzanka tera na tej gospodarce robi. Pani, ja płace po tych 

swoich, po tym bracie to ja płace. jak przydzie wiecor, stane w oknie, postoje, to tak płace po 

tym bracie jak po małym dzieciaku. Ogromnie dobry był i oboje gospodarzyli trzydzieści pare 

lat, do cterdziestuch lat, bo ojcy nase juz dawno poumierali, a my oboje. Dla mnie był 

ogromnie dobry, był pienkny, wysoki, mam fotografje jego. Pani on mowy nie miał, mowy 

nie miał, niemy był. Juz, pani, chodził tutaj do dziewcyny jednej po sąsiedzku i chodził, i juz 

myśleli, ze on jo weźnie. I my tak sanowali i wozili jo do kościoła i wszystko, na fure brali, 

bo my chowali pare koni z tem bratem. No i co było? Posed do niej na wiecornice, a ona  

z drugim sie połozyła. Jek to obacył, ze ona z drugim... Moze ona, wie pani, jek to młode, 

moze jeno sie koło jedengo i sie przytulajo dzie tam w domu. Jak obacył, to i rzucił. Pokazał: 

Ja jej nie chce, ona  mnie śmierdzi, ja jej nie wezne. I w wiosce blisko po sąsiedzku, była 

pienkan dziewcyna. To my tak skodowali, ze jego nie zarty, dopieroz był jo wzioł, to juz tego, 

jakośkolwiek rodzeństwo było. A moje bracia to wszystkie pomarli, a miała ctery braciow, to 

jeden sie utopił dwadzieścia jeden rok, a jeden dziewieńć lat umar, a ten seśdziesiont seść lat, 

ten ostatni, co umar. A jeden posed w przstempy, tez dzieciow ni miał. 

 

O wojnie 

 Wojne to pamientam, pani, ostatnie wojne, pamientam tak, bo juz duza była. Pamientam, 

jak chleb piekła starcom, jak miołła na chleb w zarnach i zyto młóciła na polu  

w dziesiontkach, i namiołła na chleb, i rozcyniła tu o do muru, bo ta wieś była spalona do 

kołecka. I piekła chleb, i, pani, wzieła rozcyniła ten chleb, juz umiała rozcynić, bo była 

pamientam przy mamie jak robiła. I to piekła ten chłeb... I wtedy ja posła, rozpaliła w piecu, 

jesce nie umiała syberka zasunońć, to posła po wiosce kogo sukać, zeby kto mnie zasunoł, bo 

ten chleb wsadziła. 

 Patrze, pani, a ja młodziutka była jesce, tylko taka ciekawa, patrze, idzie trzy Niemcow  

i gadam tak i tak mowie: Juz bedzie dla mnie śmierć. Idzie trzy Niemcow do tego domu, 

gdzie ja pieke chleb. Ale przyśli do mnie i sie pytajo mnie, co ja robie tutaj. A ja im pokazuje 

tak na rency... Oni po niemiecku rozmawiali, a ja nie umiem. Ja pokazuje, ze ja mam takich  

o z brodami staruskow duzo i oni straśnie głodne, i ja im pieke chleb. - A skond ty wzieła 

monki? Ja mowie, ze posła na pole, namłóciła kijanko i namiołła, i tak pieke. Nie zacepiali 
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mnie, tylko gadali tak: Idźcie z tela. Niech ten chleb - mowi - sie piece, a ty idź. Ja wzieła  

i oni póki wyśli, to wysła, a potem przysła, ten chleb wyjeła. A tu zara był śklep za drogo 

 i w tym śklepie było, i w tym śklepie moze z dziesieńć starcow, takich staruskow. No to my, 

tam druga była koleżanka, to my jem wtedy gotowali, pani, zupe w pobitem domie. I poźniej 

jak tej zupy nagotowali, wzieli na patyki i nieśli z drugo dziewcyno. I druga dziewcyna była 

panno, to wie pani, panny to ido na ogień, ni sie bojo śmierci, bo co mowi: Tak a tak to jedna. 

No i my obydwie z to panno nagotowali dwa garki zupy i nieśli rozetwarto. To jak samoloty 

nadyśli,  to było  ciemniutko, słońce zaciemniało. A ja mowie na nio: Ty Stefcia - mowie - idź 

pod jeno jabłonke, a ja pójde pod druge jabłonke - do Stefci - bo jak ciebie zabijo, to ja sie 

ostane, a jak mnie zabijo, to ty sie ostanies. I wie pani, ze tak kulki sie sypali i tak jakby dzie 

kamiusecki koło nas, a ja tylko mowiła tak: Jezus, Marja, Jozef świenty, bońdź przy dusy 

mojej! Bo byli zaraz z młodości religijne ludzie, sie modlili, do kościoła chodzili. A i poźniej 

te samoloty prześli, a ja jej sie pytam: Stefcia, ty jesce zyjes? - Zyje - gada. Mowie: I ja zyje, 

to poniesiem do śklepu to zupe starcom. O, pani, jakie byli casy, rozmaite byli casy, biedne. 

 A raz niosła... Tam na Chornostajach był w tej wsi starusek, zabrali jego do domu, ja 

niosła jemu wiecerze temu staruskowi, to spotkał mnie potem Sowiet. To nazywajo Sowiety, 

byli, przyśli te, co nas zajeli, a Niemcy odyśli od nas. I mowi: Dzie ty idzies taka młoda  

w las?  Nie idź! Pamientaj, zeb to był ostatni, piersy raz, zeb ty wienc tendyj nie chodziła, bo 

ciebie zabijo tutaj - mowi - ty nie rozumies nic, ze to front - ruski do mnie. Mowie: Panie, juz 

wienc nie bede niosła, niose staruskowi jeść. I po polsku gadała, a on rozumiał. I rzucił mnie  

i posed drogo lasem, nie zacepiał. 

 Takie trafunki byli, jakość ja była scęśliwa. A my tam siedzieli na kolońji, to była taka 

staruska i miała sierote przy sobie. No to wtedy, to ona mnie zawse pilnowała ta staruska. Jek 

tylko co, tech najdzie zołnierzow, to ona zara mnie niesie dzieciaka na rence, był nieduzy 

dzieciak. 

 

 

140. Weronika Radomska, ur. w 1909 roku, 

         wieś Jaski, gm. Mońki 

 

Wspomnienie z dzieciństwa 

 Mieskalim w takiem starsym tam mieskaniu, bo juz mam była wdowa i nas cworo było 

dzieci drobnech. I przyśli tu Niemcy, bydło bili w olsynie, prowadzili, to pamientam. I tu  

u nas kuchnia, kuchnia stała, gotowali obiady, wszystko, to dawali jesce i nam przynosili te 

Niemcy. A potem pamientam, jak mame zabrali, ale nie wiem, jakie to zabrali cy Niemcy, cy 

juz Rosja zabrała. I wzieli e... e... na te, to furmanke, konia, woz i mama pojechała  

z furmanko, jech powiozła. Bo to kiedyś te sie zbierze wojsko, to nie to co teraz bierze 

samochodami, a kiedyś furmankami jechali. Na furmanke nakłado tech swoich rzecy, co 

majo, i furmankami pojechali od wioski do wioski, kiendy oni tam mieli jechać. 

 I złapali mame. I uciekli tu juz z koniami, uciekli. Pamientam, moj brat jak uciekał  

z koniami po lesie. Ale potem jakoś złapali, złapali konia i tu woz taki był, i tu wiencej 

znajome jechali, i mamie pomogli ten woz jako tako założyć i mama pojechała. Ale juz mego 

ojca nie było, ja sieroto została w małech latach, miała siedem lat, jak ojciec umar z tyfusu.  

I mama pojechała, to nie było dwa tygodnie, to my dzieci tak sami gospodarzyli w domu. 

Tyle ja pamientam, znacy. I potem my pozasynali, i w nocy to było, ktoś puka do okna. Ja do 

okna tego wstała i sie pytam: Kto? A mama mowi: Otworzcie dzieci dla mnie. I ja nie leciała 

otwierać, tylko leciała dzieci budzić. Oleś, Adolek - mowie - widzis - mowie, Stasia, 

wstawajcie - mowie - mamusia jest, przyjechała. I oni sie pozrywali, i ja otworzyła dżwi,  

i tam mama wesła, i zaceli tak sie całować ze przyjechała. Bo my juz wsystko myśleli, jak 

pojechała w wojne, prawda, ze wojna to była, pojechała na furmanke, to nie wróci juz nam.  
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A tam ludzie takie byli znajome, dopomogli i ten woz rozebrali, rozbili, rozkołatali, tylko 

było dwa cy ile kołow, jedne takie, drugie takie i koła przywiązali drotem, i tem kołem...  

I które przyjdo, bo to z furmanki, który ustanie koń, to dajo drugie furmanke, a ty pojeżdżaj 

dalej choćby i bez nicego, pustym wozem. Ale jak w nocy to było, rozbili ten woz, to juz 

poźniej, a idzi... To Rosja, rozyjskie, bo nazywali: A pajeżdżaj damoj, pajeżdżaj chaziajka 

damoj, pajeżdżaj. To mama mowi: Jedne przednie koło było dobre i - mowi - bym jesce 

jechała niem, i drugie, to ja naprzod i tak - mowi - fartuchem zachylam te jako smato, zeby 

choć - mowi - nie zobacyli, ze te koło dobre, bo mnie zdejmo i - mowi - przywiązo do jakiego 

słupa i ja bede - mowi - tem koniem racować całe droge, i ja tak nie bende mogła. I tak 

pomału sie przytłukła do domu. To tylko to pamientam, jak nas obudziła i my znacy 

powstawali do mamy. 

 A drugo pamientam, jek tu w olsynie krowy rzneli i zdobyli pieniek pscołow, i te pscoły 

wybrali, ten miod. To tyle o, takie dziecinne pamiontki pamientam, ale wiencej to nie, nie 

pamientam tak wienc jak było. I tu w ogrodzie, prawda, ten, jech ta kuchnia stała, to wsystko 

ja pamientam o, jak my sie chodowalim. 

 

Z ostatniej wojny 

 W casie wojny wieś była spalona, cała spalona wieś. I jakiś miesionc mieskali tu na 

łonkach, pod takim namiotem spali. A poźniej na zime nas zabrali do wsi Kosiorek. tam była 

ciotecna siostra i my tam mieskali całe zime. Na wisone przyśli, to ten murowany dom, to tu 

troche ścianow tylko stało, to na ściany kładli blache i ta płyta jesca taka gorsa, bo to jesce 

troche zlepiona lepiej. Płyta była juz pobita, ale troche przynarządzili, bo dachu nie było, 

spalony, wszystko no spalone doscentnie, posadzka, wszystko było spalone. Mieli zboza, to 

tez sie spaliło i te zboze. To troche ugotujem na tej płycie, cego mieli, co mieli, bo bydło, 

koni, świnie, owce - wszystko było zabrane. Zabrane podcas wojny dla nas. A nas Niemiec 

spalił własno renko swojo, własno renko. Podesed tam od scytu, bo to ja w tej chwili byłam tu 

i podesed od scytu, i ,,fajer", zapałka zapalił i oblał benzyno stamtond, i rzucił ten wiecheć 

słomy na dach, i od razu ogień opłonoł, i my ledwie zdązyli pouciekać. 

 A tu Niemiec siedział, nawet telefon y... y... telefonem, przy telefonie u nas i rozkazywał, 

bo tu na górce była linja o, linja niemiecka. To mowił dla nas tak: Pani, po południu dziś... 

Niech tam pani ma co grubsego, drozsego, lepsego, to wybierajcie stond z domu i wynoście, 

dzie mozecie, bo po południu wase wieś spalo - tak sam Niemiec powiedział dla nas. I co 

mogli, niewiele my mogli, coś do zycia wynieśli, coś z łąchow, coś do zycia. Wyniesli i tu 

zyto było i w te zyto pochowali, jame wykopali i w te zyto. Potem jek tutaj ten front przesed, 

to tu Niemcy drugie nastompili i w tem zycie sukali wszystkiego. Widzieli, ze to świezo 

kopane, nadeśli, to sukali, takiemi dzidami kłuli i odnaleźli to wszystko. Tak my musieli 

noco... To było pod wiecor, mowim, ze zabioro, wszystko jedno i te zycie, i tam łach jaki 

wyniesiony był, to wszystko. To my musieli w nocy to wszystko wykopywać i przenosić  

w drugie miejsce. 

 

O wsi Jaski 

 No to była wieś niewiela i powstało kilka gospodarzy tutaj. Tak ja słysałam. Tutaj kilka 

gospodarzy powstało takiech grubsech, no i to wszystko jedne od drugiech. Tak sie 

gospodarzyli i sie zamieszkowali, prawda, to  bracia, to siostry, to tam jakieś przyśli tutejse, 

przysła taka. No jak i my na przykład, to tez moje rodzicy byli z dawien dawna tutaj te rodaki 

byli w Jakach Okulczyki. No i my tego, i my też tu tak sie rozbudowali, i tak tu po ojcach. Ja 

tez jestem po rodzicach swojech tutejsa, ja nie przysłam z nikond, tylko tutaj. I poźniej jak tak 

lice, to tak wszystkie jedne za jeden. Ubogo pocontkowo zyli, a tera to juz coraz wiencej, 

coraz wiencej sie rozbudowujo na przykład. Z państwa pomoc majo silne i sie rozbudowujo, 

do państwa dajo i państwo jem pomaga jak ja słucham. Które majo siłe do pracy, to majo 
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dobrze, nie mozna powiedzieć, ze źle, ale które na przykłąd jak my, tylko ja z synem, no to 

cięzko, bardzo cięzko jest. Ale jakoś sie zyje, nawet pracuje, nie mam dawnech rencow. Nie 

mam zadnej pomocy ni skond, tak tylko z gospodarki, tak, co damy rady, to z tego zyjem.  

I tak pracujem, renkami swemi pracujem i sie staramy z synem tym i ja siedemdziesiont ctery, 

pionty. Tak gospodarzym, cięzko nam, bardzo cięzko je. Ta wieś nie ma zadanej nazwy innej, 

jak ja tylko przypominam, nawaet ni z przezwiskiem ni jak, nie ma. Tylko jest Jaski, Jaski  

i Jaski tak. Nawet jak tu przyjezdzajo niektóre i mowio, ze Jaśki. Nie, nie Jaśki, Jaski, Jaski. 

To przedmieście, jest miasto Goniondz, amy nalezonce do miasta, do tej Goniondza  parafji, 

to przedmieście, prawie jest przedmieście, tak. To sie nazywa przedmieście. To wszystko 

pracuje na ziemi, wszyscy na ziemi. Nie słychac nic, zeby dzieś w mieście pracowali, nie 

słychać. Moze tam które młode wyjechali gdzieś tam, moze kilka i tak, ale ja takich nie 

przypominam, zeby, prawda, na stale mieli dzieś swoj warstat albo dzieś u kogoś w warstacie 

pracowali, to ni ma takich. Kazdy robi na swojej ziemi. A młodziez posła do skoły, no to do 

skoły rolnicej, to do skoły tam innej młodese, a które tego, to wyśli za mąz w mieście. Ale tak 

zeby pracowali na przykład w jakiech państwowech pracach, robotach, dzieś na warsztatach 

cy tam dzieś, to ni ma takiech, nie słychać. 

 

 

141. Antoni Bielski, ur. w 1910 roku, 

        wieś Kosiorki, gm. Mońki. 

 

 Ja kiedy przysedłem z wojska, z czynnej służby, miałem już karte powołania do rezerwy, 

wienc złożyłem, żeby odroczyli mnie te rezerwe na przyjście brata z wojska, który powróci  

w trzydziestym dziewiontym roku. Dostałem odroczenie. Dwudziestego czwartego sierpnia 

tysionc dziewieńcet trzydziestego dziewiontego roku otrzymałem karte mozbilizacyjne stawić 

sie w Sokółce. Tego samego dnia pojechałem do Sokółki, kiedy otrzymałem karte. Zostałem 

umundurowany, tydzień czasu nas szkolili jeszcze, bo byłem jako rezerwista. No i nas 

przywieźli do Czerwonego Boru. W Czerwonym Borze sie wyładowali. Za nami jechał 

pociong sanitarny czerwone krzyży. W pociongu sanitarnym były tam łóżka dla rannych, dla 

rannych, kuchni byli na miejscu w pociongu, w tych wagonach, dopiero apteka i tak dalej. 

Kiedyśmy sie wyładowali w Czerwonym Borze, przywieźli bardzo duzo noszow, szpadlow. 

To było bardzo okropnie wraźliwe, wyglondało na to, że ktoś zostanie zabity, polegnie, to 

beńdzie już zawalony temi szpadlami, a na tech noszach rannych bendo nosić i nieżywych. 

 Drugiego dnia czy trzeciego pocionglneli nas dzieś tam za Łomże, nie znam tej jakiejś 

miejscowości. Spodziewali sie my już, że beńdzie wojna. Wydane nam odznaki tozsamości 

były aluminiowe, takie wyczeńcia były na nich, które można było przełamać jego. Każdy 

sobie wypisał nazwisko i imie, z jakiej miejscowości pochodzi. Trzeba to było wydrapać 

nożykiem ostrem albo agrafko czy igło litery te do czytania. Znaki byli tozsamości na 

tabelkach, każdy kład to sobie na szyje, założył. W razie poleńgnirńcia to połowe miało być 

wkładane do szczenki, a druga połowa do sztabu odsyłane. Wienc to wojna była bardzo 

błyskawiczna. Niemiec na jenego żołnierza polskiego postawił cztery żołnierzy uzbrojonego. 

Była to cięzka walka z niemi, tak ze tech odznakow tozsamości nikt nie wkładał dla zabitych, 

bo nie było kiedy i czsau na to. 

 Był dzień pochmurny. Wiedzieliśmy, że już to wojna sie rozpoceła, pierszego września. 

No i słyszeliśmy, że samoloty, że bardzo dużo samolotow jest w powietrzu, że gdzieś padajo 

pociski. No trudno było nam było wiedzieć o tym, czy to nasze samoloty krenco sie  

w powietrzu, czy so niemieckie. Po pewnym czasie major zbiórke robi i do nas mowi w ten 

sposób, że żołnierze, przyjaciele, przeszło pieńcet lat jak Niemiec zabrał Prusy Wschodnie, 

polskie i do dziś niemiecki cięzki but depcze nasze ziemie. Bendo cięzkie walki dla nas na 

Prusach Wschodnich w tech jeziorach. Bardzo nas dużo polegnie. Wojna sie zanosi na długie 
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lata, około pienciu, około szęsciu lat wojna sie zanosi. Czy wcześniej, czy później wojne 

wygramy, hitleryzm położymy do trumny. Dziś rano czwarta czterdzieści pieńć na 

pińdziesiont dwa miasta spadły niemieckie bomby, zapłoneły setki łuno wsi i krwawa stopa 

hitleroskiego najeźcy wstompiła na nasze ziemie. Ruszymy na front! Obudźcie serca! - tak do 

nas powiedział major ten - obudźcie serca, weźcie miłujonce życie, nienawidzonce śmierci. 

Naprzód dzieci ojczyzny! 

 I myśmy pośli do boju. Trzy dni walczyli, nie było zadnej przerwy jak dzień tak noc. 

Dnia wyglondała noc od rwania tech pociskow, od dymu, bo bombardowali nas i artylerja,  

i z maszynowych karbinow, i czołgi niemieckie atakowali. Bez trzy dni nie przerwana została 

ofensywa ni tu, ni tu. A czwartego dnia juz Niemiec przerwał nasze... Na naszej  linji została 

przerwana i musieliśmy sie cofać, bo na nasze dywizje jene postawił dwie dywizji. Trudno 

było do zwycięstwa.  

 No i potem stond, przypominam, miejscowość Piontnica, Nowe Grabowo, walki toczyli 

sie z Niemcami. My dziewionty, dziesionty września obrona Warszawy, trzymaliśmy obrone 

Warszawy. Dziennie padało cywilow koło dwudziestu tysiency ludzi w Warszawie po 

ulicach, po innych miejscowościach lezało zabitech ludzi. Stamtond zostałem przerzucony do 

Lubelszczyzny; Zamość, Suchowola, Kock, tam strasznie byli też boi. Stamtond przezrzucili 

nas do Równego, w kierunku Równego. Przyjechaliśmy do Sarnow. W Sarnach 

bombardowanie było, bardzo dużo pobite było wojska, jakieś sześć transporty wojska. My 

jechali w tamte strone do Równego, a z Równego wojsko szło, które tam dzieś na front 

jeszcze wieźli jech. Pytali sie nas: Jak to jest tam? My posmolone każdy jeden, tylko czarne 

byli od tego boju, tylko z twarzy, z której pot spływał, tylko takie paski białe, wyglondali 

jakby te jajka świencone, które to woskiem kiedyś wypisywane, to tak my wyglondali. 

 Rzond polski już uciek za granice, tylko jeszcze wojska walczyli, sie spodziewali na 

pomoc Francji i Anglji. To było siedemnastego września, do nas przemawia dowódca nasz, że 

Rosja idzie w pomoc dla nas. Każdy z radości, okrzyki, że beńdzie już zwycienstwo nad 

Niemcem. Po dwóch godzinach czasu odwołujo to dla nas i mowio tak, że Rosja uderzyła na 

Polske. Z powrotem sie cofneli my i cały czas walczyli. Co Niemcow odpendzim, to za nami 

rosyjskie wojska zajmowali. A które, które opór stawiali, to tak samo wojna sła jak  

z Niemcami tak z rosyjskimi wojskami. Nie przypominam dokładnie, czy był drugi, czy 

czwarty październik, Nałenczno - ogromne zwycięstwo w Lubelskiem z Niemcami, tak że 

bardzo zbili tech Niemcow. Jak sie przedostali na tamte strone, to pancerne samochody, 

czołgi stali niemieckie, motory pracowali, a Niemcy... Na nich uderzyli, bo oni byli na 

odpoczynku, na nich uderzyli, na tech Niemcow, wzieli z maszynowych karabinow na prost, 

w wskos. Jak sie przedostali na tamte strone, to bardzo było pobitych, a w odkosach, w tech 

rowach, to leżało Niemcow jak te śledzi w beczce, jene na jenem i w poprzec, i wzdłuż, tylko 

krew po mundurach wsionknienta była. Druga linja - tak samo rozbili, trzecia główna 

niemiecka linja w artylerji czołgi puścili po nas, z powrotem nas wpeńdzili w te same miejsce. 

Nas tylko zostało może czwarta część wojska. Sowieci dowkoła nas otoczyli czołgami i jeden 

wystompił, powiedział tak: Tawariszczi, złażyjcie arużje, bo nam załko ubić. Złożyli my broń. 

Bardzo mało już wojska powróciło z powrotem, bo to w rzece utoneło. 

 Zabrali nas w jedne miejsce rosyjskie wojska. Major powiedział do nas: Weźcie prowaint 

z wozow, jeszcze któren jest prowiant, miendzy sobo podzielcie sie, a skrzynke od amunicji 

zbijcie, rozpalcie ognisko i beńdziem sie grzeli, bo to był już był trzeci czy czwarty 

październik. Na rano Polakow... - Polaki w jedno oczereć stawajcie, Ukraińcy w drugo 

oczereć - tak mówił po rosyjsku - Białorusy w trzecio oczereć. I tak: Ukraińcow poprowadzili 

w inny kierunek, Białorusow w inny kierunek, a nas jako Polakow zbierali w punkty zbiorce. 

Przypeńdzili nas do Brześcia nad Bugiem i do transportu w koszarach i na placach trzymali. 

No i nas do wagonow i mówili, że was powieziem do domu. Wienc od razu wiedzielim, że 

nas do domu nie powiozo, bo pod dużo askorto wojskowo w wagony nas załadowali po 
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osiemdziesiont, po dziewieńdziesiont ludzi, tak że jeden przy jenem, że usiońść nie było 

gdzie, tylko wszystko na stojonc. I nas zawiexli do Mińska pierso, to przez dwa tygodnie  

w wagonach nas trzymali. Na dziesieńć ludzi bochenek chleba dawali, po kromce, dziesieńć 

zołnierzy ,,wychodź" i otrzymywali chleb. I jednoceśnie tak samo wyprowadzali nas na 

,,uborne", dziesieńć ludzi; otwierajo dżwi i dziesieńć ludzi ,,wychodź". Dziesieńć ludzi 

wyprowadzo, przyprowadzajo z tej ,,obornej", nastempnech. Może wiecie, co to jest 

,,oborna"? Taka polowa ubikacja. Potem zawieźli nas z Mińska do Smoleńska. No i potem był 

cały czas tam w lagrach az do kiedy Niemiec napad na rosyjskie wojsko. Stamtond znacy sie 

wydostałem. Trzeba było dalej walczyć. Tak tylko to dziesionte prze dwunaste sie mówi.  

 

 

142. Józef Rogowski, ur. w 1911 roku, 

        wieś Święcienin, gm. Radziłów 

 

Nazwy zawodów 

 Pasterz to już był ogólny pasterz, kiedyś trzoda bydła była, no i to wioska jego zgodziła 

jednego, tam wynadgrodzili, zapłacili mu za to i on pas. Codziennie z trombo wychodził na 

droge, grał. Ludzie bydło wypendzali i on zajmał cało trzode tego bydła, a taki pastuch znowu 

jemu pomagał i paśli. 

 Dekarz? Kiedyś jak budynki byli kryte słomo, kryte słomo przewaźnie, nie? To ten 

cłowiek, który tam robił te robote, wykonywał, te słome układał tak tego, ubijał jo ładnie, 

przewiązywał, to był dekarz. 

 Drejarz znowu to był taki cłowiek, który robił tak zwane kołka, co na nich przendli nici, 

tam, tam tego. 

 Gontarz?  A ten, co wyrabiał znowu gonty na dach, takie desecki, z tego układali dach, 

to, to gontarz. 

 Blacharz?  No a blacharz to chyba to samo co i dzisiaj, bo to z blachy wykonuje rzecy, 

takie o, no blacharz. 

 Złodziej  to, który tak kradnie, co mu sie uda. Przewaźnie w dzisiejsych casach to sie 

zdarza, bo to dzie tylko mowio: O złodziejstwo! No bo on potrafi, aby mu sie udało, to coś 

zachilił.  

 Bednarz?  To kiedyś takie becki robili, no i on to robił te becki dembowe, tego, do 

kapusty, do tego i on nabijał obrence, i tego, o bednarz. 

 Kamieniarz a to taki co kamienie cioł, tam bił jak to kiedyś na szosy i tego. Robili te, te 

szose, to siedział na stołku cy na kamieniu i tłuk, o kamieniarz. 

 Brukarz a to ten, co układał bruki znowu, ulice, tego brokowali, tam był taki. 

 Kastrownik? To śmiesznie wyglonda. Kastrownik, no to kiedyś chowali ludzie ogiery cy 

byśki, cy to knurki, to on tam cyścił, wykastrował, no. 

 Bartnik to taki tam. Kiedyś  to pscoły moze mniej chodowali, moze hodowali, to takie, 

nie tak jak teraz so ule takie zgrabne. Takie pnie byli i w tem on tam te pscoły hodował ten 

bartnik. 

 Pasiekarz? No pasiekarz to też przewaźnie teraz o pasieke ma, pscoły ma. No ten 

hodowca od tech pscoł, to ich doglonda tam. Pszczelarz to, to samo. 

 Rakarz to taki jak no... Kiedyś wypadki i dzisiaj so, pada koń, krowa, tego i on zabierał.  

 Fabrykant to to samo, to samo, fabrykant nazywali, no ten, co miał fabryke prywatne  

i to jego była własna i on tam ludzi zatrudniał, tego no, a sam był fabrykantem, no wielkim 

panem. 

 Gbur to niemiecki wyraz jest, bo to jest, to znacy jak gospodarz, ale kiedyś nazywali, jak 

to ludzie chodzili na roboty do Niemiec, tego. Przychodzili, to mowili: To gbur, u gbura 

byłem. 
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 Rataj to u nas ten, ten wyraz nie był stosowany, ale o u nas zaraz za Biebrzo o, to tam nie 

nazywali orac albo rolnik, który orze w konie cy woły kiedyś były, to nazywali jego rataj.  

U nas nazywali orac, a tamoj rataj. 

 Znachor?  A znachor znowu to nazywali tak, bo to kiedyś... Dzisaij to jest wiencej 

lekarzy, o kiedyś to takie rozmaite były, to tam jakaś choroba, to on to zamawiał, to on to, to 

owo, ten, ten, ten znachor no. Jak on robił, ja nie wiem, ja juz nie widziałem, bo to a to tam 

okadzał tam tego, co jakieś tam kład wengle w jakieś nacynie, w miske i jakieś zioła tego, no  

i on to poźniej tak. 

 Przewoźnik?  A przewoźnik, no to ich dużo kiedyś bywało, jak u nas rzeka jest Biebrza. 

No i on tam miał swojo łódke i przewoził ludzi, bo to tam ludzie mieli za rzeko swoje łonki, 

tam trzeba było jechać, siano robic, tego, to przewoźnik jech przewoził. 

 Woźnica?  Kiedyś takie były, no znowu, ze jeździł jak tutaj od nas tu przypuscalnie do 

Łomży cy to do Grajewa. To on trzymał pare koni, no i woził ludzi, przewoził to tu, to tu.  

A wozak to prawie to samo, no coś tam komuś przewoził, ktoś nie miał konia, tego, to on tam 

jemu tam. Konie chował. 

 Rzeźnik to chyba to samo co i teraz. Dzisiaj to bijo świnie tam zbiorowo, tego, a kiedyś 

rzeźnik. Zydostwo jesce kiedyś było i to rzeźniki. On kupił tam cielaka, a to barana, a to to 

tam zarznoł. 

 Masarz  to kiedyś nazywali ślachtarz. On tam bił świniaki, tego i kiełbasy wyrabiał  

i sprzedawał prywatnie. O to było tak. 

 Handlarka to przekupka, handlowała tam tem to nie tem, bo kiedyś nie było tak jak 

teraz, ze nie wolno. Tylko tu kupi, tam zawiezie, sprzeda i tak handlowała, zarabiała. 

Przekupka to to samo. 

 Siewnik, żniwiarka, koparka - kiedyś tych wyrazów nie było zupełnie, bo tych narzeńdzi 

nie było i nikt tak nie nazywał. Kiedyś to była łopata i rence ludzi, to tam masyn zupełnie 

zadnych nie było, jak ja byłem nieduzy. 

 

Pieśń ,,Kalina" 

Cemu kalino w dole stois, 

Cy ty sie letniej suszy bois? 

Gdybym sie suszy nie bojała, 

To bym w tym dole nie stojała. 

Posłabym sobie hen na górze, 

Równałabym sie ku jaworze. 

 

 

143. Leonard Szarnacki, ur. w 1929 roku, 

         wieś Ciemnoszyje, gm. Grajewo 

 

O pieczeniu chleba 

 Kiedyś to tak: kobiety musieli mieć takie zakiske, bo kiedyś nie było jesce tych drozdzy, 

nieraz nie mozna było kupić, to na zakiske piekli. No i te zakiske chowali, jek juz chleb, to 

chowali na nastempny raz znowu słoicek, zeby miała drugi chleb, było juz gotowe. No  

i wkładali te, te zakiske do dziezy, no i wlewali w to tam wode czy mleka jeszcze dodawali 

kobiety i ziemniakow, on nie czerstwieje taki stale świeży jest. No i poźniej do tego, stawiajo 

to, bez cało noc postoi, bo to przewaźnie wiecorem, jak to ma chleb piec kobieta, to wiecorem 

rozcynia. I poźniej na drugi dzień dodaje w to monke i jeszcze dodaje mleko lub wode i to 

miesi. No i kiedyś kobiety to piekli i przewaźnie no na takiech łopatach, piekli do piekarnika, 

takie okrongłe bochny piekli. Bo juz poźniej jak ja pamientam, to juz w blachach chleb piekli. 

Kozdy kupił sobie takie blaszki eleganckie, no i taki chleb upiekli. 
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Wspomnienia z wojny 

  Na pierszo wojne, na pierszo wojne miałem lat dziewieńć tylko, na polsko-niemiecko  

z tysionc dziewieńset trzydziestego dziewiontego roku. No to ja był mały, to u nas była ta 

wojna polsko-niemiecka raz, a poźniej to juz do nas wkroczyli Sowieci i byli jakiś czas, 

potem znowuś Niemce wkroczyli, które juz poźniej u nas byli oni dłuzej. No i ta wojna, która 

była ostatnia, to była najgorsa, no bo myśmy mieli najgorzej tutaj, bo nase mieskańcy wsi to 

wszystkie byli wysiedlone. Nase budynki wszystko i dobytek, wszystko było zniscone 

kompletnie. A my byli wysiedlone z tech budynkow i kazdy posed sobie, bo to było latem. 

Pozostawilim wszystko tak w domach, tam zboże, nie zboże, no i musielim uciekać ze swoich 

domow. Tak że my byli na takich łonkach, sie nazywała taka miejscowość Kapice, to dziwna 

jest taka nazwa troche. I my tam przebywalim przez jakiś czas, chyba jakieś, ja wiem, jakieś 

ze trzy miesionce prawie. No i poxniej tak już od tej, od tego czasu ja byłem jeszcze  

z rodzicami, a poxniej to już rodzicom... Bo ja to byłem najstarszy, no to ja musiałem iść  

w łonki, bydło my jeszcze mieli troche i konie, to musiałem, a ja nastarszy byłem, to pasłem 

to wszytsko i ten dozorowałem. No i poźniej jak odszedłem z tym bydłem dalej tam od 

rodzicow, bo takie bude sobie mieli zrobiono, bo to było na łonkach, w takiech bagnach, 

lasach. No i rodzicow potem zabrali, a ja pozostał przy tem bydle troche dalej od rodzicow. 

No i ja poźniej został, juz tam nas takiech było z mego rocnika było takiech trzech i taki jeden 

starsy człowiek z nami był, to nas czterech i myśmy tam pozostali z tem bydłem, a rodzicow 

Niemce zabrali. No i my tak pozostali, ucieklim, bo to takie trzciny byli, matławy, kempy. 

Tam jak człowiek sie położył miendzy te kempy i trzciny, to Niemce jak szli po nas... Niemce 

szli, jak my sie pochowali, to nas nie widzieli te Niemce. No juz poźniej jakiś czas my tam 

byli, to było dłuższy czas, juz to był prawie, było to juz pół listopada, juz było zimno, to 

myśmy sobie tako bude zrobili. Bude takie zrobilim i tam siedzielim, a tu był front. My tak 

miendzy frontami, miendzy sowieckim a niemieckim frontem byliśmy. Tutaj na Osowcu to 

była twierdza, które te bunkry, widzi pani, takie powysadzane so. To Niemce tak wysadzali. 

Nie była pani w Oswocu? No to jak bedziecie jechać, bo to jest tak tamoj idzie tak: kanał 

Rodzki i tam przechodzi jeden most, jak bedzie pani przejeżdżać kierunek Białegostoku,  

a potem Biebrza rzeka, drugi most, no to tamoj, to tamoj juz sie nazywa twierdza ta, twierdza, 

która była, te bunkry. Front na rzece sie zatrzymał, mosty byli pozrywane tak że tutaj...  

A zreszto Sowieci tu nie nacierali i daltego, że Sowieci poszli drugim kierunkiem drogi. 

Sowieci poszli tamoj na Ostrołenke, Łomże i tam, a tu Niemce tak na razie pozostali. Musieli 

sie sami wycofać, jak Sowieci w koło zajeli, to sami sie wycofali. No i poxniej my dłuższy 

czas jeszcze przebywalim i mnie wzieli też do lagru poźniej. Nie, to jeszcze ja źle 

powiedziałem, bo myśmy byli w tej budzie i siedzielim dłuższy czas i poźniej nas... Az 

Niemce takie śly, ciongneli telefon, tak jak to sie mówi łonczność telefonicna i sed, dwóch 

starsych sło, jeden porucnik, drugi tamoj sarże tam miał, ja nie wiem, podporucnika cy starsy 

sierżant. Juz ja tam uwagi na drugiego nie zwracał. No i nas tam zabrali stamtond nas zabrali. 

Posadzono nas do ladrów, wsadzili nas do lagrów. Myśmy miesionc przebyli w Grajewie. No 

i potem nas wywieźli te Niemce az za Kinzerg, teraz po polsku to chyba Królewic sie 

nazywał. To nas tam wywieźli na takie stacje tamoj, po niemiecku sie nazywała ta stacja. To 

myśmy tam tez byli, do takiego lagru nas wsadzili i myśmy do roboty chodzili na tor 

kolejowy. No i stamtond juz poźniej Sowieci wkrocyli w lutem juz to było po... Tutaj juz, jak 

to sie mówi, to tam az przyśli w lutem, bo tu wceśniej zajeli Sowieci. No i poźniej my 

stamtond wracali, a wracalim to tak i na piechote, i róźnie było, do domu. 

 Ludzie tu przeżyli bardzo cięzkie czasy, tu o mieli, bardzo źle tu było. Co wojna to 

zniscono wszystko, budynki, wszystko i od nowa trzeba było sie dorabiać. 
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O budowie domu 

 Dom ja budowałem i wszystkie te drzewo przysykowałem, potarłem i to rencnie jeszcze 

piło tako to, co byli, pociosałem. Pomagał mnie, jako za majstra to był teść mój, pomagał 

mnie. A tak to ja sam wszystko, te belki, te krokwie, no dach tak samo, to wszystko sam 

przykrycie to robiłem. Nie dachówko, bo ja kryłem balcho. Blache kupiłem w Białymstoku, 

jeszcze tu nie było, jeszcze nie mozna było kupić, trzeba było mieć dulary, dziś zdobyć  

o, później blache kupić, bo tak nie mozna. I teraz o trudności so z blacho. Przedziały to też 

mało, mało nam te przedziały dajo. No dom, no to wie pani, no to kłopoty byli, bo to  

z pocontku po wojnie, no to drzewa nie było, trzeba było jeździć dzieś do lasu po te drzewo 

daleko, blisko też nie było tego drzewa.  To ja po drzewo na ten dom to jeździłem za Scucyn 

do Brzezina, to bedzie jakieś z pińdziesiont kilometry, po te drzewo jeździłem na te 

mieszkanie, bo tu nie mozna było drzewa zdobyć. Furmanko i jeszcze końmi, i wozy byli 

żelazne, żeśmy tam pojechali chyba z jakie sześć wozy. No i przywieźli na cały dom, na cały 

ten zromb te drzewo. Wie pani, ja to posykowałem, potarłem, pociesałem i byli gotowe takie 

belki, wszystko i poźniej tylko mnie teść, on taki majstrowaty był, on mnie poźniej złożył. I to 

wszystko. Stolarke to mnie robił taki drugi tam, robił taki stolarz, robił stolarke. To ja sam nie 

robiłem. No wie pani, bo to trzeba mieć cem było zrobić, trzeba było mieć narzeńdzia, 

warsztat taki stolarski, a ja tego nie miałem. Podłoge to sam układałem, to juz sam robiłem, 

rencnie robiłem. Tylko jedne podsufitke robił majster, okna, drwi, no i to wszystko, a podłogi 

to sam robiłem. 

 

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.  

 

 

144.  Józef Karwowski, ur. w 1924 roku, 

          wieś Mroczki, gm. Trzcianne 

 

Z wojny 

 No ja wiem, o wojennych czasach, to specjalnie takim na frońcie to nigdzie tam nie 

byłem, byłem to w domu, no. Tylko miałem takie przeżycie, że Niemiec mnie chciał 

zastrzelić tutaj na tym, na tej szosie. No i w takim wypadku, że ja tam szedłem, wzioł strzelać, 
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to sześć razy strzelił do mnie. No jakoś sie nie udało zastrzelić. No to to przeżycie było 

wielkie. Przyleciałem do domu, to taki był spocony, że jakby z wody wyjenty. A takie róźne 

to wie pani, to tu było. W lesie siedzieli z żono my, młode byli, to tam cała wieś siedziała  

w lesie, do kupy. Tez tam Niemcy przyśli nam koni brać. Uciekali, krowy tam w tym lesie 

mieliśmy i nawet doili. Tak że tam ten czas, przesiedzieli w tem lesie. 

 Wie pani, że tu takiego frontu to nie było. Tam za Oswocem był front, to już po Biebrzy. 

To tam już stali i tam był front, a tutaj to... Byli żołnierze radzieccy, tutaj przechodzili, to 

wtenczas był, prawda, boj. Tu dużo zostali, bardzo dużo tutaj padło tych żołnierzy 

radzieckich. Oni tutaj akurat w tym kierunku do Trzciannego szli, a Niemcy tam tu tego, jech 

tutaj nabili dużo.  Tak że oni tu o jak szli to przed wieczor, to jeszcze ja jem wode wynosiłem 

tu tego. Oni takie spragnione pili te wode i tak lecieli tam. Który wpadnie, to kubkiem 

zaczerpnie wody, sie napije i jazda. A już raniutko cuć świt to juz tu był boj, a był dzieś do 

godziny ósmej. Az potem umilkli strzały i już poźniej był spokoj. I ja właśnie wtencas na 

nowem, bo tu był moj szwagier, poszed przed front, ja sobie myślał, ze moze jego dzie tam 

zabili. I poźniej mnie ten Niemiec chciał te... zaznacyłem, chciał w tym czasie. A tak to nic, 

takie te. 

 

 

145. Antoni Kulikowski, ur. w 1903 roku, 

         wieś Mierkienniki, gm. Goniądz 

 

Dziwna choroba 

 Kulikoski Antoni zamieskały Mierkienniki. Meskam w Mierkiennikach od cterdziestego 

piontego roku. Jestem rolnikiem. ja opowiem o swoim ojcu. 

 Moj ojciec słuzył w wojsku za cara. Był w wojsku, wrócił, pobył jakiś cas w domu.  

U sąsiada świni wyleźli i wleźli do ojca ogrodu, do kartofli i wzieli te kartofle ryć. Moj 

ojciec... A desc padał, moj ojciec wysed, nagawaki zakasał do kolan i wzioł bat, i te świnie 

wygnał z kartoflow. Zagnał do sąsiada na podworko i dla sąsiada powiedział, zeby zamknoł 

do chlewa, bo ryjo świni te o kartofli. Sąsiad zamknoł. Ojciec przysed do domu, pobył do 

wiecora, w wiecor zjad kolacje, wzioł koni i pojechał na pastewnik z koniami na noc, no 

przenocować. Sie połozył, ale nie mog zasnońć, straśnie świerzbiało. No do rana nie mog 

zasnońć. Na drugi dzień też cały dzień świerzbi. na noc też nie mog zasnońć, tylko siedział  

i straśnie go świerzbiało. Na trzeci dzień poszed do tego sąsiada, bo to parobek był u tego 

sąsiada. No i koszule zdjoł, pokazuje. - To twoja robota? Ten mowi: Nie, to nie moja. 

Powieda:  Tam jest, co krośna robi kobieta, to jej robota. Ojciec zaszed do niej, pokazuje. Ona 

mowi: Nie to nie moja robota, to Kondrackiego robota, Kondracki - mowi - to zrobił. No 

ojciec przesed do domu no i ucichło. No i nie może spać. Przysła niedziela, w niedziele 

wyprowadzili konie na rzysko, zyto było zzente, w dziesiontkach stało, no i paso ojca 

koledzy. I przyprowadził wtencas konie Kondracki i też pasie. Usiad w dziesiontki i sie 

zdrzemnoł. Moj ojciec namowił tech kolegow i po cichu do dziesiontka sie zbliżyli, i tego 

Kondrackiego złapali, i wzieli jego bić, ze na co on narzucił. No z pocontku Kondracki sie 

wypierał, ze nie. A potem wzieli go mocniej bić, no i on jem powiedział, ze narzucił. Ojciec 

sie spytał: Na ile lat? On gada: na dwaccać lat - po rusku. No ojciec mowi: Zdejmiesz cy nie, 

bo jak nie zdejmiesz to zabijem, a jak zdejmiesz, to puścim. I on powiedział: Zdejmie, to 

wypuście. No i wypuścili do wiecora jesce byli te łapki takie, jesce świerzbiało, a juz na noc 

nie świerzbiało i po mału zgineło. 

 Moj ojciec był w wojsku. Przysed z wojska, miał papiery, znacy te o, nie miał zadnej 

choroby, zdrowy był. 
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146. Władysława Dębowska, ur. w 1914 roku, 

         wieś Krzecze, gm. Goniądz 

 

O pieczeniu chleba 

  Trzeba było mieć takie dzieże i wsypać monki. Ale to kiedyś piekli tak jakoś bez 

drozdzow i drozdzow nie mieli nawet. Jakoś wody ciepłej, kartofle obrane ugotować, razem 

wszystko rozmieszać i to zakiśnie na drugi dzień zamiesić jego na gęsto dobrze. Monka była 

gruba, nawet jesce bez przetak nie przesiana, bo nie było przetakow. No i tak sie piekło ten 

chleb. I najpierw na liściu, także nie było blachy, liść, liść z kapusty sie obmywało, jakby 

nawet teraz o tej porze, a jek nie, na zime to suszyli liście z kapusty. Łamali liście i ten liść 

sech, na góre pościełali jego i tego, i ten liść usech, to zimowo poro to juz chleb na suchym 

liściu przed lato, a jak tak o w te pore, to na zielonym liściu. Przed piecem ten liść sie owiond 

troske i sie nakładało tego chleba, sie muskało takie bułecki i to łopato... Poźniej jak sie 

wygarniało ten żar wszystek, sie napalił dobrze spod i siust w piec. I tam tak sie piek, sie 

upiek. A jaki dobry był! No i zdrowy! No nie na jeden dzień, na trzy tygodni, na dwa czasem 

sie piekło. No tak było kiedyś, a teraz to przywiozo, trzy razy na tydzień przywiozo do nas do 

sklepu i kupujem świezutki, dobry. teraz jest co innego, a dawniej to było tak.  

 

O obróbce lnu i tkactwie 

 Len piołli i było cyściutko. Poźniej sie wyrwało, jak len dojrzał już. Wyrwali ten len, bo 

włokno już narosło. Trzeba było poźniej obić nasienie, jego namoczyć na tydzień do wody. 

Odmok w wodzie, no poźniej wysech, sie rościełało, a nie to takimi kuckami sie rozstawiało 

na słonecku i on wysech i poźniej jesce w piecu suszyli. No i poźniej terli na takich cierlicach, 

i klepali, oczesali na takich szczotkach i przendli. Już poxniej przendli. Naprzendli, przendli 

te nici i z tego robili wszystko, co trzeba było: i płotno, i renczniki, i komu trzeba było to 

spodnie. Na  spodnie robili takie płotno i sukienki, i wszystko. Rozmaite płócienka wytykali, 

wyrabiali i tak chodzili. Dzie kto co miał i mog kupić, to do kościoła jakieś sukieneczke tam 

dla młodej dziewczyny, a tak to wszystko w tkanem. Nawet i półsukienka na ubrania tkali, 

nawet i młode chłopcy szyli. Półsukienko to taka lniana osnowa a wełno tkane. farbowali tam 

na czarno, na granatowo, na jako kto chciał i tak tkali, tak chodzili, i tak było.  

 

Dawne życie i praca 

 Teraz wszystko sie zmieniło na świecie, teraz jest wszystko lepiej, już teraz można kupić. 

A troszke znikneło, bo to było tych sklepach zawalono, a teraz mniej tego wszystkiego jest , 

ale dwaniej to jakie chciał ubranie kupił. Kiedyś chodzili w tkanem, bo nie było piniendzy, 

nie było piniendzy i było straśnie wszystko drogo, a tych piniendzy trudno było. Naprawde, 

jak ja wspomne, to tam u nas nie było takie duże gospodarstwo, ale dla mnie mama moja to 

ona mnie nigdy nic nie miała kupić tak o żeby to na sukienke. Jak ja poszła na cudze pole  

i zarobiła, to... Bo to u nas tu Wroceń jest, to jest tam wieś bogata, Wroceń, gospodarstwa, 

gospodarze tam byli bogate i oni wynajmowali  do roboty tak dziewcentow o, zyto rzońć, 

kartofle kopać, wszystko, tam siano kopić. To my tu ile w wiosce było, to jedna przed jedno  

o tak o dziewcenta wszystkie na zarobek, sierzpem zyto rznońć. A ja zarzneła renke, to i dziś 

znać o, sierzpem zarzneła całe to, całe dłoń. Trzy złoty zarobiła. Cały tydzień rzeła zyto, 

zarobiła osiemnaście złotych. Można było coś kupić, za osiemnaście złoty, to można było coś 

kupić. I za, za to trzy złoty można było nawet i pantofle kupić, bo byli i droższe, ale za trzy 

złoty można było kupić i do kościoła nawet iść. A tego, a w kopanie kartoflow też najmowali, 

to złotowke płacili za dzień kopania. Motyko trzeba było kopać. Za to złotowke to też tak 

kupił chusteczke na głowe, to kosztowała sześdziesiont groszy. No a za złotowke można było 

coś lepsze kupić. I tak było. Nie było to lekko, było to straśnie cięzkie byli czasy. Teraz to 



 244 

jakoś tak o lepiej mozna te pare grosy i na tej gospodarce zrobić i machorki sadzim walnego,  

i to jakoś lepiej tu idzie teraz. 

 

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. 

 

 

147. Feliksa Sokołowska, ur. w 1903 roku, 

        wieś Budne, gm. Goniądz 

 

O weselu 

 Przyjezdza młody do młodej, wesele, muzykanty zagrajo. I teraz, prosze pani, e... e... 

zasiada młoda i starsza druhna, swacha za stoł i tera muzykanty grajo, a wchodzi starszy 

drużba z młodym, staje przed stołem i podaje, trzyma wianek w renku, jej wianek, co do 

welona przyczepiajo, trzyma na chustecce przypienty i na talerzyku. I teraz mowi tak: Boże 

błogosław z nieba te pare. Najświentsza Panno Maryjo, błogosławcie ojce i matki, i wy 

starzy, i wy też maleńkie dziadki - tak zakreńci sie naokoło ten starszy drużba - bende 

darować, bende prezentować ten tu ruciany wieniec. Nie jest to wieniec, ale skarb. Skarb jest 

to nabyta rzec, jeden pozbeńdziez, drugiego nabeńdzies, a tego wianuska straciwsy, nigdy go 

nie nabedzies i za żaden skarb go nie kupis. Kwitnie lilija, rutka zielona, niech ta para beńdzie 

błogosławiona, która ma przystempować do stanu małżeńskiego, do ołtarza bożego dnia 

dzisiejszego. Świenta Apolonja wzieła w rence swoje i pobłogosławiła obronczki moje. 

Prosze ja ciebie, mościa panno starsza sruhno, przyjońć pienknie, choć nie ode mnie samego, 

ale od pana młodego. A tera druhna wycionga renke zza stoła i tak: Chentnie przyjmuje, mile 

dzienkuje całemu aktu weselnemu i starszemu drużbie oraz i panu młodemu, wielki Panie 

Boże zapłać. No i rozpoczeńcie wesela. Ładne to! 

 A potem to śpiewajo e, śpiewajo tak, ze jak juz usiońdzie za stoł, to śpiewajo te pieśni.  

A jak do ślubu majo odjeżdżać, to śpiewajo: 

 ,,Zaprzengajcie sześć par koni w nowej kolasie, 

 Niech pojade i zobacze jego pałace. 

 Jak pałace zobaczyła, 

 Białe ronczki założyła: 

 Umre od żalu. 

 Wczoraj była pogodeńka, dziś pochmurny dzień, 

 Nie widziałam ja Jasieńka bez cały tydzień. 

 Oczkim sobie wypłakała, 
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 Główkem sobie skłopotała, 

 Wszystko dla niego. 

 Pocużeś mnie, moja mamo, za mąż wydała? 

 Kiedym ja sie w gospodarstwie nie rozumiała. 

 Teraz sie ja musze uczyć, 

 Umieć ugnieść, uprać, uszyć,  

 Mamulu moja.  

 Już wyjeżdżam, moja mamo, z domu twojego.  

 Ronczki ściskam i łzy leje scęścia prawego. 

 Dajże mnie błogosławieństwo 

 I nad mężulkiem zwycieństwo, 

 Mamulu moja. 

 Dzienkuje ci, moja mamo, za wychowanie 

 I tobie tes moj ojceńku za pokaranie. 

 Nie karałeś bez przycyny, 

 Już mnie bierze jasio miły, 

 Przyjaciel drogi". 
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IX. Teksty nagrane w 1986 roku 

 
148. Stanisława Czajkowska, ur. w 1916 roku, 

         wieś Perki Franki, gm. Sokoły 

 

Pacyfikacja wsi 

 To była wieś Krasowo Częstki. Tam ktuś przerwał jem w nocy telefon i oni przyjechali  

z wojskiem, obstawili cało wieś i dopiero zebrali wszystkiech ludzi do jednej stodoły, i tam 

stodołe to obstawili. Jeżeli ci ludzie zrozumieli, co jem grozi, to wtedy dawaj uciekać, 

uciekać. Oni strzelali i kto tam zdązył uciec, to chyba ze czternastu chłopakow uciekło z tej 

stodoły, bo tam była bardzo duża wieś. No, a to reszta wszystkiech... Wzieli jeszcze  

z czterech czy sześciu mężczyz, kazali wykopać rowy. I później stawiali tech ludzi ze stodoły 

nad rowem wszystkiech i siach z automatow. I tak: kto zywy, kto postrzelony, dzieci 

wszystko do tego rowu. No i trzech chłopakow uciekło tutaj do nas, tutaj. I później mojo 

mame wyprawili, żeby zobaczyć (bo ona stamtond pochodziła), żeby zobaczyć, co sie dzieje  

z to wsio, bo oni byli po prostu nieprzytomni. No i jak poszła na drugi dzień po tym 

wszystkiem, to tam cała wieś była w gruzach, w popiele. I widziała jak stojał w piwnicy 

spalony cłowiek, schował sie do piwnicy, to sie spalił tak, to wszystko. I świnie leżeli tak 

popalone. I długi czas te rowy... Jak zawalili, to znaczy obstawili wojskiem, bo ci ludzie by 

byli ratowali niektórech, tam by jeszcze połowa żywych wyszła z tech, ale że ta ziemia tak 

woziła sie tylko, te groby chodzili. I mój wój był znaczy za, za furmanke, żeby zabierać tam 

któreś meble Niemcom sie podobali, to te meble chcieli zabrać i tam odwieżć dzieś do 

Mazowiecka. No to koń nie chciał przez ten przejść, to ścieżko przy tech grobach i oni tam 

sami zabrali lejce i dopiero sami tam przejeżdżali dalej; jeden wzioł za lejce, a drugi 

przeprowadzał tego konia. No to takie historje. No to wiencej co ja moge powiedzieć? 

 A te chłopaki to tu z tydzień siedzieli u nas i później to tam już zostało... To nie byli 

partyzańci, ze wsi chłopaki takie, które uciekli. Oni żyjo. Tam ich wieś sie znow utworzyła, 

utworzyła sie wieś, bo tak: kto był z tych samych, tam wrócili i sie pożenili, kto znow nie, to 

rodzina zajeła te majontki i tam poszed ktoś, jedne mieszkajo tu, drugie tam. Tam znow sie 

wioska utworzyła. I tam kaplica stała, i teraz tam jest. Odpust odprawia sie w każdo rocznie. 

A te groby tam so i na tych... Tam ksiondz jest, znaczy z tej wsi i na swoim placu kazał 

pobudować kaplice i tam w tej kaplicy odprawia sie co rok w rocznice śmierci tych. Zgineło 

dużo, bo to była duża wioska. U nas jest do stu, a tam może było ze trzysta ludzi abo wiencej, 

dużo, bardzo duża wioska. 

 

O dawnych konkurach i weselu 

 ja z takich dawnych czasow, jak jeszcze moja mama opowiadała, nie? To kiedyś te panny 

jeszcze bardzo byli takie, bo już w moim czasie, to już tak to było wiencej, nie tak jak dzisiaj, 

ale zawsze to było tak troche inaczej. Ale jeszcze jak moja mama opowiadała, że jak tam  

z innej wioski przyjechał kawaler, nie? tu do tej panny, a były końdziołecki, jak to sie nazywa 

teraz przondki, teraz powiedzieć. No i tech przondkow było pełne mieszkanie z kołkami 

takiemi, przendli, nie? To nareście to jedno uznali, ale to widać była dziewcyna taka sobie juz 

jakaś troche spokojniejsza, no i oni, no i oni jo dawaj usykować do tego kawalera, nie? 

Uszykowali jo i posadzili w kwiatach, w środku, nie? I dwa kwiaty postawili obok, bo to byli 

cwańsze, nie? te dziewcyny. I jo tak wyszykowali, i same kołka postawili i poszli, nie? A ona 

w tych kwiatach siedziała, a ten kawaler chodził po mieszkaniu i nie wiedział jak postompić 

do tej panny. Poźniej on widzi, że to nic z tego, mowi: Zapale papierosa i powiem, że zapałek 

nie mam, to ona wyjdzie, dlatego poda te zapałki, nie? A ona na brata mowi: Stasiu, podaj 

wengle. 
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 To już takie jak ja to już było troche inne. Konkurent nie przychodził sam, z rajkiem. 

Żonaty mężczyzna musiał prowadzić, to był rajek. Panny miały prawo wyboru, dlaczego nie? 

Jak przyjechał kawaler i ten rajko zarekomendował, że tu w te komplementa, no ale jek sie 

nie podobał, no to najwyżej, powiedzieli, że nie. No a to z zasady było tak, że i rodzice 

namawiali, że beńdzie dobrze, że to bogaty, że tam jest chleb. A to jak już sie zgodzili, 

najprzod kawaler zapraszał do siebie, no tak jak dziś na opatry. Znowu jado na opatry, 

patrzajo. Ale mowi, że to jeszcze kiedyś to chodzili patrzyć. No już tam ja to, to bez tego sie 

żeniła i nie opatrzali. Ale kiedyś to mowili, że ido jeszcze zobaczyć i w stodole, i co tam jest 

cy to... Opatrzyli, a poxniej no znow prosi panna na te umówiny do siebie i sie umawiajo, 

kiedy te wesele beńdzie, no i na zapowiedzi. I takie to całe, az dojdzie do wesela.  

 No a wesele, wesele kiedyś było to już za mojej pamieńci, to już było tak, co było cały 

dzień i noc. A kiedyś to jeszcze wiencej było, trzy dni tam chodzili po weselu, no. A teraz juz 

za mojej to nie. No to było od rana zaczeło sie, tak jak w te pore to już wesle i do wieczora 

wesele, i cało noc, i jutro do dziewiontej, do dziewiontej jest. To tyle było wesele moje o, już 

jak za mojej pamieńci. Panna młoda ubrana to już, ile ja pamientam, no jak dziś: biała 

sukienka i welon. Przed wyjechaniem do kościoła no to już musiała młoda jechac przodem, to 

już u nas taka tradycja, zawsze tak. Błogosławieństwo młodej pary róźnie wyglondało i róxnie 

wyglonda i dziś. Już ile ja tu nawet widze, to też wszeńdzie to inaczej, jedne tam błogosławio, 

drugie przeżegnajo i trzecie sie pożegnajo i tak wyjeżdżajo, to zależy. No ale kiedyś zawsze 

jak przyjdzie wyjazd bryczkami ładnie, no to już młody czeka aż wszyscy posiadajo. Młody 

idzie do młodej, nie? aż furman podjeżdża elegancko z koniami pod sień i dopiero każdy, no 

każdy by chciał przodem jechać. Młody chc przodem i młoda przodem, nie? bo każdy chce 

być góro, ale w zasadzie to jest tak, że, że w której parafji to sie odbywa, to znaczy młoda 

jedzie przodem, ona droge zna, ona wszystko i tak prowadzi ten orszak cały do kościoła.  

W zasadzie to młoda jedzie piersza do kościoła. 

 Na wesela tera szykuje sie tylko wendline, czasmi ciasta. A dawniej to wiencej szło 

mięso takie, mięso i barszcze, tam rosół. U nas to nie zapraszali całej wsi na wesele. Już tyle, 

ile ja pamientam, to nie. Tylko tych sie prosiło, kogo sie uważało, z kim sie lepiej żyło po 

prostu, sąsiady bliższe koło siebie. Młody nie zabierał zaraz młodej, u nas tak nie było, tylko 

zostawał albo tam zabierał po tygodniu, po czasie. Ale z innych miejsc, to ja sama byłam na 

takim weselu, co jak przyjechali, to było wesele tam już dalej, to już u nas to było tak jakby to 

dziko wyglondało. Przyjechali i te wesele sie tu odbywało, i jak z wesela wyjeżdżali, to ci, 

tamte drużbanty, to łapali wszystko na fure, łapali i prosiaka i zabierali do młodego. 

 

 

149. Piotr Augustyniak, ur. w 1900 roku, 

        wieś Dworaki Pikaty, gm. Sokoły 

 

Życiowe sprawy 

 W białostockim lepiej było, to wiadomo. My byli na brzegu tu, to sie liczy juz na, na 

samem tem ostatku. Łapy tam zostali, a Sokoły tak nas oddali, ale nam sie nie nalezy.  

W Białymstoku jest, zostało to wszystko i jest tutaj po wsiach jest, a u nas tylko  

w mazowiecku śpital. tam wykańcalnia, panie. Teraz takiego młodego zawieźli chłopa, struł 

sie moze, moze młodym ziemniakiem, ogórkiem i wodo popił. I zaiexli tam, i cały dzień 

trzymali, tam nie ma nikogo, tam żaden porzondny doktor...  Zleciał stary z dachu, krył 

słomo. Nareście co sie robi? Ta corka dzwoni po pogotowie, a oni sie pyatjo, ile lat ma. - Tyle 

i tyle. - O to my mamy i młode, i młode mamy. Poźniej ona ceka, ze przyjado, ceka, ceka, nie 

ma. I ona znow dzwoni, nie przyjezdzajo. Nareście zadzwoniła so Sokoł. W Sokołach tez tam 

jest, ale tez tam, panie... A co w Mazowiecku, w tem nowym, w tem śpitalu, to my juz dawno 

chcielim jeo rozebrać. Tam nie ma nic zadnego porzondku! A w Białymstoku to i ja lezał, 
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miał dwie operacje. Zona miała o ten, te tarcyce i o widzi pan, ale zrobili jak sie nalezy.  

A jesce do kobiety to nazbiera sie tech chorób i ta, i ta i wszystko gra. Ona tez, zeby nie brała 

proskow, to ona by nogi miała, panie... 

 Nam przysługuje, mnie przysługuje i tak inwalidztwo, i tak. Ja w warstatach pracował. 

Mnie w warstatach to nic nie zgineło, grosa nie zbrakło mnie. 

 U nas te spółdzielnie wzieli robić i w tem roku robio. Za chlebem, jak zima, ja stary i ona 

stara, i ona nie da rady iść, i ja. To ja pójde o do sąsiadow, to jado o taksowko, to kupio 

chleba. Jak on tu przydzie tutaj o przewalać tego śniegu, to nie może przewalić bez cało wieś? 

Tylko on po uważaniu zrobił. O, pani z Warszawy, to pani dojdzie tu prendko.  

W łomżyńskiem to same złodzieje, bo jech sie dobrze zna od mału. I oni sukajo durnia  

z drugiem. Cemu o Warszawie powiedzo, o Białymstoku powiedzo, o Ostrołence, a o Łomży 

nic. Pani, mnie sie nalezy ten wengiel, ten rodzinny, pani, ja kwity nose od lat. I sie śmiejo ze 

mnie drugie. A te, ze ja ni mam tego, bo ja mam kolejowy, a na kolejowy ścieli, bo posed mój 

kolejowy, wiadomo jak było. Ja tu na kolei pracował, w Łapach pracował. nawet przyjeli, bo 

jako po wojsku oni przyjmali, aby było komu robić. W sześdziesiontym roku rzucił kolej, no 

juz sie nie nadawał, było za cięzko. Ja musi pietnaście lat, tak pientnaście lat po drugiej 

wojnie pracował. 

 Teraz jak wojna teraz jest tu w Sokołach u nas, nicego nie dostanie, trzeba chabora, za 

wszystko chabora. A skond zez tego chabora? A jestem jesce nie partyjny do tego, to do 

więzienia. I dzie w autobusie, panie, jesce co on beńdzie opowiadał, co on jest, panie?  

I wszystko na chabor. Inwalida nie ma prawa, nie dostanie. Ja z gminy Poświentne, gmina 

Poświentne. I ja jade do gminy Poświentne i my jadziem za wszystkim; w Poświentnem 

dostanie i w Łapach dostanie, a tu ni ma. Juz, pani, jak przywiozo te mięso, zeb pani widziała, 

to tylko wziońć i od razu komisje. Ale dzie, dzie na te komisje póde? Oni, oni wcale nie 

dbajo. Chlebek przywiozo to na wpół tylko upiecony. - No - powiada - majo sie te takie 

partyjniaki, jak oni w ogóle? Niech oni patrzo. No jaki u was chleb, jakie piekarze? Jakich 

mamy piekarzy, to pokaże wam. Jeden taki... Jak on sie tu nazywa? On zacoł tu piec, ale oni 

tu wzieli kreńcić. Ale on chciał upiec chleb, dobry był, dobry chleb. On z Łap przyjezdzał 

piekarz i pokazywał jak piec, o. Grzyb sie nazywał. I on ma ten w Sokołach, ale mu nie dali  

i sami ten jego budynek, a on sobie, kupił, panie, majontek, tam był dwor kiedyś. Teraz 

rozebrali ten dwor, rozkupili i on tam wzioł majontek. 

 Pani, ja przezył wszystkie, wszystkie wojny, ale takiej wojny nie widział, jak teraz mama 

wojne. Partja nas zgubiła i zgubić wreście chce. I oni  chwalo gospodarzy, a co ten gospodarz 

zrobi, jak tu jest tylko jech dwoje?  Ja miałem półtora hektara i to nie chcieli robić, pani, a na 

co mnie? Niech ido sobie w dal, kazdy jak tego. ja przysed tu pińdziesiont lat temu, ale ja nie 

miał nic, ja słuzył, a słuzył tu o zara u gospodarza, u Dworakoskiego. Tutaj Dworakoskiech... 

Tu był majontek rozndowy, o wiedzi pani, to jesce kiedyś to pańscyzne odebrali, no to 

wszystko dworaki. Dworakoskiech tu jest duzo, tu musi wszystkie Dworakoskie sie lico. 

 Przyjechał tu o do mnie zieńć i tu ja wzioł sie z niem borykać, ciasno. On powiada: 

Wyjde, drzewka wszystkie połamie i bedzie. To ja tu co? O tu sąsiad siedział na stołecku, to 

on mie łbem o ściane. - O, to - mowie - jesce ty za młody! I ja do milicji. Milicja przyjechała, 

patrzy. - Rodzinne sprawy. I ja sobie chodze i chodze, a on tu sie... Ja miał i wialnie, miał  

i lade do siecki rznieńcia, miał i młynek, to kuferek tam posatwił w stodole. jemu wszystko 

przeskadza i ci wyrzuca, łamie, idzie, panie, nie patrzy, ten zieńć. No co ja mam robić?  

A posed do gminy, to oni sobie z tego nic nie robio, o. To mnie wyprowiajo z gminy do tego, 

do Sokoł, do tego, do Mazowiecka. Zajechał do Mazowiecka, mnie do Zambrowa. Zajezdzam 

do Zambrowa... Mnie trzeba było od razu skocyć na łeb nacelnikowi, to on duzo pomocen.  

A ten drugi na jego miejsce, to tamten by nie dał kraść, a on kradnie i chla, i wsio. I światła ni 

ma teraz. - A na co - sołtys jesce powiada - na co te światło? Nie sołtys, tylko zonka, ta matka 

jego. O, a wszeńdzie jest. Pani on w dzień wstydzi sie, a w nocy bedzie w lesie, nikt nie 
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widzi. Tak, pani, tak sie robiło. Pani, leśnik przydzie do wsi, to te partyjne jego, to butelka 

wodki, kielisek, tu panie śliwecka i on jemu cały las... Do mnie nie zajdzie, bo ja mam tez  

dwa hektary lasu i to dobry las. Nie sprzedał jesce, nie ma kupca, rzondowo, ale ni ma prawa 

sprzedać. Co do rzondu, to do rzondu sie płaci. Abi to jest...  Kazdy ma las, tom powinno być 

inacej. jagody jest, zbierajta i my ołacamy tego. Nu, jagód ni ma. My nie damy rady, to na co 

to je? Państwo płaci drogo za nase, to powinno podatku nie być. O, pani, Sokołow nie osuka 

nikt! 

 Teraz, prosze panio, ja pani powiem znow. Śmieg, bo była burza i tego, to tak po 

uważaniu o tu pojedzie, przerwie, do mlecarni nie dojedzie, bo nie przegarniente. To ten, co 

przywozi mleko, to on musi mieć łopate i odwalać. A on po uważaniu tak, do sołtysa tam, to 

jesce do drugiego. Tak, była taka Amerykanka tutaj, przyjechał z Ameryki, musi pół roku nie 

był nawet. Ni ma komu robić, majontek niemały. To do nich pojechał. Poxniej podnios to 

wszystko do góry i tam na zawrocie, taki je zawrot, bo jest spod kolei i tutaj to zrobiono,  

i seroko było. To co sie robi? Miał juz zawócić i on tu bez wieś nie, tylko kantem na tamto 

strone pojechał, do góry podnios, wysed za wieś, do Dombrow przesuwa. A we wsi musieli 

robić, panie, o koła te z traktorow cy tego i kamienie i chłopy stojo i sobie rozpychajo. Taki 

porzondek u nas? Taki jest porzondek?! O, kolońje, stale woda i ja wynose, i co tylko, i te  

z wengla ten, aby gorzej nie było. I nic nie pomoze abo gadał, abo nie gadał. I sołtys w ocy: 

Ściekow nie ma, bedo zimo robić. Przyjezdza do ten, te, do mlecarni, no i bioro krater i jakie 

godzine, dwie musi ten cekać. On masyny nie moze rozgrzać, zima, mroz. Pani, tak jak sie  

w Sokołach robi, to lepiej sie powiesić. Tam oni nie dbajo o nikogo, tam jest tylko same 

złodzieje! 

 Ja pani powiem, sąsiad miał dwie tony wengla w casie, w casie tego, w casie wojennego 

tego casu. I on miał przysykowane. On przyjezdza po ten wengiel, a to sekretarka, co 

przyjmuje kwity, wydaje, powiada: panie, pańskie lewe kwity. Co, dzie on? To on tu do 

komisarza. Komisarz powiada: My tu znajdziem. Wzieli latać, nie znaleźli. To on do 

wojewody, do Łomży, a tam i wojewoda taki sam. I my nie mamy zadnego chodu. 

 Prosze panio, ja powiem tylko s swo..., o swojem. Tu ja... Ten zieńć ze mno... Tu sie 

borykam i zased, to sie ze mnie naśmieli, bo ja nie partyjny. I sołtys, bo u nas jest: - A to - 

powiada - najlepiej jak sam pojedzie, jak sam pojedzie. To ja pojade, to oni sie ze mnie 

śmiejo i ganiajo mnie takie duse. Jak ja podanie napisał i zajezdzam do wojewody... Ja napisał 

to musi ze dwa tygodnie tylko było, w niedziele pan komendant, ja tu siedze. - Dzie ten syn? 

Ja mowie: Panie, pan chce w prokuratory, o prose, tu. A co sie robiło? W poniedziałek ja 

pojechał do Łap, przyjezdzam, moja małżonka: Był ten, milicjant, zeby sie zgodzić. Ja 

mowie: Milicjant mnie beńdzie godził? To banda jest, nie ten. I, panie, nareście to ja jech 

ściongnoł tutaj. Cas ten wojenny był, to ja posed do komisarow, pojechał do Mazowiecka, 

wytłumacył i on powiada ten komisarz: Pan uważaj, bo my mamy za duży oddział i do Sokoł 

pan niech cuwa, to my przyjedziem, to pomagamy. Nareście co sie robi? Ja raz, ni ma, drugi... 

Ale zajezdzamy, nas trójka, zachodze tutaj. - Dzie nacelnik? - ja wchodze i sie pytam - je 

nacelnik? A ta: Po co panu do nacelnika? - powiada - pojechał do Łomzy. O, cekaj, pani, to 

ja... Jak sie zaceło, to sie musi skońcyć, a pani bedzie wiedzieć co do cego. Nareście 

przychodzo, siedzim tak o, przychodzo te wojskowe. Ja tak wstał, po wojskowemu w kolano 

stuknoł ,,dzień dobry", ,,dzień dobry". Pośli tam do pokoju, porozbierali sie, ale wychodzi 

jeden, a ja siedze tak zaraz tu, pyta sie: Dzie nacelnik? Mnie powiedział, ze do Łomzy 

pojechał. A oni, panie, zasiedli sie sobie pić ten e... e... Ja juz tu ni mam casu, bo ja juz 

zdenerwowany. - W geesie. Wienc zasiedli sobie i ten, sie dostawka z mięsa, tego, tu tego 

wszystkiego, wraz pijo. I pan rzondca to wejdzie, to wyjdzie, bo tu te kobiety o wengiel 

dochodzili. I nareście dzwonki jak zaceli dzwonić, to tak, panie, jak w kościele te, jak 

procesja wychodzi, o to tak. Przylatujo. - A, a, a! A komisarz? Te kobiety powiadajo: To my 

pójdziemy pierse, a pan pódzie później. Dobra. I oni sie załatwili, oni tez, oni na gemby nie 
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chorujo. Stara matka jest osiemdziesiont, dziewieńdziesiont lat i ona wzieła stond, bo ona  

w Brusewie była, ale kto jo beńdzie doglondał? Cudze ludzie bendo doglondać? Doglondali, 

ale jej sie sprzykrzyło tam jeździć, ona tu sie zabrała. Ona o wengiel... Pan nacelnik i pan, 

panie, rzondca: Co pani wengiel? A ona, ta stara razowo sobie (Co za kobieta!), ale jem 

prawde wytłumacyła. - Pani, niech pani idzie, bo ja panio wsadze. A ona mowi: A ja pana 

wsadze! I ja słucham, co beńdzie dalej. Nic, tylko ona swoje, on swoje. Pani, nie patrzy nic, 

tylko... Wengiel przywieźli sami. Ale on jej sie nalezy, ale oni nie dbajo. No ja wchodze, ja 

wchodze, komisarz tak o tutaj siedzi jakby tu o ten, a ja wchodze, a ten nacelnik siedzi tak jak 

ta ściana. Ja wchodze ,,dzień dobry:, ,,dzień dobry". Acha, panie, ten pan: Ma pan nowe 

mieskanie, prose jutro jechać i pana komendanta wyprawie, zbadjo lokal. Ja mowie: Panie 

komisarzu, ja tyle wodki nie mam, co on wychla. U tej lampy (jek raz lampa była), u tej 

lampy dobry kubeł posatwić wodki, ucepić i dobry kran, on sie nachla, to wtencas on do mnie 

przydzie. Dziesieńć kroki miał i nie przysed nigdy. Przyjechał poźniej, pomachał tu pod 

jabłonko połami i sołtys zabrał. Sołtys przydzie? O to tak sie robi u nas! I kazdy patrzy 

tylko... Podanie, podanie pis. A co bede pisał? Ni ma tego... Bojo sie wszystkie, bojo sie 

wszystkie. U nas sie zrobiło teraz, ze do Sokoł mamy parafje, nalezym do kościoła i jeździm 

stale. Teraz, panie, co sie wykryło, złodziejstwo w autobusach. Te, co prowadzo autobusy, oni 

ci biletow nie dajo panowie, tylko oni sobie o pieniondze. 

 

Służba wojskowa 

 Z Piłsuckim, za Piłsuckiego był w wojsku. Było nas dwóch juz tylko jest z tego rocnika. 

No i tego, zawieźli nas do Włodzimierza Wołyńskiego do, tam juz do kadry, a tak to my sie 

tego... To był rok... Ja miałem dziewietnaście lat, a ja z dziewiencetnego. I był drugi rocnik 

wraz, ale drugi rocnik, młodsy rocnik, kazo: Wystomp, wystomp! Wystompił. A ja trzy lata 

był i ja przysed z głowo i dobrze, ze choć przysed. pani wie, wiele nasych tamoj padło 

wszystkiech? Bitwa, bo nie było samochodow, nie było tego, panie, tylko byli fury. I na furze 

jak siedzisz, a tu pod Łomżo było, to wjedzie na pulwy i konnami sam, a jak tego to ukradno. 

I tu jeden jest, jesce jeden z piekuckiej parafji. On z nasej wsi wychodzi, tylko tam posed  

w przystempy, ale juz zdziałał. Dwa razy my z Włodzimierza Wołyńskiego do Kijowa  

i z Kijowa wrócili. No dzie i cego sukać? Piłsuckiego zarzucili, ni ma. tylko te rozmaite je  

i teraz tech partjow sie narobiło i ni ma gadania, tylko oni, panie, majo swoje zdania.  

 

O pani Karpowicz  

 Pamientam panio Karpowic. Tu u nas był taki, on chodził tez po słuzbie, taki chłop, taki 

rychtyk. Poźniej oni jego wzieli tu w Perkach Sowieci. Wzieli jego na baze, przygonio 

bydlaka, to on juz przyjmował. I poźniej co sie robi, panie? On posed, jak Sowieci, wygnać 

jo. Krzyzewiaki stali demba wszystkie. Pieńć hektary dała jem na szkołe, a taki chałaciarz 

chce iść do jej pokojow i jo wygnać? Tak sie robiło. To, panie, za pare dni w łeb dostał i ... 

Nie wim kto, ktoś dlatego jemu, on za duzo juz postompił, no to jak? Krzyzewiaki to panie ni 

ma... I poźniej rzond zajoł te mieszkanie i sąsiadka, o ona stond wychodzi, z nasej wioski, jo 

wzieła dochowała. Pieńć hektary ziemi dostała, ale dochowała jak sie nalezy i pochowała. ta 

kobieta z Dworak, ona jest w tem, jak to? Ziemniaki, tak Ziemniaki. 

 

Z ostatniej wojny 

 A wojna? To sie juz wie. To do Łomzy sie jeździło, wiele było wojnow, to wszystko 

okopy i wszystko sie robiło. A tera to oni panowie, bo oni majo rózne  taksówki, rózne tego, 

to co oni! 

 W Warszawie był głod, ale tam było mozna coś dostać. I co? Pani, jak najśpiesniej, nie 

patrzył, cy dostanie forse, cy nie dostanie... Pociong nie dojdzie, ale on do Zaremb 

Kościelnych jak dojechał, to tam na piechote, poł drogi juz na piechote. To coś kupił, to ja 
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ćtery takie skóry kupił na boty i tak u kuzyna tam byłem, zawioz jem tam troche tego. Pośli 

kupili, ale nam Sowiety odbioro na, na, na pasie. To ja, pani, kurtka na kozuchu, to ja to skóre 

wsadził prawie na, na gołe ciało, ale zimno było, bo to zima była, zima. Nareście, co sie robi? 

Juz wszystko sie usykowało, Niemce nas odprowadzili pienknie, ładnie do pasa neutralnego, 

pas neutralny tam jest. Ja dwa razy był na piechote w Warszawie w casie tej ostatniej wojny, 

w cterdziestym roku. jesce Zydy byli aj, aj, pani. 

 

 

150. Karolina Pogorzelska, ur. w 1910 roku, 

         wieś Roszki Ziemaki, gm. Sokoły 

 

O pani Karpowicz 

 Pani Karpowicz to była bardzo dobra dla służby. I we front chcieli jo wywieźć do Rosji, 

wienc ta służba zabrała sie wszystka i znaczy jem opowiadać, tem Rosjanom najprzod, bo te 

to potem wywieźli. I jo nie wzieli do Rosji. To ona pojechała do Białegostoku i miała tam 

jakoś koleżanke cy znajomo, to wszystkim nabrała na garnitury za to. Sama mnie opowiadała. 

Tem, całej służbie, wszystkiem na garnitury nabrała. No i ona tak została sie tutaj, ale później 

już jak... Nie wiem jak to było? Że chiba już tutaj któś na ten majontek, to chiba ruskie 

najpierw... Nie wiem, jak to było. To jo stamtond wydalili i ona mieszkała tu we wsi  

w jednym domu, tam jak ta droga idzie tak o, w takiej małej budzie, co tam pod słomo stoi. 

To ona tam mieszkała jakiś czas, ale później kupili tamto u tego gospodarza, bo oni sie do 

Sokół wynieśli i ona przeniosła sie tu o, drugo dom ode mnie. I ona tu mieszkała, tu już 

mieszkała do śmierci. Sama mieszkała i jej, jej tu taka sąsiadka moja, ona płaciła i ona tam jej 

sprzontała i mieszkała tutaj. Ona najprzód to mieszkała ze swojo siostro, z panio Borowicz, 

ona na Litwie miała taki duży majontek. I też tam jek to musi Sowiety nachodzili, to oni tutaj 

sie... I ona tu przyjechała do niej i jakiś czas ona żyła tu ta pani Felunia Borowicz. To oni 

wraz mieszkali i wraz tam żyli. A później, jak już pani Felunia umarła, to w tamtym domku 

jeszcze umarła, a tutaj już ona sama przyszła.  

 No i ona, wie pani, ona siedmioma językami władała, no była uczona bardzo kobieta.  

I ona... Co ona miała za życie? Ona miała strasznie jakoś, żeby młodzież uczyła sie. Mówie, 

że u niej jak w szkole uczeń dobrze sie uczył i sie uczyli, i szkoła sie podwyższała, to ona 

radości dostawała. Ona dla nauki, dla młodzieży żyła, to jej był zawód. Wiecie państwo, już 

ona znaczy tak stale, wciąż o tym myślała. No i wie pan, jak tutaj już ona przyszła, to 

niektórzy przyjechali tu do niej, nawet mój syn był z Warszawy przyjeżdżał, to jej dużo 

pomóg jeszcze. Wie pan, bo to szkoła, co otworzyli, to mój syn w Warszawie... Ona prosiła  

i syn... Chcieli tutaj nie robić technikum, tylko miała być zawodówka, a ona tak chciała 

straśnie technikum. Ja mówie: Jaś, ty idź, ty tam. On tam pracował w ministerstwie. Ja 

mówie: Idź, ty idź, ty tam. On tam pracował w ministerstwie. Ja mówie: Idź, ty, pogadaj, bo 

ona mnie prosiła, żebyś ty przysed. Bo on sie uczył troche tu w tej rolniczej szkole  

z poczontku. I on poszed i tam zaczeli rozmawiać, wie pan i on mówi: Pani, ja, ja co bende 

móg, to zrobie. No i później zaraz tu zrobili, że te technikum otworzyli. I ona tylko mówiła 

zawsze, że ona by chciała te technikum, żeby ona doczekała, żeby ona jeszcze wstenge 

rozcieła, żeby ona doczekała do tego znaczy otwarcia technikum. No ale doczekała, ale już 

nie rozcieła, bo już ona chora była, już tej wstengi nie rozcieła, ale doczekała tego technikum. 

Ona bardzo była... I ona, wie pan, jak już tu zrobili, to tu do niej przyjeżdżali i z telewizjo 

przyjeżdżali też. Ona jest w telewizji, tylko teraz to już jej nie pokazujo, ja nie wiem. Kiedyś 

to pokazywali musi ze dwa razy. 

 I ona, wie pan, bardzo była dobra kobieta, bardzo porzonna, dla tych biednych dawała 

tam, co mogła dzie komu, wie pan. Ale mój syn tam uczył sie francuskiego, chyba Andrzej to 

sie uczył ze trzy lata u niej, to nie chciała nic. Wie pan, że zaniosłam kure, chciałam masła, 
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sera, nie chciała wziońć. - Nie moge, prosze pani, nie moge. No i co możesz z tem zrobić? 

Ale że tak to ona była bardzo dobra i ona tu dzieci dużo uczyła, nie to że mój i tu jeszcze 

później chodzili o tego sołtysa te córki, chodzili do niej jeszcze, chiba trzy córki, już nie 

pamientam. I wie pan, oba była bardzo porzonna. Ona studjowała we Francji, ona tam 

malarstwo studiowała, ale jakoś jej nie podobało sie to malarstwo, ten zawód malarski, tak że 

ona to, to pozostawiła ten zawód malarski i ona... Ja nie wiem, co ona tam studjowała później, 

nie powiem, bo tego tak nie rozmawiali, na czem ona to skończyła te studja. No bo wie pan, 

ano mówie, że siedem języki, to ona musiała przecież uczyć sie i studjować. Ona była zdolna 

kobieta, tylko tyle, że ona była stond. Ona, oni jech znaczy... We Francji studjowali, nie 

chcieli jech przyjońć na te studja, dziewczynek. Tak że ta mama jej aż tam pojechała.  

- Dlaczego oni dziewczynek nie chco tam puścić tech? Tak że ona później, wie pan, oni to 

załatwiali i ona tam studjowała. Później w Warszawie tu studiowali, tak że ona no człowiek 

uczony i mondry bardzo. Ona tylko dla ludzi żyła i dla młodzieży, przewaźnie dla tech 

uczniow. Ona całe życie to dbała, żeby ludzie sie uczyli, to jej był, to jej była manja w życiu, 

wiencej to nic. 

 Rozmawiałam z nio, wie pan, ona mnie tak o, o wszystkim, tak sie rozmawiało znaczy. 

Ona mnie nie tylko to co ja, ona mnie opowiadała ze swojego przeżycia. Opowiadała mnie, że 

janiek ona... Mama jej miała pszczoły i ona nie wiedziała, że ta pszczoła jo ugryzie. Jak 

poszły tak dzieś koło ula, jek jo ta pszczoła ugryzła, to mama musiała wszystkie pszczoły 

wynieść stamtond, żadnej pszczoły nie było. I ona, ona taka fajna była kobieta, że ona tak 

opowiadała o swoim tem przeżyciu. 

 I wie pan, ten front przyszed, ona nie chciała... Jak front szed, to ona nigdzie nie chciała 

iść stond, ona jeszcze tam w szkole...To, to chiba później Sowieci tu jo wywieźli do 

Ziemakow, bo ona... Niemcy odchodzili, to ona siedziała w szkole na schodach, tam  

w rolnicej szkole i pilnowała jo stamond wydalili.  Tak że wywieźć nie wyweźli, ale wydalili 

z tego majontku i ona w Ziemakach do końca życia już mieszkała. Później był tu taki duży 

pogrzeb, te wszystkie studeńci przedwojenne do niej poprzyjeżdżał i tutaj, tak, że taki ładny 

pogrzeb sie odbywał. 

 No wienc co wienc, to może wszystko, ja wiem? 

 

O pieczeniu chleba 

 Prosze pana, taka jest sprawa. Chleb sie piekło. Najprzód sie monkw zmiołło, później sie 

dało zakwaske. Taka była dzieża kiedyś, kiedyś, każdy miał tako tako dzieży piec, to znaczy 

ten chleb robić. Zaraz zakwaska była. Bardzo smaczny ten chleb był. Ja dużo piekłam chleba, 

duża, bardzo dużo, bo wie pan, mieliśmy... Budowali sie, to ludzi bardzo dużo było, tak że 

trzeba było co tydzień taki duży chleb upiec. No i bułki, ciasta piekli przeważnie też takie. No 

to wie pan tak było: ten chleb trzeba było rozczynić dzisiaj wieczorem i do jutra postał. No 

jutro rano trzeba było go... Monke to przesiać czyściutko i go wymiesić. Jak już on zaczoł 

rosnońć, to sie rozpaliło w piecu i sie w piecu paliło, żeby napalić, żeby później tak już... 

Swój piec to każdy zna tak mniej wiencej, żeby sie nie spalił a sie upiek. No i później, wie 

pan, sie wsadzało, robiło sie takie bochny czy na liściu, czy czasem na tataraku. Jak tak o to 

taki pachnoncy fajny chleb był jak nie wiem co. To my zawsze... ten chleb sie upiecze, a ja 

tak lubiłam sąsiadki poczęstować, każdemu zaniosła po kawałku, bo lubiła tak każdemu po 

trochu dać, żeby każdy mojego chleba spróbował, bo był bardzo smaczny. No i wie pan, tak 

było dobrze, dobrze było, bo ten chleb nie starzał sie, nie starzał sie. Była taka łopata, ja 

jeszcze mam to łopate. Taka była duża łopata o okrongła i tu miała taki trzonek duży i kładło 

sie bluszcz, ten tatarak albo liść kapuściany i sie kładło bochenki, takie ładne sie robiło no  

i sie wsuwało do pieca. No i był dobry taki chleb, smaczny był, niech pan nie myśli sobie, że 

on nie był dobry, bardzo smaczny. 
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Obróbka lnu 

 Najprzód posieje sie, później sie go opiele ładnie, czysto, żeby nie było zielska, żeby, wie 

pan, ono nie brudziło później sie te włókno. No i co? Później zbiera sie go, kładzie sie na 

ziemi, to go ono wyschło, cieniusieńko tak, takie znaczy warstewki. No jak to już wyschnie 

na tej ziemi, to go sie wtedy zbiera i na takie kucki stawi, żeby lepiej wyschły. Poźniej z tech 

kuckow sie wiąże i sie bije takiem, takiemi kijankami myśmy bili te siemie, ten len, no bo 

siemie trzeba było poobijać. Jak już sie obiło, wiązało sie w takie maleńkie snopeczki i sie 

wtedy do moczenia wiozło. No i sie tak kładło w kółko, żeby to wszystko wymokło, 

przyłożyło sie. To wymoknie, to trzeba wyciongnońć, rozstawić. To tydzień czasu, czasem to 

dłużej jak zależy, bo trzeba aż patrzeć, sie brało próbki, żeby sie nie przemokło. Moczyło sie 

w takich, takich, wie pan, takich, dzie gline kopio, w takich kanałach, dzie tam miał jakiś 

staw, taki rów dzieś, no bo wie pan, u nas tu tak nie było innej wody, bo rzeka... W rzece sie 

nie moczy, tam dzie woda płynie, idzie, to nie można moczyć, bo dlatego, że ono by to 

włókno obmyło w bieżoncej wodzie, tylko w mniej wiencej stojoncej wodzie. Później jak sie 

wysuszy, to wie pan mieliśmy tako miendlarke, już ona ma ze sto lat ta, co ja jeszcze mam jo, 

to sto lat, ale może wiencej, bo już ja pińdziesiont trzy lat, a ona taka stara była, jak ja jo 

wzieła z domu. Miendli sie tak, wie pan, na takiej miendlarce, sie zwija, sie suszy. Było dużo 

roboty, wie pan, sie suszy i później trze na cierlicy, to taka wielka, potrójna. To to sie wytrze, 

poźniej trzeba wziońć oklepać, sie klepało, takie było takie klepadło, znaczy taka... No 

klepadło sie nazywało. I wie pan, to sie oklepało czyściutko, wytrząchneło. Klepało sie na 

takiej, na takiej, na takiej babie, na takiej babie, wie pan, taka baba. Ja wiem, jak to 

powiedzieć to, jak to ma być? Stempa, to na tej stempie było, to była, wie pan, taka stempa 

była, co mielli kiedyś proso, poźniej jagody jałowcowe jak sie piwo robiło, to w niej bili. A tu 

sie poźniej wyczyści, wyprzontnie, tam wymyje i... To na niej klepali. Wyklepie sie, poźniej 

sie oczese na takiej szczotce źelaznej sie wyczese ładnie. No i wtenczas sie można już tak 

zgrzebie oddzielne sie przendło, a len oddzielnie sie przendło. No i sie oprzendło, to poźniej 

trzeba było te przeńdziona wygotować w popiele i oprać czyściutko, i wtedy wysuszyć,  

i zwijać na kłembki, i snuć. Taka ta jest osnowa duża, to sie snuło na niej, no i warsztat taki, 

co sie nawijało - krośna. I później sie te krośna już wyrobiło, jakie tam zależało; było cieńsze, 

to jedne z drugiemi, grubsze znow z drugiemi. Tak że to każdo oddzielnie sie robiło. No i wie 

pan, i tak cała ta robota, jak pan wie, że stopniowo poszła. I skończyło sie to na tem 

wszystkiem, jak już sie zrobiło, to skończona robota. Panie, ja całe życie robiłam, robiłam 

przy tem wszystkiem, bo w domu robiłam i tu przyszłam, to sama jedna byłam od poczontku. 

I widzi pan do końca, że sama jedna tu, tylko chłopow nie ma, bo mąż to już trzydzieści jeden 

rok jak nie żyje. No i tak sie robiło. 

 

Małżeństwo 

 Ja ożeniłam sie tysionc... Ja wyszłam za mąż w tysionc dziewieńcet trzydziestym 

czwartym roku, jedynastego lutego było wesele. Jedynasty luty już buł ostatni poniedziałek, 

to była chyba wcieśna Wielkanoc, nie? No i jak powiedzieć wam? Ja zaraz powiem. Miałam 

chłopaka, chodził do mnie cztery lata, ale rodzice nie chcieli mnie za niego wydać, że tam 

duża rodzina, bo kiedyś to wiecie, jak to było, że jak nie było kawałka ziemi, nie było życia 

nigdzie. I trudno, naprawde, że było trudno. I ten chłopak taki fajny był. Oni mieli musi ze 

czterdzieści pieńć morgi ziemi, ale ich tam była rodzina, bo to i zieńć. Zieńć jakos tam do 

nich przyszed i jedn syn, i zieńć, i ten mój chłopak. No i nasze rodzice, moi nie chcieli wydać. 

Bo ja bym za swego męża na przykład, żeby mnie kto powiedział, że ja za niego wyjde, to ja 

bym nigdy wiary nie dała, ja bym jemu chyba ślepie wydarła. No i wie pan, przyjechał do 

mnie w te komplementa, a ja mamusi mówie swojej, że dlacego mamusia, to ja za Władka 

pójde. - Za Władka to  to nie pójdziesz, jak chcesz iść, to sobie wynoś sie z domu i już. Ja 

mowie: Jaki łajzer przyjedzie, to za takiego teraz pójde. No i jak raz ten mój mąż sie trafił. 
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Był bardzo dobry., tylko że bardzo dobry, bo wiecie, żeby był niedobry jeszcze w tem 

wypadku, to byłaby może i rzuciła. Bo na dzisiejsze czasy na pewno bym rzuciła. Ale 

mamusia moja mówi: Ty wiesz, tam ni ma kobiety. A kiedyś było takie ciężkie życie. Mowi: 

Ty taka delikatna do żarcia, to ciebie, dzie w rodzinie wleziesz, to ciebie zamożo, bo zachlajo 

- mowi. No i wienc co? Posłuchałam rodzicow i wyszłam. Odbyło sie wesele w poniedziałek, 

ostatni już przed postem, no i wyszłam. No i życie, ale mąż mój umar już trzydzieści jeden 

rok już idzie, trzydziesty pierszy rok idzie. Zostałam sie sama z dzieciami. Wienc co? Mąż 

mnie prosił, żeby te dzieci uczyć. I wiecie, pracowałam jak kon, taki ogromny i uczyłam 

dzieci i już nie trzymałam żadnego na gospodarstwie. Jak ten syn jeden średni, co w handlu 

zagranicznym robi, to on w wakacje... Nie chcieli go nigdzie wysłać za granice, bo on tam nie 

należał do tych różnych partjow i on przyjeżdżał zawsze do mnie na wakacje, i pomagał mnie 

robić. Ale cóż tam? Ziemia nasza daleko. Było jej jeszcze wiencej, bo ja sprzedała kawałek 

ziemi. No i tak o. 

 Wesele moje nie było duże, bo to juz w ostatki było same, nie było duże wesele, a zreszto 

ja wiem, to jakoś tak sie złożyło, nie wiadomo i jak. No i wyszłam za mąż i przeżyłam tyle  

lat. Dzieci pouczyłam; jeden jest w handlu zagranicznym, pracuje jako z rolnictwa, drugi  

w handlu pracuje znaczy takim juz lepszym, bo on pracuje tam w Warszawie. On jeździ tam 

za granice. 

 

Dawne wesele 

 Kiedyś to takie wesele było... Czekajcie, ja powiem. U mnie takie nie było, ale powiem, 

jakie było, bo ja byłam na weselach. Tak, dzisiaj wesele, znaczy cały dzień bawio sie  

u młodych. Później takie zabiory, zabierajo każda swego drużbe, każda druhna, każdy 

drużbant  bierze swojo druhne i przychodzo do domu. Robio znow przyjeńcie dla wszystkich 

znaczy tak jak później, to na drugi dzień znow takie zabiory, wiecie państwo, ogólnie, całe 

wesele i tak chodzo od chałupy do chałupy, kto tam na tem weselu. na drugi dzień tak. To tak 

zaczno od brzega, to chodzo w koło, przyjdo... A to swachy byli. Moja mamusia to była 

zawsze do nas przyjdo już na ostatku i tańczo drugo calusieńko noc i jeszcze bawio sie i jedzo 

tam już u tej swachi. A teraz tak nie ma, teraz już nie ma i zabiorow, i ni ma... Ale kiedyś 

wesele to było! Zaczynali o dziesiontej godzinie ranie i te wesele trwało cały dzień, cało noc  

i drugi cały dzień. 
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X. Teksty nagrane w 1987 roku 

151. Władysław Choiński, ur. w 1907 roku, 

        wieś Roszki Sączki, gm. Sokoły 

 

Z okresu wojny 

 Ja w casie wojny był ułanem z drugiego pułku ułanow z Suwałk. Zaceła sie wojna, Hitler, 

panie, o cwartej godzinie sie zameldował rano. No i piersego trupa zobacyliśmy tam  

w Suwałkach, jak samoloty naśli, my jesce byli w domu, w kosiarach. Samoloty wzieli zaceli 

bombardować, to piersy trup kaprala, panie, od cekaemu, zabili Niemcy. Poźniej zaraz 

Suwałki bombardowali, my sie wycofali i jechali, jechali kolumnami na łomzyński front.  

I w Kulesach, na Wnorach, panie, nas samoloty zaatakowali, poźniej w Kulesach. Poźniej 

odjechalim pod Łomze, za Zambrow już, no już ruskie, nie ruskie tylko Niemcy już Łomze 

wzieli, już tu śli i na Mazowiecku walcyłem. W Czyzewie, w Czyzewie, prosze pani, 

pojechali, na Mazowiecku nas rozbili, pojechali do Czyzewa w nocy, to nasz  szwadron tylko 

jeden był odłoncony. No i, pani, w nocy wyjezdzamy w Czyzew, panie, a chłop wychodzi  

i mowi: Panowie, dzie jedzieta? Tu Niemcy kwaterujo. My cofneli sie w tył, poźniej na patrol 

niemiecko najechali, z cekaema nas pocieli. Ja nie wiem, ile nas sie zostało, tylko z kilku sie 

zostało, a wszystko wytłukli. No i poźniej my sie dołonczyli do kolumny pancernej jak to już 

tak o ten nas kilku było. I tam ,,Ura" krzyceli, i nas wysłali zbadać, co tam jest. Panie, my 

pośli, a tu drugi oficer wpada, myślał, ze Niemcy sie cofajo tu do nich. Jak połozyli na 

masynach te, te karabiny, jak zaczeli strzelać po nas! Tylko ze w brozdach sie cłowiek 

połozył i ten, ale zaraz oni przerwali i my sie wrócili. Na drugi dzień przysed, przyjechał nas 

pułk. No i przyjechał nas pułk, panie, i my juz podzienkowali, bo to najgorsa bieda w innej 

formacji. No i wtencas my tak: do Białegostoku, nie wiem, jaka miejscowość za 

Białymstokiem, w nocy zdobyli, panie, kolumne pancerno cało, Niemcow rozbili. 

Przyprowadzili jech, panie, w dwusereg ustawili ze dwieście chłopa było. Nie ma rozkazu 

jech wybić. No jak tylko tego, obserwator niemiecki, jak na kościele był, jak podał, panie, jak 

dała po nas artylerja, to my ledwo uciekli. No i pojechali do Puszczy Białowieskiej w nocy. 

W Puszczy Białowieskiej tego, przez Bug sie przeprawili i do Woli Głowskiej do tego, tego, 

ten generał, jak go? On juz nie żyje, pod Kockiem, o. I tam sześć dni bez przerwy walczyli. 

No już tak że Niemcy wzieli w koło i, panie, musielim sie poddać już wtenczas.  

 To szostego października sie zdałem, poddalim sie i poźniej nas wzieli tak: do 

Radomia, do Demblina do lagrow, poźniej do Częstochowy. Z Częstochowy zawieźli na 

Wszystkiech Świentech do Likenwaldu. W Likenwaldzie tam było tak, ze od nendzy to az sie 

słoma podniosła do góry, bo takie kojce byli pogrodzone i w tech kojcach spali. A najpierw to 

my zaśli, to Czechi tam sie mieścili, Czechi na wolność poszli. No i, panie, tam było sie na 

robocie, głod i chłod, jak to mowio, i do domu było daleko. Panie, to tak było, ze ja wazyłem 

cterdzieści osiem kila, a w wojsku miałem osiemdziesiont pare. No i poźniej to juz lepiej 

było, no pracowalim w Brandenburgu na robocie, na stacji tam. Troche tech kartofli można 

było kupić, nie kupić, tylko wziąść z wagonu, upiec abo ugotować, ale przeważnie piekli 

kartofle. Panie, Niemiec nawet nie chciał nawet bardzo i rozmawiać z Polakiem, co jemu tam 

niewolnik.  

 W czterdziestym piontym roku  trzeciego maja przyjechałem do domu. Jak ruskie 

weśli, wyswobodzili, tak trzeciego maja jak raz przyjechał do domu. W każdej chwili śmierć 

mogła być, w każdej chwili, bo Niemiec to wróg był. Ja teraz, teraz sie dziwie, ze Polacy no 

tam jeżdżo. Ja zebym to samo  miał w myśli, zeby ja jesce dociekał, zeby ja miał 
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zwierzchność nad Niemcem, najbardziej te stare cholery. Specjalnie niewola, nie daj Boze 

komu być. 

 Cztery i pół roku byłem w niewoli i za to ni mam nic. Ranny nie byłem. Tylko mam 

też Krzyż Kawalerski mam i kombatantow te z trzydziestego dziewontego jeden mam.  

I Krzyż Kawalerski, panie, przysed z Londynu. Tak ze to nie tego. Cłowiek nie był taki jak 

teraz. 

 

 

152. 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 

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 pańszczyźnie  

 Pańszczyzna to tak była: przy majontku, to była wioska i miał takie części pola, pewne 

części pola i od tej pewnej części pola to robił tam we dworze, jak kiedyś nazywali: we 

dworze. I tam dwa, trzy dni w tygodniu te działke swojo obrabiał. I tam zaleźne było czy  

z koniami sed, czy z jednym koniem, czy sobo. Nawet kobiety to musieli płótno takie o lniane 

tkać i do tego dworu oddawać. To było wielkie uciemiężenie no narodu. A później no to tak 

było, że pańszczyzne znieśli. Pamientam nawet mój ojciec… Takie serwituty byli, wydzielali, 

to był w komisji mój ojciec w Krzyżewie, bo u nas to to sie nie podzielali tam, tu żadnej 

pańszczyzny nie było, tylko tam w Krzyżewie.  

  

 

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 
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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. 

 

O nauce w czasie okupacji 

 Szkoła tajna tu była. Szkołe prowadziła taka Falkoska Jadwiga, moja stryjecna siostra, 

ona z Łap, z Łap pochodziła rodem. No i to jak podczas okupacji to szkołe sformowała i ta 

szkoła była raz w jednym budynku, raz w drugim, tak ruchoma. I uczyło sie, ja wiem, musi 

jakieś koło dwudziestu uczniow było, bo nie tylko z naszej wsi, jeszcze i z innech wsiow byli, 

byli nawet ze wsi Truskolasy Olszyny i z tamtego Jabłonowa, Jabłonowa Wypych, tak że 

było… Jak Niemcy dzie tam sie pojawili, drogo jechali, to te dzieciaki sie rozlecieli. 

 

O wojnie 1939 roku 

 O wojnie to trzeba dużo gadać. No to ja do wojska był powołany w tysionc dziewieńcet 

trzydziestym roku. Byłem w rezerwie później w trzydziestym czwartym roku.  

W trzydziestym dziewiontym byłem powołany do wojska, jak wojna miała wybuchnońć, 

pietnastego sierpnia. Ja służył w artlerii konnej w Białymstoku na ulicy tutaj Bema. No był  

w łonczności i na szkole był łonczności sześć miesiency. A to później podczas powołania do 

tej wojny pietnastego sierpnia, to był przydzielony do innej formacji, do dziewontego pułku 

strzelcow konnych. To były oddziały konne, wie pani. Ja byłem tam, pierszy zajechałem, 

formował sie w Bacieczkach, we wsi Bacieczki koło Białegostoku. Pierszy ja zajechałem, tam 

był taki starszy wachmistrz, co miał ewidencje szwadronu zapasowego, już przyjechał. Ja jak 

pierszy zajechałem, to ponieważ dobrze umiałem pisać, szybko i dość ładnie, to tego, ja 

byłem pisarzem, pisarzem tej kancelarii szwadronu. No i było w szwadronie około dwiestu 

ludzi. I myśmy iść, zajechali aż… Nie przypominam dobrze, jakie miejscowości, w bok 

Łomży byli. To wtenczas wojna, Hitler wydał wojne pierszego. My mieli radjo wojskowe, no 

i zaraz wiedzieli. Nasze wojska pomimo że… Myśmy podjechali aż pod samo granice, no od 

Grajewa z tej strony. Jak to tam sie nazywa ta wieś? W tej chwili nie przypominam, ale że 
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my, nasz szwadron zapasowy był już na granicy, a wojska nasze byli pod Ełkiem, 

dwadzieścia siedem kilometry coś od granicy byli już na granicy, że jakby wieczorem mieli, 

to było, było przed wieczorem, a wieczorem mieli zajmować już Ełk. Ale jakoś Niemcow, coś 

sie tak zrobiło, że Niemce wienkso siłe dali czy nasze wojska, że my sie wycofali. Tego dnia 

sie wycofali przed wieczor i jechali, jechali aż przyjechali. Wojska też nasze sie wycofali.  

A Niemow to… Jak to ta miejscowość była wtenczas? Koła Grabowa tam, w tej chwili 

zapomniałem. To taka osada była, to tam na te osade Niemcow tech napeńdzili do niewoli, 

było kilka set i kuchnia stała nasza wojskowa. To tam wyróżnienia to nie było, tak samo jem 

jeść dawali żołnierzom. Obiad wydawali tako samo porcje. No ale myśmy to wszystko 

zostawili, pojechali i przyjechali aż tutaj koło Zambrowa. Koło Zambrowa przyjechali i tutaj 

aż Wysoko, za Wysoko Mazowieck koło Chodyszewa. I tutaj sie rozyśli. W naszym 

szwadronie dowódcy byli nie bardzo, te oficery, był rotmistrz i porucznik. Oni byli oba  

z Warsawy, ale jakieś nieporzondne, moim zdaniem, ludzie, bo nas rzucili bez tego, no bez 

żadnej opieki. W lesie na luzie stalim, mieli wszystko jeszcze, broń różnego rodzaju  

i wszystko, co tam trzeba było w szwadronie zapasowym, wszystko było: i ropa, i benzyna,  

i wszystkie różne przybory, co tylko tam było, bo było przeszło pińdziesiont wozy, no  

i kilkunastu było konnech. A wieczorem tak… A ja byłem pisarzem i byłem płatnikiem 

szwadronu, miałem jeszcze około trzydziestu pieńciu tysiency złotych. Przed wieczor tak 

nareście tam mowi ten dowodca mowi, że Falkoski, daj, daj ten, piniendzy – mowi – ja 

wypłace żołd żołnierzom. No jak to nie dać oficerowi, jak to nie dać piniendzy? Ja nosił  

w takim chlebaku małym, tam nikt nie wiedział, że ja piniondze mam, z żołnierzy nikt nie 

wiedział, że ja piniondze mam czy co. No i ja oddałem te piendziesiont pod sam wieczor. No  

i zaraz zmierzch zapad i to jakoś sie rozkwaterowali w tem swoim obozie. Z rana wstajem, 

nie ma naszych dowódcow, nie ma, znikli nam. I piniendzy nie ma, i dowódcow nie ma. To ja 

byłem taki cłowiek, orientacyjny i taki drugi kapral był Graboski tu spod, zza Grajewa  

i zbiórke żołnierzy tech zrobili, wie pani. A to przeważnie byli z Wileńszczyzny,  

z Grodzieńszczyzny. To tego, my to zbiórke zrobili i jakby to sie radzili: Co teraz mamy 

zrobić? Czy sie rozchodzić? Bo mamy radjo z sobo, wiemy, że już Białystok Niemce zajmujo, 

a my formalnie jeszcze wojsko jest, wszystko mamy, co trzeba i formalne wojsko. No to ja 

podał wniosek, że które bliższe, to mogo sie rozejść do domu, nas było kilkunastu, bo dzie 

pójdziesz już? Wiemy, że ruskie przekroczyli granice i ruskie jado, ale tu Niemcy już 

Białystok zajmujo. No i tak uradzili, że to co bliższe sie pośle do domu, a te dalsze wilniaki, 

grodzieniaki, już z tamtych dalszych stron to sie przydzieli do brygady kawalerji, do 

wileńskiej brygady kawalerji. Tam ta brygada była zaraz o… My w takim małym lesie stali,  

a ta brygada stała, wienksy zaraz las był, ale to mała przestrzeń. Myśmy stond z Graboskim 

wyjechali tam do tamtego dowódcy i mowim, że tak i tak, my zostali i czy my możemy sie 

przyłonczyć tutaj do pana pułkownika. Mowi, że prose bardzo. Mamy wszystko co trzeba.  

I tego, no i on dał nam takie pismo, że tego, że prosze przyjechać do połonczenia. No  

i myśmy się to zaprowadzili z tem Graboskim cały ten swój szwadron z temi ludźmi. To, 

które -  mówił – że które chco, to mogo sie wycofać, a które majo daleko, to dzie pojedziesz, 

jak tam ruskie zajmujo. To i sami sie, ja tu blisko miałem, kilkanaście kilometrow, no to dzie? 

Musiałem wrócić do domu. To jak sie rozstawali, to płakali, takie było wojsko. To by było 

tyle co do wojska.  
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153. Maria Falkowska, ur. 1900 roku, 

         wieś Jabłonow Kąty, gm. Sokoły  

 

O obróbce lnu 

 Najpierw len wyrwany trzeba było go obić, otłuc kijanko, rencami. I sie wiązało 

snopeczki, do wody sie moczyło w stawie, w wodzie. No i jak on mok, to sie wyciongało  

i wtenczas suszyli, suszyli i tarli na cierlicy. Tarli, nieraz z pola sie przychodziło do kopania, 

to cało noc sie tarło len, on suchi był, szkoda było. Napracowali sie dawniej kobiety, to nie 

dziś. No i tego, później oklepać trzeba było, najpierw wysuszyć, poźniej oklepać, nazywali sie 

pułgaszczi. No i tego, co? Co tam dalej? Ja czasem zapominam, wie pani, bo ja mam 

dziewieńsetny rocznik, mam osiemdziesiont siedem lat, no. No i tego, po klepaniu czesali na 

takiej szczotce i przendli, przendli. Robili z tech nici poźniej płótno. Wieczorami całymi 

przendła. Na wsi moda była taka, że chodzili przondki. Poszli do sąsiadow i tam u sąsiadow 

poźniej jeszcze kilka kobiet sie zebrało i to wszystek len i to wszystko przendli do jedenastej 

to nie, do pierszej przeważnie przendli. No i robili płótno, płótno robili, przedawali na 

jarmarkach i sobie robili. Koszule robili i szyli dla mężczyz, przeważnie dla mężczyz i tego,  

i dla siebie, i na wszystko mieli płótno. To była pracowita rzec strasznie, ale co zrobić jak 

trzeba było. To nie teraz, co, co majo wszystko dobrze. 

 

O dawnym weselu 

 Moja mama to woziła młoduchi zawsze, była proszona w całej prawie wsi za tako 

swache. No a ja jesce dzieciak była, kryjanica taka o, kryjanica  nazywajo. No to było wesele 

tak: dwa dni, trzy dni sie odprawiało wesele, bo byli zabiory  u każdego po tem ślubie. Jak 

przyjechali z kościoła, to rozbierali, rozbierali tech gości do siebie na zabiory. I poźniej no  

u siebie sie czestowali, poźniej poszli tam na te stanowne, sie czestowali, na wesele. I na 

drugi dzień chodzili po „dzień dobry”, no u każdego, musieli iść całem aktem weselnym, 

zabawili sie, zjedli, wypili i tak, taka moda była. I muzykanty chodzili do domu, kto był 

zaproszony. Teraz już ni ma tej mody. 

 A oczepiny pannej młodej to roźne. Kładli jej tam… Zdejmowali welon, kładli jej tam 

ten czepek, jak to mowio, no i tego, no i tego o. Tam rozmaite żarty stroili; to pantofel zdjeli  

z nogi, to co, tam takie jak to dawniej przyjente było. A piosenkow? To ile ja umiała śpiewać 

piosenkow, pani! Umiała, teraz to i zapomniałam, teraz śpiewajo, tylko inaczej.  

Pozapominała, ale może z jedno przypomne. A mnie sie te teraźniejsze snujo „Szła 

dzieweczka do laseczka” i takie kawałki roźne, ale sie zapomina.  

 

 

154. 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.  

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 
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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. 

  

O budowie cepa 

 Główna cęść, za któro sie trzyma, nazywa sie dzierzak, dzierzak i bijak przymocowane 

byli gązewko, a przywiązane jedno i drugie było przywiązane uwiązakami ziemiennymi. Toć 

jak cały dzień stał, wiencej młocił jak dzisiaj serokomłotno. 

 

O budowie kościoła w Sokołach 

 Wieza kościoła dziewieńdziesiont trzy metry w góre. Ojciec był zdolny chodzić wysoko, 

wienc jako pomocnik, jako robotnik zajenty był przy kościele tak jak i inne z parafii chodzili, 

to wysoko mog chodzić. Chodził jak załozyli belki w poprzek kościoła, na filarach, ogromnie 

grube, dembowe, to ze ściany na ściane chodził bez nicego. Niech dzie przejdzie kto. 

Przygotowane wiezy, wiezy wysokie so… Ksiondz Woronko powiedział: Jak Perki nie 

postawio, to trzeba drogo bedzie majstrom zapłacić, oni postawio te ryśtunki. Zased nas 

ojciec i Bruseski Bolek, a musieli wysoko. Ostatnie te zakońcenie, te krystynko, to posed 

ojciec i ksiondz Woronko, który również sie nie bojał. Ojciec trzymał goźdź  

w gembie, a drugo renko sie trzymał tego słupa, który tam wystawiał. I tak młotkiem pobijał, 

zeby złapać tem goździem to deske do tego słupa. To trudne było przebicie, łatwiej poźniej 

przybić drugo i trzecio. W ten sposob był, a ksiondz trzymał – mowi – mnie za nagawke.  

– Trzymaj sie, panie, mnie trzymaj! Tak zostało zakońcone te, te rustowanie. Nastempne 

murarze weśli, dokończyli stawiania. Wszystko ukończyli.  
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XI. Teksty nagrane w 1988 roku 

 

 

155. Wacław Rogalski, ur. w 1906 roku,  

          wieś Brzeźno, gm. Grabowo 

 

Wspomnienia z 1939 roku 

 O w trzydziestym dziewontem roku, prawda, jechaliśmy z Białegostoku na strone, bo ja 

wiem, na Ukraine gdzieś. Potem nas wrócili na Łomże, tutaj na Prusy Wschodnie. Stond jak 

nas wrócili, prawda, na to Łomże, Nowogród, tam masakra sie zrobiła. Nareście nas Niemcy, 

prawda, desanty przekroczyli, zalecieli droge, wykreńcili znowuś, na przykład dowodctwo 

wykreńciło w inno strone i dzie, na Warsiawe. Na Warsiawe tego, poźniej od Warsiawy 

wykreńcilim na Łukow, Demblin, Kowel, prawda, tam bylim. No i poźniej Niemce tam koło 

Demblina w lesie, prawda, samoloty śli, zaceli z karabinkow do nich pykać, nase wojsko. Jek, 

prawda, artylerja potem dała niemiecka! Oni zaobserwowali, prawda, masakra. No ostał ranny 

jak ja. Ale te dowodctwo znowuś, które sie, prawda, zostali zywce, dostali sie do Anglii, jak  

i Wojsław Broćkoski, teraz kolega, prawda, był zza Białegostoku, tam Kalinówka Kościelna, 

tez w Anglji. A ja ostał ranny. Niemce zabrali, prawda, poźniej na swój opierunek, no 

przywieźli. Kapitan ostał ranny na noge, jak tak jak byli obydwa. Jego potem wzieli. Dzieś 

tam nas wywieźli, to nie wiem, bo była zgruzowana tam ta stacja. No i, prawda, poźniej nas 

wywieźli do… Zara przypomne, jakie to, śpital zrobili z gimnazjum. Nie przypomne. Poźniej 

z tamtela nas wywieźli do Garwolina, z Garwolina przywieźli do Jabłonna – Legjonowo, to 

pod Warsiawo Jabłonna – Legjonowo. No i tam, prawda pod opieko niemiecko, lekarze 

polskie, a dowodctwo niemieckie. Tam było i chłodno, i głodno, i tego. Major – lekarz 

przychodził. – No chłopaki – mowi – was, tylko, bo wiecie, głodno i chłodno, i do domu 

daleko – mowi. No dopiero wiara sie zaczeła ruszać, no ja też tam o sie zaczoł razem 

kombinować i tego… Wywieźli nas do Warsiawy. Zaraz jeden odpad, posed do Czerwonego 

Krzyza. A my przyśli, prawda, nas przywieźli do, pod Ostrołenke. Jest tam Grabowo? Do 

Grabowa, no i tamoj poźniej od tego Grabowa tośmy śli do Ostrołenki piechoto, bo juz, 

prawda, tor sie skońcył. Przyjezdżamy, prawda, do Ostrołenki, Niemce. Wychodzo na 

przykład gospodynie i gospodarze tamoj i tego. – Panowie – mowi – rozsypcie sie, bo – mowi 

– bo Niemce łapio i wywiozo do Niemiec. Ja sedłem, prawda, kobieta wysła, prawda,  

z mieszkania, tak mieszkanie stojało przy ulicy, tak jak tutaj, no i zaprasza mnie do 

mieszkania. Przyszedłem i ona sie pyta, czy tego i tego nie widział, czy takiego nie widział.  

– No nie wiem, pani, ja widziałem tam ze swoich stron – mowie – to tam z Gromadzyna, to 

tamoj z tego o. No i mowi: Wie pan co, dokond pan idzie? Ja mowie: Ja ide, mam w prostej 

linji to cztery kilometry mam od niemieckiej granicy. Tu so Niemcy. A ona mowi: Panie, 

Łomża so juz Sowiety, w Ostrołence Niemcy, to i tam so Sowiety. A moj zieńć – mowi – 

jeździ do Wincenty po cukier, po sol i po sacharyne, a majo – mowi – śrajbant, bo w tygodniu 

wymieniali, przywozili to wodke z Łomży do Ostrołenki i takie wymiane robili – mowi – 

majo wymieniać. No i mowi: Niech pan zakwateruje sie, bedo wymieniać, to dopiero – mowi 

– pan sobie pójdzie do Łomży. No i ja tak zaryzykowałem. To siedziałem u tej kobiety 

tydzień casu. Jeść dawała. Przyjezdzał zieńć, prosze państwa, na przykład z tem towarem, tam 

tego i mowi… A ja w pokoiku śpie, połozyła mnie i śpie. Mowi: Taka i taka rzec. No, ja jej 
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dałem, prawda, tam na życie, bo miałem jeszcze piniendze. I on tera do tej teściowej mowi: 

Po co – mowi – mama brała? – Ja nie chciałem brać, połozył na stoł i lezo. Ja nie wzioł, mnie 

waźniejse zycie niz piniendze. I ona nic ni ma i ja nic ni mam. No to pobyłem u niej tydzień 

casu. Poźniej, prawda, robio wymiane. Wyślim do tego śrajbanta, moze tak jakie z pół 

kilometra, moze jesce nie było pół kilometra, Niemcy dali znak, Sowiety przyjechali, juz stop, 

nie bioro. Tera niemiecki wachman do nas sie zwrócił, a tak byliśmy jakie pińdziesiont metry, 

bo nie dopuscali. – Jo – mowi – dzie chcecie tam idzcie. Sowiety nie chco was przyjońć. Ja 

ide z powrotem na te kwatere, teraz ten wacha mnie zatrzymuje. – Dokond ty chcesz iść? Ja 

mowie: Ja ide tu i tu. – Ja bende miał po południu warte, idź tu w krzaki posiedź, to ja cie 

przeprowadze – mowi – i pódziesz. No ja tak zaryzykował. Odnisedem, prawda, moze jakieś 

dziesieńć, pietnaście metry. W te takie krzaki, zarośle. Dwóch cywilow do mnie sie zwracajo, 

chłopaki. – Dokond pan idzie? – Tu i tu.  – Panie, my idziem tu i tu (jakaś tu wieś dzieś pod 

Łomżo w te strone), bo my juz pare razy przechodzim – mowi -  my pójdziem i my pana 

przeprowadzim do Łomży. Podniśli moze jakieś dwa, trzy metry, Sowiety wylatujo. – Stoj, 

kuda? Ja mowie: Ja damoj! Ja był, prawda, po wojskowemu, zadnego karabina nie miałem ani 

tez co. – Ja damoj! – Kuda wy? – Do pamieszczika, bo nam nie zapłacił za robotu. – No nie 

lza! Sałdat, stupaj szoso! No ja przysed z powrotem do tej szosy, ten wachman mowi: No co? 

Ja mowie, ze taka i taka sprawa, kazali mnie prosto iść szoso. – Jo, to moze idź, ale tam siedzi 

– mowi – wacha, to z powrotem cie zatrzyma. Wysedem, moze jakieś trzydzieści metry, 

siedzo, prawda, i cywile i wojskowe siedzo. On teraz ten wartownik sie pyta: Kuda? Mowie: 

Ja do Moniek, Łomża. – Siadaj! Posiedzieli moze jakieś pietnaście, dwadzieścia minut, 

przysła zmiana, nas wzieli, prawda, w strone Łomży przeprowadzili. To juz nie wiem, bo było 

tak szaro, ale dosyć, ze tam jakiś majontecek był, bo taki folwark, mieszkanie było duże. Oj, 

tam nas było sporo! Przenocowalim, noi rano nas przywieźli, prawda, do Łomży. Do Łomży 

przywieźli, a śtab rosyjski był tam, dzie kiedyś było seminarium duchowne o. Tech cywilow, 

prawda, przesłuchiwali i puścili jech. Potem moje zeznanie, co mnie opisywali. Wychodzili, 

prawda, wartownik. – Sołdat, stupaj damoj! No i ja prawda przysed do samego domu. No i to 

wszystko. 

 

156. Henryka Szczech, ur. w 1931 roku, 

         wieś Milewo, gm. Grabowo 

 

O czarach, marach, strachach i wróżbach 

 Beńdzie to juz trzydzieści sześć lat temu, jak mnie dusiła mara. Pojechali rodzice z domu  

i mąż do Piszu, a ja zamkneła drzwi za niemi i położyłam w łóżko. Czuje, że idzie i stuka, ale 

szum taki był. Przychodzi nade mno i jeszcze te słowa mnie sie przypominajo: Przychodze 

odwiedzać młode kobiety. Odwraca mnie na plecy, ja sie broniłam temu. I była ta pani, 

kobieta chustko tako grubo, w krate, szeroko okryta. Odwróciła mnie na plecy i sie położyła. 

Straszny miałam ból, ciężar. Krzyczałam, wołałam, ale nikt tego nie słyszał. I jak to ze mnie 

zeszło, ta mara, to mnie sie zrobiło lekko, ale bardzo słaba byłam, ledwo leżałam na łóżku, 

spocona byłam. I poźniej za jakieś dwa dni znowu to samo było, też przyszła i mnie dusiła, 

tak samo mnie dusiła, ta sama kobieta, to była mara. A trzeci raz jak szła, to nie pozwoliłam 

jej sie odwrócić na plecy, tylko starałam sie odwrócić na brzuchu. No i nie dałam sie jej dusić.  
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*** 

 Mój ojciec opowiadał, bardzo to już dawno było, ja jeszcze byłam mała. Pojechali do 

miasta na targ, sprzedali krowe. Dzień był krótki, pili litkup. Jechali jeszcze kolega ojca 

razem. I ten kolega ojca mowi: Tu my nie przejedziem, bo tu straszy, tu diabły chodzo, ludzi 

opentujo. Ten człowiek zdążył to powiedzieć, konie staneli, wzieli parskać i na tylne nogi 

stawali i nie chcieli iść. I ten człowiek, ten kolega ojca mowi: Musim nocować. A ojciec 

mowi: Nie wierze w żadne diabły, w żadne opentanie, zsiad z woza, wzioł bat, jak ćwiknoł po 

drzewie, uderzył tym batem w drzewo i konie poszli i oni pojechali do domu. Mój ojciec nie 

wierzył w diabły. 

*** 

 Było to kiedyś tak, jak mara chciała komuś dokuczyć, to dała krowie czerwone mleko. 

Ludzie wydoili krowe, jak było mleko czerwone, stawiali jakieś naczynie na płocie, na takim 

słupie i żeby przyleciała jaskółka, to odczaruje mleko i beńdzie białe. Ale dokond ta jaskółka 

nie przyleci, to czerwone mleko, bo ta mara ma działanie czarodziejskie takie. Nawet ta mara 

chłopom dokuczała. Konie, kiedyś męszczyźni lubili i konie wyczesywać, grzywy ułożyć,  

a ona w nocy splatała warkocze koniom, mara. I tak tym mężczyznom też dokuczała mara.  

A dużo rzeczy robiła mara; strasznie ludziom dokuczała, mężczyz, tych pastuchów, co na 

chlewach spali, dusiła. 

*** 

 Tak było, że czarownica oczarowała ich w domu i takie czary w nocy rzucała czarownica 

czy to diabeł był, w nocy waliło im w dom czym tylko. Oni leżeli w łóżkach, tak: garki 

skaczo, rzuca garkami, talerzami, szklankami po mieszkaniu. I ci ludzie zawsze drżeli,  

w łóżkach leżeli, modlili sie, myśleli, że wszystko jest pobite. Rano wstajo, a tak jest taki 

idealny porzondek jak zostawili. A jak któś z ludzi szed do nich, to w chlewach takie 

kukawaki byli do siana wkładania, w tech kukawkach siedziały i kukukały. Ja sie ludzie bali 

do nich iść do tych ludzi, bo wiedzieli, że tam pełno czarownic i że na strychu oni mieli te 

czarownice, i na chlewie. Ja sama pamientam, był pogrzeb i myśmy szli z matko, jeszcze 

małe byliśmy i coś kukało. I oni później świeńcenia robili, ksiendza przywozili. Tak było.  

 Któś chciał czarownice zobaczyć, która kobieta jest czarownico i to maro, to jak przyszła 

go dusić, jak kto jeszcze miał na tyle siły, to powiedział: Przyjdź jutro na śniadanie, tylko  

z łyżko. I u sąsiadow tak było; przychodzi kobieta, dużo chustko nakryta, znajoma i trzyma 

łyżke w renku. I już ludzie wiedzieli, że to jest czarownica, bo łyżke miała w renku. 

*** 

 Mój wujek opowiadał mi tak: był w Grabowie pogrzeb, szed on z miasta z zakupow, 

bardzo był zmenczony i pomyślał sobie, zajde ja na pogrzeb, jednak nie zased. Wyszed on za 

wioske, a wielki kaczor wyleciał i tłuk mu sie pod nogami, laz pod nogi, krzyczał, wrzeszczał. 

I tak długo, długo prowadził. Ten człowiek tak był wystraszony i pomyślał sobie: To ta 

kobieta, co umarła, to jego tak goniła dlatego, że nie zased. To nie tak dawno to jeszcze było. 

*** 

 Rzucanie urokow to było jeszcze gorsze niż czary, bo można było nawet umrzeć. Jedna 

pani miała dużo gąsiakow, a szła taka starsza pani i mowi: O, jakie pani ma pienkne 

gąsiaczki! A te gąsiaki wszystkie sie poodwracali na plecy, główki pokładli na brzucha  

i nogami tak nogami, tak ściongali. I ta kobieta zdążyła… Dokond nie złapała wengli, śleje  

i spodnie z chłopa i te wengle rzucała w wode i odmawiała czary: Czary, czary, idź na bory, 
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na lasy. I każdego gąsiaka przeciongała przez spodnie i przez śleje. Które zdążyła, odżyli jej, 

ale dużo jej zdechło, ot który nie zdążyła uroku odegnać. 

 Czary, jak było ładne dziecko, to czerwono kukardke zaczepiali, żeby nikt nie urzek. 

Albo jakiegoś kiziaczka mieli małego, ładnego, to na ogonek albo na grzywke też kukardke 

czerwono czepiali, bo czerwień broniła od czarow, od uroku. 

 Ludzie so takie, majo czar, że w wigilije Bożego Narodzenia, jak pójdzie do sąsiada  

w kożuchu, cały rok cała rodzina ma wrzody. I wejdzie do domu, to siada na krzesło i tak 

podskakuje, i podskakuje, i podskakuje. I żadna kwoka nie siedzi, nic drobiu nie uchowajo ci 

ludzie, bo on czar taki rzucił w wigilje Bożego Narodzenia.  

*** 

 Było to w czterdziestym roku, chodziłam do drugiej klasy i miałam takie wyrzuty, takie 

krosty, strupy, cało buzie, pół nosa i aż do ucha szło. I moja mama mówi, że to jest, ktoś mnie 

urzek. Zawiozła mnie do takiego czarownika, co to umiał odczarować. Zaprowadził mnie do 

pokoju, na takim wielkim, starodawnym kufrze mnie posadził, świecke zaświecił, chusteczko 

kazał mi sie obcierać (bo tak było, tak mama mnie zaprowadziła), obcierać i tam po swojemu 

szeptał: Urok, urok, idź na bory, na lasy, ustomp tej dziewczynce. Boże, Pan Jezus szed przez 

góry, przez skały. No i później kazał mi dmuchnońć w świeczke, trzy razy to świeczko 

naokoło po mnie obszed i wzioł te chusteczke ode mnie, któro ja sie obcierała. I dwa razy 

jeszcze ten urok odczyniał, odmawiał rano o wschodzie słońca. A już ja do domu nie 

pojechała, bo to było daleko. Mnie mama i brat zawieźli tam i zostawili na cały dzień,  

a pojechali sami do miasta. Ja u tych starych ludzi tam siedziałam. Jak ja sie bałam, bo ta stara 

kobieta to miała w spódnicy taki kieszeń i w tem kieszeniu, tam aż tak o tu, ten kieszeń był 

duży, takie placuszki miała i to mnie jeść dawała. A ja sie brzydziła tych placuszków i co 

mnie do tego placuszka, to ja troche polatam, polatam i potem na dwor wyrzuce kurom 

placuszki. Ona z tego kieszenia… To tak było kiedyś. 

*** 

 Moja córka miała chiba pieńć lat i jej rosła na oku błonka, zatarła te oko sobie. Nu, ja 

jechałam do Białegostoku z nio, ale w Kolnie, tam przy piekierni był autobus. Jedna pani 

mnie mowi: Pani, niech pani nie jedzie do Białegostoku, lekarz pani córke ślepo zrobi. Trzeba 

zamówić, trzy razy zamówić i przestanie, bo to ktoś czary jakieś rzucił na te oko i ta błonka. 

Mowie: Kobieto, daj ty mnie spokój! Ale nie posłuchałam. A ona mowi: A ile ludzi – mowi – 

nawet ja jeździłam, syna woziłam tam. Trzy razy zamówiła i jakby renko odjoł i błonka 

przestała rosnąć i oczko ładne. Ale że ja w to nie wierzyłam, pojechałam do Białegostoku. 

Dostałam leki takie dla niej i w porzondku. 

*** 

 Moja mama poszła na ogród, taki o mieli, buraki tam mieli, warzywa, no brukiew, 

narwać tego zielska dla kaczek, dla gęsi, a poczuła, ze beńdzie godzina dwunasta, ale mama 

miała i różaniec w renku. A tam była olszyna, od tej olszyny leciał diabeł. O, wyłoncza sie jej 

piekło w tym czasie! Wierzyła do śmierci w to moja mama i mówiła tak, że olszyna do samej 

ziemi  sie kładła, taka spadła wichura. A koło mamy jak spad ten szatan, to tak sie kreńcił, 

kreńcił, kreńcił w koło w tych skibach i cało mame zarzucał pyłem, kurzem takim, ziemio.  

I wierzyła świeńcie, że jest zły duch, który pracuje nawet o godzinie dwunastej w niedziele. 

*** 
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 W wigilje do świentego Jana panienki wróżo. Różne wianuszki puszczajo na wode, 

nawet na miskach, takie majo miski wody i też jakieś tam ponapisujo sobie i puszczajo, które 

tam do centra i do środka, to prendzej za mąż wychodzi. Takie majo wróźby. Nawet jak panna 

chce prendko za mąż, to jak druga wychodzi za mąż i ubierajo jo, to chwyci welon i sukienke 

przymierzy, to też wcześniej za mąż wychodzi. 

 Chodzili takie czarodziejki, wróżki, za to pieniondze brali, bogacili sie i uważali to, co 

jest najlepsze, to to mówili czy tej dziewczynie, czy kobiecie tam. Ludzie nawet wielkie 

pieniondze oddawali. Komuś coś ukradzone było czy coś zgineło, to śli do wróżki, wróżka 

wywróżyła im, kto to ukrad. Ale ile piekła nieraz narobiła! Naopowiadała to taki, to taki, 

akurat ktoś taki był i kłócili sie potem ludzie. A to wcale prawda nie była. Bo wróżka taka 

miała czarnego kota i ten kot jak wysed, jak spojrzał czarny cały. Do dziś dnia so ludzie, że 

bojo sie czarnych kotow, bo to czarodziejki miały te koty czarne. 

*** 

 Małe dziecko albo starsza pani jakaś, bo mężczyźni mniej chorowali na kołtuny, tylko 

kobiety lub dziewczynki. Wystraszona jest, ktoś wystraszył czy coś, to już temu dziecku nie 

czeszo włosków i to te włoski sie zlepiajo, zlepiajo i takie te włosy zrobio sie w kapelusz 

wielki, bo to od brudu, od tego wszytskiego, to taki się robi kapelusz. I ten kapelusz tak sie 

okreńci, okreńci i potem sie kreńcić dalej nie może, to po roku czasu tak troszke od skórki 

odrośnie, takie prostego, to te stare kobiety zaglondajo. – Acha, już ozdrowiało, trzeba kołtun 

ścionć. Ale jak ten kołtun zetno, to nie wolno spalić, nie wolno nic i żeby wrona na gniazdo, 

tylko zwinońć ładnie i duży kamień i pod kamień położyć go. 

 

 

157. Sabina Ćwik, ur. w 1920 roku, 

       wieś Milewo, gm. Grabowo 

 

O weselu i wróżbach  

 Pierw w lipcu umar tata, a trzydziestego sierpnia ślub brałam.  Na wesele nic nie było, 

wszystko takie, było troszecke, ale to wszystko takie proste. Ja wam powiem: on wchodzi 

drzwiami, a ja uciekłam oknem, bo to było w same źniwa, dzie jeszcze ja nie byłam tu ubrana, 

bo to w spodniach przeważnie, kawaler wchodzi, to ja oknem uciekam, on drzwiami, a ja 

oknem. Mowie: Dzieś mnie tako brudno zobaczy, no. Poleciałem na pole prosto do roboty, za 

koso zbierać. To nie tak że teraz, jak pódzie za maszyno i snopki zestawi. Kiedyś tego nie 

było. Trzeba było za koso zbierać, to ja pierszo zbieraczko byłam, bo sierpiem zbierałam i za 

pierszym kośnikiem stale, no. No i wtedy o brata syn przyleciał i mowi: Ciociu, chodź, bo 

dziadek umar, no. A to miesionc czasu ślub nasz był. 

 Dziewcyny, no to wesele u nas taka prosta robota, to nie było takie jak o, dziś to jenacej 

było, a tutaj taka prosta była. Tu wesele, tu sie uszykuje wszystko, goście przyjado. Eszcze 

musielim bardzo wcześnie jechać, bo nas ksiondz wyjeżdżał, na dwa dni wyjeżdżał, to młody 

musiał rano do mnie przyjechać, ślub wzielim, no i troszke wesela było. I to wszystko, no. 

Nie wiem, jak mam nazwać, ten radcy brat to na stole chodził na jednej nodze, takie byli 

pijani. Mój sie zenił, był bardzo młody, za sprawo aż, nie? To wszyscy urzendniki 

przyjechali, oj, to tu sie wszystko popiło, leżało. Radca wszed na stoł, jak zaczoł tańczyć. 

Mowie: Dajże spokój człowieku! O, sodoma była! 
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 Oczepiny? To wiecie nie wszeńdzie dzieś takie coś je, nie? Bo to dziś, dzisiaj normalnie 

wszystko to jest inaczej, a dziś tak w żałobie to znow inaczej, nie? Jak so oczepiny to znow 

jak co je swobodnie, to kucharka torty poszykuje i dopiero ile? przeważnie tsy śtuki, bo sie 

nie do pary robi, trzy torty. Muzykanci marsza grajo i wtedy kucharka i tamci pomocnicy 

wychodzo z tortami marszem, na stoł stawiajo przed młodych i dopiero oczepiny so, no. Jak 

so druzki, nie? młodej welon zdejmuje, nie? I teraz podrzucił do góry, na któro dziewczyne 

padnie, ta pierwsza sie żeni o, to już… 

 Młode dziewczyny to robili, żeby pod łóżkiem, bo tera to so tapcany, to nie ma, nie? Ale 

jak pod łóżkiem, to sobie zgrebkow takich specjalnie opientych i zrobili sobie studzienki pod 

głowo. Jak któren chłopiec przysed, znacy tam do studni wode pić cy tam z koniem przysed, 

no to ten ma sie ożenić z to dziewczyno, któren przysed. To faktycznie, bo ja tez tak robiłam  

z moim. Mój tak przysed w takiej długiej jesionie i tak mnie sie przyśnił, bo on ma sie prawo 

przyśnić, nie? Przysed do studni no i jego wziełam za męża. 

 

O kołtunie 

 Jak tam któś mocno te dziecko przerazi, nie? wtedy takie stronce sie zwijajo na włoskach 

i gdy jech obcina, to te dziecko pokreńci w ogóle, a jek nie obcina (bo teraz tego nie ma i w to 

nie wierzo), ale jek nie obcinał tech włosków, to wienc on sie wywijał na głowie i dziecko 

było swobodne, nie pokrencone. A tak to rence, bo to takie przerasenie, rence i tu nogi 

pokreńciło, że nieraz mowio, a to sie urodził taki pokrencony. Nieprawda, bo to jest 

przerasenie, no. A i przypadzisko z takiego przerazenia ma tez, no. To właśnie ten brat moj  

i inne siostry mowio, bo to je brat, tylko że ojca i innej matki, tej u której byli, i on nastawił 

na mojo siostre. I ona poszła na maliny, a on ojcu powiedział, że ona tam nie pognała krowow 

ni co, tylkoj, tylko poszła na maliny. I ten ojciec wpad zza krzaka i jako jo przeraził, ona 

nieżywa została, no. No i w tem miała przypadzisko i tak do osiemnastu lat chwytało to 

przypadzisko. Jak dobrze, to dobrze, jak troche coś w nerwach, to ona sztywna sie robiła, to je 

właśnie. A żeby byli nie obcinali jej włosow, a nie wiedziała mama o co chodzi i włosy jej 

ścinała, nie?  

 

 

158. Antoni Grabowski, ur. w 1911 roku, 

         wieś Konopki Monety, gm. Grabowo 

 

Odczynianie uroków 

 Rzucali wengle na wode. I na kogo sie pomyśli, ze któś mog człowieka urzec, to jak ten 

co urzek, to te wengle wychodzo zaraz do góry, te ido do dołu, a ten, co urzek, to wychodzo 

do góry. I dopiero na tego one odmawiajo, bo jak czasami odmawiajo, nie wiedzo na kogo, to 

zaraz tak nie przejdzie, nie przestanie. A jak te wengle puszczo, patrzo, ten wengiel 

przechodzi do góry, no to już nie tego, ze dopiero urzek jego. 

 

O wróżkach 

 O, kiedyś kradli wiencej jak tera. Tam konie kradli, to okradali ludzi z mieszkań, 

pościele, wszystko, no to jeździli do wróżek. To oni też powiedzieli, nawet przy tem 

powiedzieli, ze ten i ten cłowiek, sąsiad twój cy kuzyn przyprowadził takiego i takiego. 
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Casami nazwisko powiedzieli, a casami, ze on tak i tak wyglondał i on nastawił, naprowadził. 

Takie wrózki to byli. 

 A znowuz takie, ze, ze wrózo, co beńdzie, jakie zycie beńdzie. Karty rozkłada na stole  

i sie jedno sie wycionga, najpierw jej z renki jedno sie wycionga, ona jo odkłada, poźniej 

znow dwie sie wycionga, ona odkłada, patrzy sie na nich. Do trzech razy, poźniej rozkłada.  

– Takie twoje życie beńdzie. A jak ona wie, jakie twoje beńdzie życie? Ja raz w Kolnie 

wrózyłem. Cyganka mnie wrózyła, ale tamoj mnie sie nie sprawdzało to w ogóle, co ona 

mówiła. 

 

 

159. Celina Grabowska, ur. w 1912 roku, 

        wieś Konopki Monety, gm. Grabowo 

 

„Popiołek” 

 Kiedyś robili „popiołek”. Chodzili z pońcochami, w pońcochi sypali popioł i po domach 

latali, tak. Jak ja taka była jesce młodsa, latali po domach i tymi pońcochami męzcyznow 

ganiali, po plecach i mowio: Bodaj za rok docekali! Jesce w ten popioł to i kamienie kładli. 

Druga ucciwa to sam popioł, a niektóra to w rog wsuneła kamień abo i kartofel. I jek 

cłowiekoju na plecy! I jesce nie trzeba nic było sie obrusać za to. A nic nie trzeba było sie 

zgłosić ani na nio mowić, bo to trzeba było rok tego cekać. I poźniej na wiecor robili sobie 

tako o gościne, tam śledzie kupowali, jakieś tam bułki i tylko ze postne rzecy, był to piersy 

dzień tego postu, zawse jak jest ten post, co było przed Wielkanoco. To jest piersy dzień 

postu, środa popielcowa. Tak, a teraz juz tego nie ma.  

 

Pieśni i zwyczaje weselne 

 „A tam pod Warsawo topoline sadzo” 

 „Którendy, Jasiu, którendy, Jasiu, pojedzies? 

 Czy przez doline, czy przez olszyne, czy przez wieś? 

 Zielono dróżko, zielono dróżko pojade, 

 Do swej dziewczyny, do swej jedynej na rade. 

 A cóź tam beńdzie, a cóź tam beńdzie za rada, 

 Kiedy dziewczyna, kiedy jedyna nie gada? 

 Oj, beńdzie ona, oj beńdzie ona gadała, 

 Kiedy Jasieńka, kiedy kochanka widziała”. 

 

  Kiedy ja brała ślub, to juz tak było jak teraz. To tam strojka była, swachna. Kiedyś to 

nazywali strojka, teraz swachna. No i posiedzieli, tam śpiewali te piosenki. Ta swachna 

siedziała  przy boku młodej. Zdjeła ten welon, ten wianek i dopiero rzuciła go do góry trzy 

razy. No i młody jak sprytny, to musiał go złapać, a jak młody nie złapał, to drużbant złapał,  

a poźniej młody musiał wykupywać wianek od tego drużbanta. Albo poźniej jesce znowuś na 

druhny głowe zakładali ten wianek, ze moze ona sie ozeni, za mąz wyjdzie. O takie to i teraz 

mniej wiencej to samo. 
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XI. Teksty nagrane w 1989 roku 

 

  161. Janina Brzóska, ur. w 1904 roku, 

           wieś Chełchy, gm. Grabowo 

 

  O wróżbach 

  Dziewcyny wrózyli sobie. O to kijem uderzali, dzie sie odezwie echo, tam jej mąż bedzie. 

To jesce wylatywali i psy draźnili, w której stronie pies zasceka, to z tej strony przyjedzie ten 

jej narzecony. To takie wrózby. Ulepiali jem, to jek sie z którym, tam na którego pomyślała, to 

sie wianki oba zlepili.  

 

  O pieczeniu chleba 

  Chleb rozcyniało sie na noc. Wode sie zagrzało ciepłej i poźniej sie rozcyniło. W ten,  

w wode wsypało sie monke i ta monka dostała takiego kwasu. Do razowego to sie nie 

dodawało drozdzy. I poźniej sie miesiło i chleb wtencas jak ros, robiło sie bochenki. Taka była 

łopata, sie na te łopate kładło te listki z kapusty i wtencas na te listki sie chleb kładło i do pieca. 

Tak sie kiedyś piekło, a teraz… Chleb sie piekło dwa dni. Wie pani, juz jak ja piekła chleb 

teraz, to ja drozdze i zawsze zostawiałam zakwaski słoik taki litrowy. Słoicek ten zawsze 

miałam zakwaske i włożyłam do wody, to zakwaske rozmońciłam, monke sypałam i drozdze 

jesce dodawałam do tego i do południa, i chleb sie upiek. A jesce jak mleko sie nie dawało do 

mlecarni, to sie dało mleko zsiadłe, z siadłym mlekiem i takiego sie mleko dolewało i był 

bardzo dobry chleb. Wtencas sie do południa upiek chleb. 

 

  Dzisiejsze życie 

  A ja teraz to wziełam tak… Mowie: Co ja tu zrobie? Wziełam smate i mowie: Troche 

zetre te podłoge. I tak mnie coś złapało, ze ja spuscałam tak prose pana, o śtywna. I mowie: Co 

ja tera bende robić? Dzieciak jak sie obudzi, a ja tu tak. Nerwowa byłam straśnie, a tera mój 

stary to lepiej, bo ja juz mało. I mnie tera je dobrze, nie powiem, ze źle. Ja tu sama u syna  

i synowej, ale, ale tu im nie robie, tylko o jesce ugotuje obiad i to tego, i tak dalej, i tak dalej. 

Tera córka przyjechała z Gdańska, mowi: Mamo, mama idzie do nas, to mamie lepiej będzie. 

Tam miasto i kościół blisko. A tutaj ćtery kilometry mamy i na piechote, a jak na Milewo, to 

dziewieńć kilometrow. Kto taksowko, to poleci, poleci, a ja piechoto. Wstane o pół do ósmej  

i zabieram sie, i tak ide, i pomału… Mowie: Dokond duch sie kołace, to trzeba cynić Bogu,  

a jak juz potem, to ja nie wiem, jak to beńdzie. 

 

  Przepowiednie 

  Przysed jeden taki cłowiek i to samo… Jak on był? Taśniecki cy jek? To było, juz to było 

duzo lat, to przed wojno, tak w ćternastym roku, juz ja miałam dziesieńć lat w ćternastym roku. 

Moze juz to było siedemnasty? Nie wiem. To przysed i to samo tak rozmaicie tak gadał: To ten 

bedzie, bedzie zył tyle, a ze go nie ma juz, tyle lat bedzie zył. I poumierali, prose pana… Dzieci 

bedzie miał tyle a tyle. I tak było. Ja poprzezywałam wszystkich. I to tyle i tak sie stało.  

I poźniej, poźniej, co ja mam mowić? I poźniej taki tu i Pawlicki… Mowi: Pan to bedzie zył 

niedługo, ze dwa tygodnie podzyje. A on tak: Co to ja mam umrzeć? – mowi. No zobacy pan,  

i tak było, no widzi pan.  
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  O dawnych weselach 

  Tam z wesela, to wie pan, rozmaicie i grali, i róźnie, i tam bawili sie tak samo jakby  

i teraz o. A tak to, co ja pamientam, wie pan. Zenili sie, śluby brali w kościele i… A tam nie 

było, zeby to… Jek sie tam zobacył, to jeździł az dotond az dali na zapowiedzie, sie spodobali  

i jeździli na opatry i tak dalej, i tak dalej, o. A potem sie spodobał, no to pojechali, ślub wzieli  

i tak. I zabawili sie, jesce tam sprowadzili gości. A tera to cale inacej, państwo kochane, drogie, 

tera to świat sie otworzył. Ja tez mowie nieraz, ze nieba Pan Bóg spuścił dla młodziezy. Niebo, 

to powinni Bogu zadziencać, bo Pan Bóg je dobry, dobry i sprawiedliwy jest, tylko zeby ludzie 

byli sprawiedliwe. 

 

 

  161. Aleksander Zalewski, ur. w 1912 roku, 

           wieś Konopki Białystok, gm. Grabowo  

 

  Z wojny 1939 roku 

  Byłem w wojsku. Piersze kroki stawiałem u nie żyjoncego już obecnie pułkownika 

Konopki, pochodził tutaj, stond koło Golank, dzieś niedaleko. Teraz pułkownik, ale był kapitan 

Konopko, prawda, u niego stawiałem piersze kroki w trzydziestym czwartym roku, kupa lat 

temu. To był pierszy bataljon, Konopka miał pierszy bataljon, a potem byłem w kompanji 

szkolnej u majora Sikory. Sikora nie zginoł pod Nowogrodem, major Sikora, prosze pana, 

wydostał sie. Prawdopodobnie, słuchy chodzo, że palnoł sobie w łeb, ale gdzieś już het daleko, 

dzieś koło Lublina, takie so wersje. Natomiast zastempca dowódcy pułku, pułkownik Nowak 

zginoł, zginoł pod Palmirami, koło Modlina pod Palmirami. A nas żyje, bo ja wiem, może 

ośmiu już teraz tylko. Pod Szablakiem zginoł porucznik Tarczałowicz, pod Szablakiem. To 

osobiście wyjmowałem mu legitymacje, prawda, i do pułku. Ja na wojne kapitana dostałem, 

dowodziłem pierszo KM, pierszo kompanijo KM, na Jednaczewie byliśmy, na Jednaczewie  

i Szablaku. Walczyłem tu Nowogród-Łomża, tu na fortach numer trzy, to znaczy te na 

Piontnicy, jak pan sie orientuje, tu był major Wyderko, to był major Wyderko, prawda, prosze 

pana. A na Pniewie był kapitan Sierniak, to z naszego bataljonu dowódca. Ja byłem dowódco 

trzciej KM na terenie, gdzie zbudowałem schrony. Od marca trzydzieści dziewieńć do 

wybuchu wojny budowałem schrony żelbetowe. Jako piechociarz byłem na kursie najpierw 

sieściotygodniowym, w Szablaku był ten kurs, potem był w Augustowie tydzień czasu. No  

i poszed na wojne. I pod Kockiem zostałem ciężko ranny, leżałem w śpitalu w Radomiu, 

zabrali mnie tam. Książke mam, prosze pana, „Wrześniowe drogi”, to Anielewicz opisuje  

o mnie.  

  Byłem w niewoli niemieckiej, we wrześniu zabrany z Radomia. Ja jestem łomżyniak,  

w Radomiu leżałem w śpitalu. Byłem ranny, pod Kockiem byłem bardzo ciężko ranny, prosze 

pana, i stamtond zabrali mnie do Adamowa właściwie, to jest niedaleko Radomia od Radomia. 

Tam przebadany byłem. To była właściwie izba chorych, nie było śpitala w czasie wojennym 

jak to normalne śpitale pracujo w czasie działań wojennych. 
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O Adamie Chętniku 

  Ja pochodze z Nowogrodu, to ćternaście pietnaście kilometrow do Łomży. Z Nowogrodu 

był Adam Chętnik, etnograf. Na cmentarzu w Nowogrodzie jest jego pomnik. On  

w Nowogrodzie mieszkał, tak samo jak ja nowogrodzianin. No i on założył ten skansen i jego 

dobra książka „Adam…” „Profesor Adam Chętnik”. To on, on, on kończył uniwerek, to 

kończył chyba… On skansen założył w Nowogrodzie, to zawdzienczajo tylko jemu. 

 

 

  162. Czesława Kołakowska, ur. w 1909 roku, 

          wieś Marki, gm. Grabowo 

 

  O wróżbach 

  Na świentego Andrzeja, jak jest Andrzej, to kłado sobie spodnie dziewczynki pod głowe, 

czary odprawiajo. No i ten mężczyzna, za którego ma wyjść za mąż, to sie przedstawi. Mojego 

męża siostrze tak było. I poźniej przyjechał to aż z Poznania ten kawaler i tak to sie wiło. 

Myśmy nie chcieli, bo on był troszke przygłuchy, mówił, ale że w ósmym roku go skarlatyna 

trońciła i zdrowie mu połamała. On i mówił, i dość przystojny mężczyzna, fajny było. I ona 

zdecydowała, a myśmy jej przecyli. Ale jak on tylko przyjechał, a ona wysła z pokoju i do 

mnie mowi tak: Bratowo, ten stary przyjechał, co on za jeden, co sie nie przedstawił – mowi – 

chiba ze on bedzie sie zenił? I wysła za niego, wysła za niego. 

   Te spodnie kłado i tam kilka pacierzy, tam zdrowasiek odmawiajo, to to już ja nie 

powiem. 

 

  Opętanie przez diabła 

  Mamusia moja widziała, jak wzieli, pod rence go wzieli i siło prowadzili, wprowadzali 

do świontyni, do cudownej Matki Najświentsej Częstochoskiej. Opentał go diabeł. Jego żona 

tłumaczyła, wszystkim ludziom tłumaczyła, że mowi tak: było to w takim mieskaniu, zebrało 

sie towarzystwo, tam sąsiadów, racej sąsiadów, bo to był cłowiek z wioski. No i mowi, jak 

zaceli pić, a ona przecyła, ze mowi: Nie pijcie (bo to był czas źniwowy), nie pijcie tej wódki.  

A oni – mowi – po prostu i on – mowi – tak to był skłonny przezegnać sie, a w tym casie…  

A taki synuś siedział, chyba ośmioletni, mowi: Tatuś, ty wódke pijesz a sie nie przezegnałeś. 

No i – mowi – od razu zauwazyła, że już on tak mantycy, już chodził, taki był nieswój, już 

zacoł nie lubić swoich dzieci. No i zauważyli, że już był niedogodny od tej chwili, od tego 

kieliska wódki, on był taki niedogodny. No i co? I ona… Oni jeździli co niedziela do kościoła, 

a on już nie chciał. I on jeździł, ale już do kościoła nie chciał. Jak przyjechał (bo to  kiedyś 

wozami i koniami), to oni cało rodzino śli do kościoła, a on zostawał. Pojechał razem, ale już 

został przy koniach i do kościoła nie sed. I oni zauważyli cało rodzino, bo byli już i starse 

dzieci. Kiedyś to tam dzieci nie było dwoje, jedno, tylko było siedem, osiem, pietnaście. No  

i zauważyli i go do kościoła, a on mowi: Mnie sie nie podoba. No to co? To ona do księży. To 

księża mowio, że nie co, tylko jego trzeba na siłe do kościoła. No to oni próbowali do kościoła 

swojego parafijalnego. Nie dali rady, nie mogli rady dać. Tak poźniej co? Ta zona mowi: Do 

Częstochowy! I zawieźli go do Częstochowy i oni siło. I mamusia moja nie wie, czy 

wypeńdzili. Ale księża wypendzo, bo świenco świencono wodo i on wyjdzie, ale 
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prawdopodobnie i uśkodzi tego człowieka. Już jakieś coś, bo tak księży trzeba, ze oni umiejo 

jego wyprosić. Ale kto nie umie wyprosić, to… 

  Albo jak gdzieś straszy, kochane – mowio – że w budynku, no, to jak kto nie jest 

odwazny, to niech sie nie zapytuje: Cego dusa potrzebuje? Bo skrzywdzić moze. Tak 

opowiadała moja mamusia, że tak kiedyś było, kiedyś, ale teraz tego nie ma. Kiedyś 

wywoływali duchy. No to księża, prawdopodobnie, że księża to wywołujo, że cego 

potrzebujesz, cego pokutujoncy potrzebuje. Ale jak inni wypowiedzo, jak prawdopodobniesz 

kiedyś, moja mamusia opowiadała, że jej ojciec opowiadali, mojej mamusi, że mowi: Twojego 

łba! I kiedyś tak było, że i głowe diabeł urwał. 

 

  Strachy 

  To ja była obecna, jak było… Ja powiem mowe, kochane, jak było w mojej mamusi 

oczach. Wieczorem przendli, kiedyś najpierw kołka. Nie znacie teraz tego? Tylko na tych 

kołkach. I sąsiady sie schodzili. A moja mamusia miała ożeniono wujecno siostre, na tych 

włościanach, a mieszkała na szlachcie, była szlachcianko. No i wiecorem… Ta siostra ciotecna 

mowi: Przydźta wiecorem! Z tako tam swojo to kuzynko, z Dobrzyccanko… Ta siostra 

ciotecna mowi: Przydźta z kołkami na wiecor, to posiedzimy dłuzej, a to było w karnawale.  

A chłopaki co? Jak oni przyśli na kolacjo i to było sporo daleko, po zastodolu trzeba było iść. 

To oni założyli płachte, a to jeden tak sie domyślił. Załozył prześcieradło białe, okrył sie  

i dawaj za niemi, jech peńdzić jako śmierć. Z buraka sobie uszykował tako skorupe, zrobił duże 

oczy w tym, zapalił świecke w tym, no i to skorupe wydłubał. Zdążył to zrobić, bo juz to miał 

przysykowane, kogoś przestrasyć. Takie miał po prostu zamiłowanie, żeby to kogoś 

przestraszyć. Jak oni sie obejrzeli, jak oni sie te dziewczyny obejrzeli i zobaczyli, ze idzie taki: 

czerwony, oczy duże, zemby, wszystko uszykowane, biało płachto odziany, to oni dawaj dyla, 

dawaj dyla i jedna przez drugo. Wpadli do mieszkania tego, to drzwi zamkneli. I on prosił pode 

drzwiami: Dziewczynki kochane, darujcie, zmiłujcie sie, to ja. A oni zaparli sie, nie puścili. 

Kochane, oni wychodzo, a on nie żyje. On straszył ich, a jego też coś straszyło. No i nieżywy, 

młody chłopak.  Tak to w obecności mamusi. To poźniej odwołać? Oni za niego krzyżem leżeli 

w kościele i na msze dawali te dziewczyny. No szkodowali go bardzo, bo, bo to był co to 

kolega był i chłopiec taki tego. I oni: Dlacego my nie roztworzyli? To on straszył, a jego też 

straszyło. Nie wolno straszyć nikogo. I o takie coś, no takie coś jest, coś jest. To z opowieści 

mamusinej ja mowie, bo ja to nie widziałam tego, ale moja mamusia opowiadała. 

  Nieraz mowi: Dziatecki, a zagadke jak – mowi – powiesz, bo to takie było zdarzenie. 

Bawili sie w zagadki i pozadawali jedni drugiem te zagadki, a nie mogli tej zagadki 

odpowiedzieć. I namyślali sie jak nie wiadomo co i – mowi – to była zagadka taka: Co lezy za 

obrazem? No to co za obrazem moze lezyć? A kto to może wiedzieć, co kto za obraz włoży?  

A to kiedyś byli tak obrazy postawione do środka i te kobiety tak rzucali tam coś pod renko, 

tam jakieś coś dzie kupiła cy… A takie dziecko lezało niemowle i ta długi czas sie namyślała  

i mowi: Już nie odgadniemy, już nic z tego, już to nie odgadniemy, nikt nie powie, co za 

obrazem lezy. A te małe dziecko takie było bezmowne, tylko jakie może czteromiesiencne.  

– Może mak? Oni patrzo, tak, w torebce mak jest uwiązany. I ten dzieciak to zagadke 

odpowiedział. To kiedyś, a teraz tego nie ma, teraz sie nie słyszy, a kiedyś takie byli róźne.  
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XIII. Teksty nagrane w 1990 roku 

 

  163. Tadeusz Głuszczyński, ur. w 1910 roku, 

           wieś Lachowo, gm. Kolno 

 

  O pracy kowala 

  Tutaj to można mowić i dłuzszo, bo dlatego że tak teraz jest i dotychczas jeszcze nie było 

tej mechaniki, to wszystko była robota renczna i sie posługiwało rencznie. To u kowala to było 

w ten sposób: ognisko musiało być, bo bez ognia kowal to już nie mog działać, tylko musiał 

ogniem działać. Żelazo trzeba było, tak zwane warzenie żelaza takiego, że żelazo sie topiło, ale 

musiało sie topić tylko tyle, ile by nie rozleciało sie, do pewnej temperatury. Temperature to sie 

nabierało żelaza od grubości żelaza, bo żelazo prendsze, to prendzej temperatury nabierało, 

żelazo grubsze trzeba było dłużej. To sie było łonczenie. Teraz jak chodzi, bo tak jak tera 

mechanika jest, to my sobie mechanike sami wytwarzali rencznie, bo byli robione pługi 

rencznie, byli robione brony recznie, były robione te wozy rencznie – to wszystko to rencznie 

sie wykonywało. A ten, a dzisiaj to juz jest inaczej, bo dzisiaj to już przyczepy, samochody, tak 

że już kowalstwo, po prostu ja zestarzał sie, a ono zgineło. 

  Teraz po wojnie, po czterdziestym piontym roku, to już nastompili fabryki, ze robili tak 

zwane półfabrykaty podkow, no a my jech uzupełniali i pasowaliśmy do końskiego kopyta.  

A ten, a poźniej przybijaliśmy je gwoździami, ale to byli nie gwoździe tak zwane, ale juz tytuł 

mieli podkowiaki o i biliśmy do nogi. Gwoździe wyglondali podkowiaki w rodzaju płaskiem, 

główka płaska też tylko wienksa, żeby trzymała się ta podkowa. No a poźniej stopniowo spadał 

ten gwóźdź cieńszy aż do samego końca i miał czubek zaostrzony, zagienty, żeby miał wypust 

nie wewnątrz a na zewnontrz, bo inaczej by wsed w części twórcze, no i przecie by zapadła 

kulawizna. 

  Kowalem byłem, czekajcie, jak mam osiemdziesiont, a szesnaście teraz trzeba odjońć, no 

to znaczy sześdziesiont cztery lata, bo trzeba te szesnaście lat odjońć. Zaczełem jako uczeń od 

szesnastu lat. Był uczeń, poźniej czeladnik, po czeladniku to był znow ten, no tak zwany mistrz 

po pewnym czasie został. Tak samo i my przechodzili ucznia, czeladnika, a poźniej mistrza. 

Tak jedno po drugiem prowadzone, no i to do dziś istnieje. 

  Kuźnia moja stoi jeszcze. To ta kuźnia to składała sie… Zależy jak kto i w jakim stanie… 

Jedne, niektórzy robili z desek te pomieszczenie, tak jak my tera w tym domu. Takie musi być 

pomieszczenie, żeby na głowe śnieg i deszcz nie leciał. No a moja kuźnia jest z kamienia, 

niektórzy z kamienia, z cegły, no z róźnego rodzaju, jakie budownictwo można było, to byli te 

kuźnie wybudowane. We wsi ja tylko zostawałem jeden tylko teraz z kowalow, bo było nas 

tutaj w Lachowie trzech, a teraz ja tylko jeden zostałem sie, bo tamci byli starsi ode mnie, no to 

musieli wcześniej iść. A o mnie zapomnieli i ja jeszcze żyje, a jak długo, to nie wiem. 

  Kowalem ojciec nie był, tylko ja byłem, a był moj stryjeczny brat i ja u niego uczyłem sie 

i ja poźniej zaczełem… Czeladnika skońcyłem, poźniej tego mistrza i zestarzałem sie  

i zostałem tutaj. Trzyletnia nauka była w Małym Płocku, to był taki zakład jak i moj. Dawniej 

to tak: byli, były szkoły, ale to najdawniej tak jak spotykacie, to nie było szkół rzemiosła, że 

mog jako czeladnik samodzielnie, ale mog… A jak nie był mistrzem, to nie wolno mu było 

trzymać uczni, to znaczy, że on pełnej kwalifikacji sam nie miał, a kiedy on był mistrzem, to on 
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mog trzymać uczni. To taka to była szkoła, jeden u drugiego sie uczył, to co tam ten umiał, to  

i ja. A poźniej kiedy taki czeladnik skończył te trzyletnio szkołe i chciał wiencej wiedzy nabyć, 

to dopiero chodził po innych majstrach, po zwykłych majstrach tech, co tylko czeladnice mieli 

upowaźnienie, po mistrzach. Łapał wiencej takiego fachu, jak kto co może i jak może robić, bo 

to róźne ludzie majo róźne dary, jedne to majo za dużo, a drugie za mało, tak samo i rozumu,  

i zrenczności do pracy, do wszystkiego. To co to, o tej kowalce, to by było wszystko, bo to tak 

by… 

 

 O pieczeniu chleba 

  To chyba zaczońć trzeba od poczontku. Jak chodzi o przygotowanie chleba, to pierwsza 

tak zwana potrzeba była dzieża, to znaczy to naczynie, później potrzebna ta zakwaska do 

dzieży, poźniej potrzebne było, no po pewnym czasie, jak sie przystompiło do przerabiania 

chleba, trzeba było monke wsypać, bo monka…. i wody dodać, żeby ta mieszanka dała sie 

przerabiać. No trzeba monki i wody tyle tylko sypać, żeby to ciasto było gęste, bo jakby było 

rzadke, to chleb by nie był. No to to już te wszystkie, to teraz bende mówił o ten chlebie. To 

wyglondało w ten sposób, że ten chleb przerobiony musiał wystoić sie w tej dzieży w ciepłym 

miejscu, żeby tak zwany wyrost, to ciasto żeby wyrosło. Jak ono wyrosło już dobrze, to 

narobiła sie pełna tak zwana dzieża, to jego dopiero już przygotowali. A w piecu już sie paliło, 

przygotowany był piec. Z pieca wengle wygarniente zostały, tako pomiotło te wszystkie 

popioły tez wyrzucone i na ten trzon, ten trzan wsadzali ten chleb. Ale nasampierw to tak 

zwana była łopata, to na to już tam zbadane było, ze już można sadzać te bochenki, no to 

robiono bochenki z tej dzieży i zaraz wsuwali na ten trzan. I tamten wsuneli i juz skońcona była 

robota. Drzwicki zamkneły i już sie piek do pewnego casu. Jak chleb już wyjeło sie, 

nasampierw jak jego już wyjeło sie z piekarnika, kładło sie tak kolejno na ławe takie te 

bochenki, kiedyś zwane byli bochenki, a i dzisiaj bochenki, to wodo jego maczali, takim 

gałgankiem jego wodo maczali po wierzchu, a poźniej wystyg no i do jedzenia.  

 

 O żniwach i uprawie pola 

  Jak chodzi o dawniejsze czasy, źniwa to nie takie wcale. W ogóle sobie nie wyobrażacie, 

to nie do pomyślenia co dziś a co kiedyś. Kiedyś to wyszło tak: zboża ludzie dużo mniej sieli, 

chleba brakło, a sierpami… A sierp to z was kto widział czy nie? To sierpem żeli te żyto nie 

maszynami a sierpem. To możecie sobie wyobrazić, jaka szybkość była tego żniwa. Nie szła 

jedna… Jedna kobieta też wyszła jak nie miała komu, ale przewaźnie zbierało się kobiet 

wiencej. U jednej zrobiły czy tam u gospodarza jednego, a poźniej do drugiego. Cztery, pieńć 

kobiet, no i tak każda swoje zajeła te szerokość, co tem sierpem zagarniała, no i tak już 

przechodzili przez te zagony. Ale to robota to była powolna i bardzo wolna, bo już szybko nie 

pośpieszy. Kosy byli używane, ale kosa była tylko do koszenia trawy. Później po niejakim 

czasie doszło do tego, że wzieli, któś tam pierszy zaczoł kosić żyto. Ale ci ludzie, którzy 

sierpem kosili… Bo ziarno to było dawniej bardzo drogie, bardzo kosztowne, a dziś to 

lekceważone jest. To wienc w ten sposób, że… A przysed koso to pomieszał, pomieszał (bo to 

sie troche pobargli), pomieszał, pomieszał i tech kłosow ile to na ziemi. I te kłosy trzeba 

zbierać, bo to nie to że skosili, ale kłosy zbierali z ziemi poźniej po zebraniu tego zboża, bo to 

chleb to był bardzo cenny dawniej. A dzisiaj to lekceważo ludzie to, bo to mowi: O to musi 

być. Nie, nieprawda, on nie musi być, jak jego sie nie zapracuje i jego sie nie usykuje, to… 
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Tylko dzisiaj u nas to wychodzi, ze musi być dlatego w porównaniu dawniejszym  

a dzisiejszym, bo dzisiaj to dużo siejo żyta, lekkie zbieranie, no i lekkie lekceważenie tego 

wszystkiego. A dawniej to była rzec pracowita, bo jek chodziło o zebranie zboża, to nie można 

było takiej chmary zboża nasiać. 

  Ugorow dużo leżało, ziemi pustej, która nie była użytkowana pod uprawy zbóż, tylko 

czekajo na przyszły rok. Nie było nawozow, tylko jak ta ziemia odpoczeła, to na przyszły rok 

dopiero była wykorzystana na zboże. I połowa ziemi, jak to miał wienkso ilość, to 

wykorzystywana była na przyszły rok. Pierwszy rok, jeden rok odpocywała, połowa siana,  

a później ta połowa odpocywała a drugo sieli. To tak zwany był ten, który pozostawiony bez 

zasiewu, ugor. To tam kwiatki rosły róznego rodzaju i bratki, i te, te chabry, konkole i osty, co 

tylko tam chciało, to tam rosło, bo to było nie ruszane. A później, teraz o te pole w tem czasie 

to pierszorazowe było przeoranie tej ziemi i później drugieraz jeszcze i był zasiew żyta, zboża 

jenaczej. A tamta ziemia, która znów była zebrana po zbożu, to odpocywała. 

  A orało sie, tera bedziem mówili też o tym, temi naszemi kowalskimi pługami, co kiedyś 

rozmawialiśmy, ze kowale robili pługi, to takie mieli ronczki i była jedna skiba tylko 

odwracana. Konie ciongneły czy jak dawniej to woły, tak i woły były dawniej, wołami czy 

koniami. No ale jek gospodar sed, trzymał za ronczki i te skiby przewracał jedna za drugo. To 

już to też było niespore. To jeszcze to, co my mowili, co ja mowie, to ja robiłem jeszcze jako 

pługi, bo ja już nie należe… Przypuśćmy osiemdziesiont lat, ale do starszych ludzi przede mno, 

bo tamci to nie nazywane byli pługi, tylko byli nazywane sochi. A socha to była nie żelazna, bo 

my robili z żelaza już, a tamci to robili z drewna te piersze przodki nasze. I te układane były  

z drzewa ta socha, ronczki drewniane, a tylko ten sam oracz, który w ziemi był, tak zwany 

sośnik, to dopiero był tylko z żelaza nasadzany na drewno i to trzeba było w powietrzu to 

nosić. Tak te, co po nich poźniej nastompiła, po nich, no to już zrobiliśmy troch dogodniejsze, 

bo tego nie trzeba było w powietrzu trzymać, tylko tyle, że za ronczki trzymać, żeby sie nie 

przewrócił a konie ciongneły i to ta robota szła.To chodziłoby o te orke. 

  Brony, te nie były żelazne tak jak dzisiaj, tylko były drewniane. Poszed gospodarz, który 

zdolny był, z toporkiem do lasu i przynios sobie brone. Uplot jo, zemby powpletał, powbijał  

i takiemi bronami bronowali drewnianymi. Ziemia nie miała dobrej uprawy, nie dawała 

dobrego urodzaju, bo nie była dobra uprawa, bo nie było czem. To jest nie takie długie lata, ale 

teraz to jak ten, czasy tera nastompiły, to ja nie pamientam, ze były inne, ale jak wy młodzi to 

nie pamientacie, tylko jak wy sie z tem urodzili, to tak myślicie, że to od dawna tak wszystko 

było. Ale to dawniej to ludzie wielko biede mieli i menczyli sie to praco.  

  Teraz te ziarno nie szło przez młocarnie czy to tam szerokomłótne, czy te tam przez 

kieraty byli dawniej, kreńcili te maszyne i młócili. Ale jeszcze przed temi kieratami to 

pamientam, że dużo młóciło kijami, cepy tak zwane były. Kij był taki o tylko długi, miał 

półtora metra, a tutaj znow drugi taki kijek krótszy, uwiązany, kreńcili i tłukli na te ziemie. Na 

utwardnienie takiego klepiska to było z gliny i te zboże, te snopki kładli i dziobali. Walni tak 

jak dzisiaj wialnia, wialnia, to jej nie było, tylko jak miał stodółke jako to tylko tam tak zwana 

była szufla drewniana i podrzucał pod drzwi te, a we drzwi zawsze przeciong jest i te plewki 

odsiewali sie, a ziarno spadało bliżej, a plewki śli do tytułu. I to taka była, to nie była spora, 

menczonca robota, a ludzie przeżywali swój wiek tak samo jak i teraz. 

  No a poźniej co poza tym? Ziemniaki kopanie, kopanie to do rolnictwa. Chodzi wam o te 

rolnictwo dawniejsze? Jak chodzi o ziemniaki kopane, to ziemniaki sie kopało motyko tak 
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zwano. W niektórych okolicach to śpado kopali, tako łopata. Wywalił kerz roztrzepał, 

rozgrzebał go, wybrał i dobra. No i ten, i to te wszystko tak działo. I to było o kopaniu. No 

teraz o czem to beńdzie jeszcze? 

 

 O służbie wojskowej i wojnie 

  Jak byłem powołany do wojska. To tylko to mam wam tak opowiedzieć o tem swojem 

przyżyciu, tak? To wyszło, że jak przyszedłem do wojska, powołany zostałem do artylerji. Ale 

to była dawniej artylerja nie samochodowa tak jak dzisiaj, tylko była konna. No to jeździliśmy 

na koniach i działa prowadziliśmy na koniach, wszystko odbywało się konne, bo to było tak 

zwane jeszcze przy pierszo wojnie światowej. Przy drugo wojnie światowej to jeszcze nie było 

tego postempu jak dziś. Zmechanizowane tak nie było, wszystko koniami ciongneli. Niemcy to 

już te…  

  Jak chodziło o te nie o wojne, tylko chodzi o mojo służbe, no i odbyłem te służbe przy tej 

artylerji normalnie tak jak każdy jeden żołnierz. I po skończonej służbie zostałem zwolniony do 

domu. No i by to było wszysto, bo co tam wiencej moge gadać? 

  Byłem na wojnie, nie, na wojnie nie byłem, tylko do Związku Radzieckiego trafiłem  

z polskiego wojska do niewoli. Jak to było? To było podzielone, Polska była podzielona  

z Rosjo i z Niemcami. A kiedy my wzielim sie upolskawiać z Rosjo cy tam Związkiem 

Radzickim, to byliśmy za słabi i nas wzieli zabrali do niewoli Rosjanie cy tam Związek 

Radziecki. I byliśmy w mieście Orsza tak zwana, no i tam po niejakim czasie siedzieliśmy  

w wagonach zniewolniczone i tam jakie takie życie dawali, żebyśmy wytrzymali. No  

i po dwóch tygodniach zostaliśmy zwolnione z powrotem do Polski. To nas zwolnili,  

a oficerow nie. A co sie stało, to już my sie widzieli, nie wiadomo. Bo tak zwana my sie liczyli 

jako szara masa, bo to ludzie zwykłe, a tamto inteligencja, no inteligencje zatrzymali. A to 

teraz mowio, że pobite, to postrzelane, to to. Ale przecież jak wyłonczyli oficerow, a nas do 

domu zwolnili, no to jakaś przyczyna musiała być, ale ja obecny nie byłem i nie widziałem.  

  Byłem w pułku artylerji, tylko ze konna, no to tak samo na koniu trzeba było tak samo 

umieć jeździć jak i w ułanach. Z Lachowa, stond do wojny byłem powołany i na wojnie byłem. 

Jak ta druga wojna wyszła wydana przez Niemcow, to najsampierw przyśli Niemcy, a my  

z nimi wojować, bo my na wojne bylim powołane. My byliśmy za słabi, te polskie wojsko, oni 

byli silniejsze, nas rozbili, zagnali pod Rosje. Z Rosjo sie podzieli, żeby Rosja zabrała te 

wschodnio część, a oni wzieli tamto zachodnio część, południowo i ten. Podzielone zostaliśmy. 

A my, poźniej Rosjanie śli, to my wzielim opory stawiać, jech nie puszczać, ale bylim za słabe 

i znow nas zabrali do niewoli i sie skońcyła wojna dla nas, ale Niemcy dalej prowadzili. 

Lachowo trafiło pod Rosjan, znaczy pod Związek Radziecki. 

 

 O nauce w szkole 

  No to była nauka taka, że warunki byli ciężkie, bo w szkołach takich wiejskich to tylko 

było po cztery klasy. A jakby chodziło, żeby uczyć sie wiencej, to trzeba, żeby każdy miał 

dobre fundusze, bo dzieś tam, żeby utrzymać w mieście ucznia, to trzeba było robić opłate.  

A każdy tylko sam ledwie żył, to co mówionc jeszcze o tym, żeby wydatki robić takie, gdzie 

jest niemożliwe. A teraz, teraz nie wiem, jak teraz wyjdzie, bo i teraz mowio o płatnych 

szkołach, o tym, to nie o tym. Jak to tam bedzie, to ja nie wiem. Gdzie ja sie uczyłem.  
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W Lachowie też była szkoła, ale jak ja sie uczyłem, to ja tu nie byłem. Ja byłem w innem 

miejscu, w Stawiskach. 

 

 

164. Anna Przytuła, ur. w 1920 roku, 

          wieś Zabiele, gm. Kolno 

 

 O wsi Zabiele 

  Wieś sie od tego nazywa Zabiele, bo dookoła so takie pastwiska, łonki, to przedtem 

ludzie tak mowili biele. – Dzie wygoniłeś krowy? – Na biel. No to juz dzie, tam na te pastwiska 

o. To z tego powodu nazywa sie Zabiele. W naszym okrengu to majo łonki i Czerwone,  

i Kolno, i Borkowo niektóre, i Janowo – to wszystko było pod Zabielem. Czerwone to wioska, 

Czerwone to na naszym terenie łonki. Czerwone wioska, wioska jak u nas Zabiele, tak tu 

Czerwone. A nasza wioska to tak: jak za króla Stefana Batorego to została wiosko królesko, bo 

tu było wszystko, tak. My tu mamy… Był tu dwór, jakiś był, przecież moje gospodarstwo, 

moich rodzicow to kupione było od szlachcica z dworu. Tu jest o taki niby dworek Pastorczyk 

jest, tak o tam jest… Szliście pieszo z Kolna? To ta droga, co tam niby tak na te kolonje, na 

Zakole, to jeszcze i tam, jeszcze dalej, potem w bok tak w strone Kolna, to tam jest takie 

zabudowanie i to wszystko. Przed wojno na Pastorczyku to dziedzic siedział, już ludzie to 

kupili, a on chyba wyjechał. 

  Tego to ja nie powiem, tylko wiem z tym, ze gadali rodzicie moi, ze przed to… Kiedy nie 

wiem czy przed czternastym rokiem, czy jak, to Niemcy przychodzili na zarobek. 

  Zabiele to wieś duża, to jest duża wieś, to jest ponad trzysta domow chyba wszystko, bo 

to po kolonjach poszło. Tak to i w tamto strone i tu naokoło tak o teraz kościoł tam budujo, 

niedaleko zaraz od nas. Tak prawdopodobnie, że kiedys w tych okolicach dzieś był kościoł, ale 

nie, nie pamientam tego. To już za dawnych… Bo tak mowio, że jak tu rzeka Pisa, tam koło… 

Wioski nad nio so, takie mniejsze, to mowio, że jakoś tam kawałek jakiś nad rzeko, to nazwali 

Kolno, ze tam była jakaś tam kaplica cy coś, dokładnie tego to nie wiem. No to tak. 

  Tu nie tak źle, bo to i blisko granicy i wszystko tak o. O tutaj sie napatrzylim. Kopaliśmy 

torf, znaleźli taki ten kok spleciony i grzebień. Taki podobny o naszego, ale to był zrobiony  

z takiej deseczki. To prawdopodobnie, że to przypłyneło skąś, że to były lasy, a ten torf z tego 

sie zrobił, no. Grzebień to był stary, tak jak to z tech pierszych ludzi, to takie to było, takie to 

było. A włosy to zwyczajnie warkocz, kok. 

  A słuchajcie, jeszcze tu panowała choroba strasznie, to może po tej chorobie. Dzie kto 

stał, tam umierał. My nie wiemy, tylko tak mowili, że tu… I my mamy świento, na to wszystko 

to my mamy świento na pierszo sobote października, to u nas jest świento Założone, tak ono sie 

nazywa, że to od tej choroby. Była ona, gadajo tak ludzie, że około stu lat. Mało sie kto 

utrzymał. Tak to może to i z tego nieprawda te, te, te włosy? Toć i my kopali, to nieraz tam az 

tak niedobrze. Już my sie to nie bali, już tam kopalim po kolei, mielim swoje, kolejne byli, to 

już komu przeznaczyli działke, to już trzeba było. Warkocz? On kolor to miał taki: to było takie 

obślizgłe wszystko, nie wiedzielim co to. I wtedy sie wzieło czy spado, czy jakim tam jakimś 

kijkiem poruszyła, no to dało znać co to. Torf sie kopało, no to już jest taka maszynka,  

a szpadel to do wszystkiego. Nieraz mowili ludzie, że korale znajdywali robione, drewniane, 

już tam koloru, wie pani, to i nie było, tyle lat. 
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 Zabawy 

  Tak to tak robili takie niby, to sie nazywała majówka, to i we wsi tam u kogoś, mieli 

przedtem takie sady były ładne i koło tech sadow takie polanki, we wsi tak było. To poprosili 

gospodarza, to pozwolił sie jem pobawić tutaj w tem miejscu, bo tak to szkoda by było, a juz 

jak pozwoli to każdego. To i tu to sie bawili tak i w domach, to po dziewczyne śli, a teraz to 

straśnie… Tak to musiał kawaler przyjść do dziewczyny, tak i poprosić rodzicow, czy ona 

pójdzie ta dziewczyna, jak pozwolili, to tak. I poźniej odprowadził jo, podzienkował. Mieliśmy 

swoich muzykantow, tu nad okolice tutaj byli muzykanci nasi, ale jak oni grali! Piosenki to tak, 

nie powiem, jakie śpiewali rozmaite jak to młodzi. To już tera to tak wiencej harmonja, 

skrzypce – oto takie so te rzecy. Cy grali na ligawach? Może oni i grali tak. A wiecie co? Tutaj 

nas to jest kobieta z Wykrotu az, to ona koło Myszyńca, ale ona głucha, to wam nie powie. To 

ona to wie, bo ona z tamtych stron jest, a ja tam daleko sie i nie rozchodziła, bo w domu byłam, 

no to… 

 

 O weselu 

  Swatanie to sie nazywały rajby, no to sie nazywały rajby. Jak on przychodził, to musiał 

sie zameldować czy kogoś przysłał, czy kogoś przysłał z tych kuzynow no, że ten chłopak by 

chciał z córko jech sie ożenić czy coś. To jek mowili: Niech przydzie, to przysed. I od tej 

panny zależało, i od rodzicow. Młodzi sie znali i tak o i oni sie żenili. Potem na zapowiedzie 

trzeba było pojechać do ksiendza i dać na zapowiedzi. A poźniej to było trzy tygodnie, trzy te 

zapowiedzi było i teraz tak jest no, trzy te zapowiedzi, no i potem ślub. A na wesele to… No  

i do końca jechali wozami, a i było… I muzykanci grali. Jak tak jesce dawniej, dawniej, to śli 

dziewcyny, zaproszeni byli i od młodej i od młodego. Młody miał tam u siebie te wesele  

a młoda znow u siebie. To oni, te dziewcyny, te panny, koleżanki, to szły i prosiły od domu do 

domu, postrojone, a tu na głowach rozmaite grzebienie pozasadzane i kwiatki. Te grzebienie to 

kupowali; do miasta trzeba było czy w sklepie, czy tak jak przedtem to był w czwartek jarmark, 

to na tem jarmarku. Wesele było i tu, i tu jak we wsi, a choćby i dalej z drugiej wioski, to on tez 

miał swoje wesele ten młody, a panna swoje o. I oni potem przyjezdzali jak do ślubu o. Ten 

młody miał muzykantow, a u panny nie było. To on przyjechał i te muzykanci i dopiero oni, ta 

młoda wysła po nich, po tego młodego, i poprosiła go do domu. I poźniej ta młoda to szła sie 

ubierać po sąsiedzku, tam cy do starsej druhny, cy jak. To ona sła sie ubierać i tam miała 

welon, sukienke, ubrała sie i dopiero ten młody podchodził, i tam sie z nio witał cy tam jek. 

Młoda ubierała sie tak samo jak teraz: biała sukienka i welon, i welon długi i krótszy jak kto.  

O jak ta z Wykrotu, to w tech takich kukardach oni, w tech strojach. Ona by powiedziała, ale  

z nio sie nie dogada, ona i nie wpuści nikogo. 

 

 O lnie 

  Ten len to rośnie. Jak on urośnie, to w takich słomkach niby on jest. I potem jego sie 

otłukło i umocyło i dopiru trzeć ten len. To jak go trzeć, to trzeba było w to cierlice sadzać, ale 

mnie ta renka boli. Potem ona tak o sie roztwierała i na kołkach dwóch była ubita, a potem tu 

miała tako dziure i sie wsadziło taki patyk, i to sie jedne takie z góry trzymało, i potem tak o to 

sie tarło, sie tarło. Trzeba, pani, wzionć ten len utarty i oklepać takim klepadłem, i wtedy 

wycesać na takiej szczotce, takie były specjalnie druciane. A potem trzeba prząść. 
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 O wojnie 

  W casie wojny to u nas nie było tak, żeby to… Niemcow nie brakowało, toć tu połowe 

ludzi poszło. No tu było, łapali i noco, i tak, i partyzantka była, wszystko było. Broniliśmy sie 

jak mogli. I ruskie byli, zaraz na poczontku wojny byli, no. Już tak dato to dobrze nie 

pamientam, ale byli u nas tak przed zimo, to już oni byli. A potem to i długo byli, no. Niemcy 

to zaraz przyśli, bo tu granica, tutaj granica je, zaraz niedaleko, sześć kilometrow od nas. Tam 

jest Wincenta, jest Czerwone i jest Wincenta wioska, i tam jest granica. Tam był taki dom 

duży, to ja tego nie widziałam, ale teraz to widziałam po wojnie. To tam była te, te, te, jak tam? 

Ta straż pograniczna to na polskiej stronie, a mieli znow na swojej. O tak, tu tak niedaleko 

granicy. 

 

 

165. Józef Kotlewski, ur. w 1910 roku, 

          wieś Danowo, gm. Kolno 

 

 O wojnie 

  To jest trudno tak naprawde tak trudno to określić jak było, bo było rozmawicie w wojne. 

No tak opowiedzieć to, to nie jest łatwa sprawa, bo trzeba w wojne było to i chowali sie,  

i uciekali ludzie, i rozmawicie. W wojnie byli tu wojska niemieckie. Z poczontku byli ruskie te, 

weśli w trzydziestym dziewontem roku, a w czterdziestym pierszym uciekli. Dobrze było i za 

tych, i za tych, tak, nie mamy co mówić. Ruskie wywozili ludzi, aby coś… Podsłuchiwali tak 

jakby teraz o, byli, co śpiclowali, prawda. Sie dowiedział jakiejś wiadomości i całe rodziny 

wywozili. Tak jak byście wy teraz przychodzili i coś sie dowiedzieć, to juz go nie ma. Tak 

było. 

  Była tu bitwa, artylerja, pociski spadali koło tej wioski. Tu byli pociski i z tej strony 

okrążyli wioske. Jeden pocisk uderzył (sam byłem w tem mieszkaniu) w sam róg stodoły, a my 

w mieszkaniu byli. I poźniej Niemcy weśli, odbili ruskiech. 

 

 Obóz w Wincencie 

  Moge o tym obozie opowiedzieć, bo tam jeździłem, bo wozilim do pociongu e, e, 

wiadomo, kontygenty rozmawite takie. A ten oboz tam był ogrodzony, byli, no wiadomo, 

jeńcow mieli w tem obozie. To widziałem sam. Ziemniaki przywiozem, to z wozu ziemniaki 

brali. Byli tam tysionce. Ogrodzony chet, kilka hektarow i pełno w nim. Tylko radzieckie byli. 

Ja koło niego tak przejezdzałem, koło tego płotu sie jeździło, a oni byli w tem obozie. Co tam 

mozna dużo pomoc. Jak do roboty peńdzili, toć ja mowie i my przyjechali z ziemniakami, to 

było na jesieni i jech peńdzili, Niemiec jech peńdził i oni przyśli do wozu i brali te ziemniaki  

w kieseń,  i śli do tego obozu. Tyle my pomagali. Podobno z głodu… Ja tam tego nie widział. 

Tam zara w Wincencie, tam wiadomości byście zebrali w Wincencie. 

   Wyzwolenie? Takie wyzwolonie, te wyśli a ruskie weśli. Dzieś miejscami byli  

i polskie, ale u nas jak co przechodzili, to tylko ruskie byli. 
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 O młynie  

  To młyn. Moge i duzo o tym opowiedzieć. Tam jeździłem monke mleć na chleb do 

niego. No chodzili, prawda, te skrzydła byli tak. Na obrazku nieraz dzieście widzieli, prawda, 

no to to widziałem, bo jeździłem tam mleć, to to widziałem. I poźniej Niemcy jego zabrali tego 

młynarza, i to wszystko tak zostało. Nikt nie odbudował, bo jego zabrali i on zginoł. I to tak 

stoi, obserwuje sie. On przed samo wojno pobudował, na jakieś może tam rok cy dwa lata, juz 

nie pamientam. Troche mioł, to skond on mog sie zbogacić? A poźniej wojna wyskoczyła.  

W wojnie mioł, mioł jeszcze za Niemca, a poźniej go Niemcy zabrali i koniec. 

 

 O pracy rolnika 

  Zasiać trzeba było te pole, prawda, poźniej się zeło jakby teraz o. We wrześniu sie siało, 

prawda, a zbierało sie w lipcu, o w tem miesioncu. Renkoma sie siało. Siewki z worka 

zwyczajnego na, na szyj. I sie chodziło po polu, i siało, a poźniej koniami trzeba było 

bronować. No urosło, pocekać do tego miesionca lipca, to w lipcu zawsze żniwa byli. Kosiło 

sie renkoma koso, a kobiety zbierali. Kazdy na swoim kosił, kazdy swoje posiał i swoje zbierał. 

Nieraz jedne drugim pomagali. 

  Tych maszynow, co tera so, to nie było, tylko wiadomo, koniami trzeba było wszystko 

pracować, prawda. No i od pługa, prawda, jak to jest przepowiednia, że chłop u pługa, to trzeba 

było renkami ten pług, prawda, orać, a koniami ciongneli. A dzisiaj to koni nawet nie ma, to 

wszystko traktory, prawda, masyny. No trzeba było, przecientne gospodarstwo, to trzeba było 

nie wiadomo te konie, to para była, trzeba było mieć i ze trzy, ćtery krowy, jak on wiencej 

miał, prawda, to trzymał. No i tam młode tam cielaki, owce cy tam coś takiego, świnie, prawda, 

obora. Konie kupowali na jarmarku w Kolnie. W każdym jarmarku było, w każdym miastecku. 

Teraz mniej jest. Koń bardzo drogi jest dlatego, ich nie ma, a kiedyś… Dlatego drogo, bo 

ludzie mało chowajo, bo majo, prawda, te ciongniki, samochody, a kiedyś wszystko koń 

odpowiadał. 

  Ja wam powiem, jak sie woz robiło. Był jeden, prawda, stelmach go nazywali, to on robił 

te koła drzewiane, tak, tylko że tu nie widać. I te drzewiane koła, prawda, zrobił, wszystko cały 

woz zrobił. Trzeba to było do kowala. Kowal znow żelastwem go okuł i dopiero woz był, nie 

tak jak teraz. Woz robiło sie z drzewa, cały drzewiany i koła drzewiane, i wszytsko. Teraz to 

każdy sam sobie zrobi. Brony drzewiane też byli i takie te sochy. Soche to kiedyś zabrali, 

przyjechali specjalnie, wzieli do muzuem, do muzeum. W każdym domu krosna robili,  

w każdym domu. Krosna mieli takie normalne, zrobili i każda kobieta nawłoczyła i wszystko 

płótno eleganckie i na koszule robili jak nie wiem. Wiadomo, trzeba ten len posiać było, 

wiadomo, to pracy było. Posiać trzeba było len taki, co sie było do tego. Kobiety poźniej go 

wyrwały. Trzeba było go obalić, co by nasienie osobno i namoczyć w wodzie. W wodzie tam 

moczył sie tam tydzień czy dwa i ususzyć. I poźniej byli takie specjalne cierlice, wytarli  

i włókno z tego. Z tego włókna trzeba było oczesać. Te kobiety potrafiły to zrobić, bo to każda 

jedna. No i oczesać te i poźniej zimowo poro, cało zime przendli i z tego poźniej krosna, robili 

te płótno, jakie kto chciał. I do krawcow dawali, byli krawcy czy krawczki, krawcowe. Szyli 

koszule, bo wyrabiali cienkie płótno. 
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 O wojsku 

  Przysło zawiadomienie, no i ten dzień trzeba stać i, i sie pojechało, i staneło. Ja niedaleko 

słuzył, Grajewo, w dziewiontym pułku strzelcow konnych. Służyłem przez dwa lata od 

trzydziestego trzeciego do piontego, trzydziesty pionty, dwa lata. Posedem do tego wojska, 

trzeba było iść, prawda. Zaraz zabrali na przeszkolenie. Szkoili wszystkiego, trzeba było, 

prawda i nie tylko że fizycznie, prawda, ale i umysłowo, trzeba było też troche rozumieć, bo 

byli wykłady. No i to przeszkoili, to poźniej a poźniej już przez rok, ale to i na końcu jeździć 

cały rok, to z konia to co dzień, w każdy jeden dzień. Ja miałem niejednego konia, każdy 

wojskowy miał swego konia, ale zmiana była. Miałem stopień kaprala, przeszkolenie było, 

sześć miesiency, poźniej tak tam. 

  Przepustki dawali tak i teraz, tak samo. Mundur to nie taki jak teraz. Mundur to był… 

Może oni tera wygodniejsze so, bo tak jak było. Kiedyś to był mundurek zapinany, prawda, 

pod szyje był zapinany o, a teraz to trzeba krawatki wiązać, to gorzej jest, a kiedyś to nie było 

tego, tylko zapiołeś sobie. Kołnierzyki byli owszem, byli kołnierzyki, ale pod spod byli 

kołnierzyki w koszulach. Co do tego, to było lepiej nawet, tak prawde powiedzieć. No materiał 

na mundur był dobry. Na letnio to mielim, letnie było, znaczy takie czy tam drelich, czy 

cieńsze, a na zime to było sukienne ubranie, sukienny mundurek, wszystko. Buty, buty miałem 

kawaleryjskie z cholewami, długie, no z cholewami czarne, brzonkali ostrogi. Tak tylko 

brzonk, brzonk sie szło, bo to wiadomo, piechota nie miała tego, ale kawalerzyści to… 

  Do wyjścia mielim drugie mundury, bo wiadomo, jak na urlop kto szed, to nie poszed  

w tem ubraniu ćwiczebnym, tylko do magazynu… Każdy miał swoje ubranie, numer. Poszedeś 

do magazynu, powiedziałeś mu, ze ten i ten numer, włożyłeś i poszedeś na urlop czy na 

przepustke w niedziele, prawda, do tego, na miasto, czy do kościoła, co niedziela chodzilim, to 

już każdy swoje miał umundurowanie, to w magazynie wisiało. Galowa czapka to była zółta 

otoka, byli kwadratowe takie czapki, rogatywki byli czapkami. A no polowe to mielim… Jak ja 

poszed do wojska, to jeszcze nie było tech polotkow, tylko byli e, e, te berety takie czy nie 

berety, bo ja wiem i… A zimowo poro, jak te ćwiczebne byli czapki czy te, to nauszniki. To 

było niedobrze. A poźniej to skasowali i byli tak zwane polowki. To byli dla żołnierza bardzo 

dobre, dlatego że było to z tyłu, naciongnołeś na uszy i polowka dobra, z nausznikow nie. A te 

nauszniki jak zgubiłeś i co? A tu miałeś wszystko na miejscu. Te polowki nastali w jakiemś 

trzydziestym czwartym roku. 

  Miałem karabin, szable, wszystko. Szable nosiło sie z lewej strony. Nie wolno było nawet 

na miasto wyjść bez broni. Żołnierz nie musiał iść tak jak teraz, a jak który poszed, uciek, a 

żandarmeja by złapała, to meldunek. Nie wolno było, bo mowi: Co ty za żołnierz – powiada – 

jak cie cywil zajdzie, w morde wypakuje. To musisz mieć broń. Nie wolno, żeby ja sed przed 

wojno na te, na miasto poszed bez broni, a to zara… Byli żandarmi, co chodzili, wojskowe 

żandarmi, to od razu jak bez broni idziesz, to zaraz meldunek by był. Nie wolno żołnierzowie 

było czy na urlop, czy na miasto bez broni iść. Musiał broń mieć. Ja nie wiem, jak żołnierzowi 

teraz, ale mnie to było bardoz dobrze. No wiadomo, że jak rozmawiacie było, prawda, ale sie 

przyzwyczaił. 

 

 O weselu 

  Zapoznałem sie z panno i zwyczajnie no. Trzeba było, prawda, zajśc do rodziców, 

porozmawiać, oświadczyć sie. Podobała sie dziewucha, prawda, poszedeś, porozmawiałeś  



 281 

i cały interes. Ślub brałem w Lachowie. Trzeba było jechać do niej i zabrać jo, i przyjechać 

bryczko, końmi, końmi. Na weselu było dużo gości. Poproszone goście na weselu so, prawda, 

no i gościujo sie, prawda. Grała harmonja, skrzypce i jeszcze tam coś, baraban czy coś, tam 

zależy jak co komu pasuje. 

 

 Z roku 1920 i 1939 

  Napadli w dwudziestym roku Sowieci, to ja pamientam. To pamientam, bo konie zabierali, 

to ja uciekłem z tymi koniami. Dziesieńć lat miałem, walny łobuz, prawda? Ruskie długo nie 

byli, w dwudziestym roku byli, tylko uciekłem, to też spotykali… Mało ludzi nacieli? 

Draństwo. 

  Co oni zrobili teraz z polskimi oficerami, cholery? Ja byłem na froncie ruskim. Nie bende 

gadał. Uciekłem im też, zagarniali żołnierzy i oficerow. Brat moj to był tam, ale pierszo ture 

puścili, z poczontku i puścili z temi oficerami, bo tu byli w szkole, w szkole byli dwóch, 

znaczy sie rezerwiści, nauczyciele, podporucznik jeden, drugi porucznik. Z niemi sie widział. 

Tak. To oficerow w inne baraki wzieli. Tak. 

 

 

166. Stanisław Zduńczyk, ur. w 1915 roku, 

          wieś Kowalewo, gm. Kolno 

 

 Przeżycia wojenne 

  W wojne byłem w Egipcie, pokaze zdjeńcia. O ta piramida ma sto trzydzieści metrów 

seroka, długa i wysoka. I takie głazy wielkie  jak pół tego segmentu, o. To wzieli Egipcjanie 

dwadzieścia tysiency niewolników i te niewolniki linami ciongneli te kamienie. I tam faraon, 

jech cały ten prezydent nie wierzył, że on nie bedzie zy, tylko ze on bedzie zyć, to tam zrobił 

sobie na duzo lat zywności. I załozon był prond, świtało, wszystko i łódź, w razie cego, to on 

będzie uciekał łodzio i to łódź tez tam zamurowali o. To cytałem w czterdziestym piontem,  

w czterdziestem, w pindziesiontym siódmym roku cytałem, ze to łódź Amerykanie przyjechali  

i inne śwaty i prześwietlali. Chodziło im o to łódź i to usykowanie. To tu nie pozwolili, tylko 

do łodzi, a łódź była piersa i to łódź wyjeli (pisało w gazecie polskiej), i ta łódź zaraz straciła 

kolor. I poźniej znow komisje inno wezwali, zeby to odmalować i jak to zrobić, zeby ona nie 

straciła tego całego uroku. I w muzeum… Muzeum to jest najwienkse w świecie muzeum  

w Egipcie, dlatego do muzeum to łódke oddali. 

  Jak sie dostałem do Egiptu? No z Rosji jak nas wydobył Sikorski. Z Rosji najprzod my 

do Iranu, poźniej do Iraku (i to tak miesioncami), do Syrji, Palestyny i z Palestyny dopiero do 

Egiptu. Do Egiptu tylko sykowane byli. 

  To wielka pamiontka dla mnie, tutaj w tem okreńcie ja jechał, o i ten kolega jechał  

i innech, było nas dwa tysionce. I drugi Anglik, podobniez był pijany, zbocył, bo po dwanaście 

okrentow… Po prostu on zbocył, puścił jedne okrenty, drugie, po seść okrentów sło i ten okrent 

nas uderzył o i zrobiła sie katastrofa tamoj o i my toniem. Słyszymy, że woda sie leje do 

okrentu o, a prawie był ksiondz na pogadance w tym nasym okreńcie i mowi: Jezus, Marja, 

Józef, ukarz łaski u syna swego. Uratowali. Mamy pływaki, ale nikt pływakow nie bedzie, 

ciemnica. Słysymy wybuch tamoj o wysoko, bo kazdy okrent miał po dwanaście dział wysoko 

tegoć o. Strząs tak wielki sie zrobił, ta eksplozja tamoj i te, co byli wysoko, przy działach o te 
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wszystko zabite, popalone. O tego nie widzieli, pośli do wody. I ten okrent pokołysał sie musi 

ze trzy razy i cicho, nic nam nie mówio, a tu syrena. Przy każdym okreńcie to jest tyle łodziow, 

ile tu jest ludzi, po dwanaście ludzi, po ctery ludzie. Tu i jednej łodzi nie ma, wszystko 

gruchotane posło do wody. Az poźniej nad ranem syrena zagrała i kapitan mówi:  Uwaga, 

uwaga, koledzy, jesteśmy w wielkiej katastrofie, ale jest nadzieja, że nie utoniemy. Zaraz 

bedziem podniesione do góry, wode juz wylewajo  z okrentu nasego i wszystkie okrenty pośli 

do Neapolu. Mówi sie, jak to wiecie zołnierz: Przez jednego wojna bedzie, nas okrent, a tyle 

okrentow posło, cała armja polska. Przydzie dwóch holownikow z Neapolu i nas poholować. 

  No i dopiero paru puszczo do góry o. Do góry my wleźli, krwio zalane cały ten okrent, 

działa, wszystko połamane, pogruchotane, tylko łuski leżo te amunicjo. No i dopiero mowi: Nie 

bójcie sie, zara bedzie pokaz, puszcze zaraz – mówi – tu balona i zobacycie cy balon… (taki 

maleńki balon). Te łodzie podwodne, kiedy do góry z tego moża wyśli, jak byli wzieli duć do 

tego balona, to tam igła by dostała dwadzieścia pociskow, igła o.  – O widzicie, nie bójcie sie. 

A tam jaki samolot, to zara lornetki i patrzeć. Mowio: amerykański okrent. A samolot leci  

i nurkuje, nurkuje. Patrzym sie, spuścił pismo jakieś o, to pismo do wody, ale nurki tam od razu 

do góry. Mowi: Paczki bedo zara lecieć, w tem piśmie jest. Jedna paka, druga paka, trzecia 

paka, cwarta paka dla tych i dwie trafiło na pokład, a te do wody, ale zara jech dostawio. I tak 

bez dzień, to tam zeby nawet ćtery razy tyle było zołnierzy, to tam by mieli dotond zycia. 

Luksusy, wszystko cy to wodka, cy coś. 

 

 

 167. Jan Dębek, ur. w 1910 roku, 

         wieś Wincenta, gm. Kolno 

 

O obozie jeńców w Wincencie 

  Sowieci tu byli w plen zabrane w wojne. Najprzod Sowieci u nas mieszkali, zajeli, tu 

granica była na tej Pisie, tu granica. Tam Niemcy, a tutaj Sowieci byli. Ale poźniej te Niemcy 

uchytrzyli sie, bo to Hitler był chitry i sie przysykowali, i jem dali. 

  Sowieci tu byli: i cywile, i takie wojsko, jakie popadło. Tam głodowali. A nareście… 

Tam, panie, sosny rosno, to tam jech tysionc pochowali. Row, przyjechali, wykopali, Niemcy 

przyśli, wachmany i woz taki mieli specjalny, i ciongneli jech tam. Tam jem sie nie spodobało, 

po swojej stronie nie chcieli chować, tylko tutaj no. A nam mowili, ze nas nie bedzie, tylko laz 

bedzie roz. Byli tu i Polacy tez o, co do wojska… Pan to nie pamienta, ale to pobor był, panie. 

Sowiety, jak zajeli Polske, to juz brali do wojska Polakow. Oboz powstał w czterdziestym 

piersym chyba. Tu nie było obozu, jak Hitler uderzył. Tylko on bunkry sypał nad Narew, a te 

sie dojrzeli, bo tu tez była tez jech zastawa i to tez robili. Tam ten chitry był, on jak co robił, to, 

panie, zagrodził od góry do linji na dziesieńć metry, tam nie wiedział, co tam oni robi. 

Powiedzieli… To my sie pytali, bo my tu czuli, motory bili dzień, nie dzień, to my sie pytamy: 

Co oni tam robio? A oni: Ciort ich znajet, na pewno mielnica, ale mowim: No wase gnaty i na 

nas mielnica. Takie nie mieli pojeńcia, a oni zagrodzili taki bunkier, co do dziś stoi. Jak sie 

jadzie do Pisu, to przy szosy znow stoi bunkier, tam betonu na metr i rozwalić go… I tak to 

wysło. 

  No i poźniej, poźniej on tu zrobił te lagry. Pojechał na nich jak na osłach, zacem to sie 

połapali jak to niegotowe byli te bunkry. A tak ten, panie, jak dał zaru w lipcu, to pasło az pod 
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Moskwe. I jeńcow tu przywozili, drutami tu było ogrodzone jak bydło. Niemiec wygrał, sie 

udało, wprost posed i wszystko do niewoli, bo to nie zdązyło ucieknońć. I on tu wpakował jech. 

Umierali z głodu, z zimna. Byli za drutami, mieli takie ziemlanke. Sami nie kopali, bo oni jem 

nie dali kopać. Tylko tutaj, wie pan, tu byli ruskie, mieli tez, okopane byli, mieli takie 

wszystkie przyporzeńdza do tego, do okopow. No i poźniej od raz jak jech zajeli w plen, bo juz 

zaśli tak i tak dość w Rosji zajeli, no i wtenas przygnali tech plennikow i dopiero tamoj  

o rozbierali, to znacy sie te bunkry tutaj tech Sowietow i na plecach, panie, jeden, dwa te 

drzewo ciongneli. I tak po dwóch, po trzech i tak na plecy. A który tam sie przyglondał  

z Polakow, stojał cy co tam jem przygadał, to razem go do kumpla i spokój. A jak Polaka, wie 

pan, tam, to by zatłukli te Żidy. No tu jeden był, popad sie jem, on podszed tutaj, a te jech 

tylko… Widzieli, na to sie patrzyli, nawet nie bronili. A za to, że o on odpowiedział, ze, ze 

tego, ze on tam coś… Zaczeli geszeftować, coś o tem, co dostał, to tam opoły chcieli przedać, 

to to, to nie to. Ten gadał, a ten wachman stojał z boku i drugi podszed do niego. – No, 

tawariszcz, do roboty, do roboty – mowi. A ten sie cofa i do nas idzie. – Nie – mowi – i ty tez. 

A te sie śmieli ruskie: A upolował! Tylko ta zona posła do tego lagru komendanta, wałówe 

dobro dostał i zwolnili, ale co on dostał. – Ty nie skoduj ruskiech! On tam przez głupote swojo. 

Jem sie to nie podobało, bo jak chces coś mowić, to trzeba, trzeba meldować temu, a on jak 

chce, to pozwoli, a jak nie to: Lous na hauze! Jak zapisał i pozwolił, to tak. 

  Jak ruskie na Polske uderzyli, to tu całe rady byli pod kontrolo tech „Uśkow”, ale juz jak 

Niemcy na ruskiego pośli, to juz oni… Była Polska dobra, mieli jajka i cukier, i wszystko. 

  Z obozu oni jech wywozili, wie pan, tu za Carowo, było to najgorse, juz nie tylko co. Tu 

jedna koło skoły tablica była dla wojska ich, szos tam zaraz. Z tamtej strony znow jak sie 

wioska końcy znow tablica, zeby ostrozność, żeby nie stawać. 

  Obóz był musi ze dwa lata, od cterdziestego piersego od trzeciego. 

 

 

 168. Anna Poreda, ur. w 1928 roku, 

         wieś Gietki, gm. Kolno 

 

  Siemie godpodarz wysiewa na roli. Urodzi sie, pierse len sie piele. Poźniej jak dorasta, 

len sie wyrwie, położy sie na ziemi, to tydzień, starzy ludzie mowio, żeby leżał, to on sie 

odleży. Przywozi sie do domu i jego sie otłuce kijanko abo pałko. Zostawia sie siemie, a to sie 

wiąże w takie małe penczki i do wody. I do wody sie zawiezie, to przewaźnie tydzień moczyli 

len, tydzień. A poźniej lepiej jak on poleżał troche, jesce poleżał, odleżał sie i miał lepsze 

włókno. No i tam na łonce, już jak zobaczyli, ze on mienki, to go postawiono, on tam wisech  

i zebrać do domu. No i wtencas trzeba sie za niego zabierać do tarcia, do tarcia tego lnu. No to 

już takie doły, tam wykopywał specjalny doł, położył drążki i suszyć. Wyszuszyli ten len i ta 

gospodyni, to nieraz sama, a nieraz sąsiadkow zawołała i kilka kobiet terło. Jak go oterli, 

wtenczas go trzeba oklepać. Klepadłem to dobrze wyklepać, to by był taki czyściutki. No to tak 

jak mowilim, to nazywano pakuły, to, co spod klepadła odleciało. Poźniej go na szczotke, na 

szczotce grubszej to sie nazywali zgrzebi, z drugiej szczotki – pacesi. No i wtenczas za 

przendzenie tego lnu. I już jak sie tam poprzendło, wtenczas trzeba przendziona dobrze ozolić 

jak to po naszemu, wygotować, żeby było mienke i bielsze. I nawijać nicie i robić krosna.  
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Z krosen znow wychodzi płótno, to je szare i dalej trzeba je bielić. I nazywali potacka, to  

w potacke kładli, ten ług, pani, robili i wybieliło sie i to tyle z tego lnu. 

 

 O pieczeniu chleba 

  To pieczenie chleba to jest tak. Monke jak z młyna przywiozo, to przewaźnie chleb to jest 

dobry, ale z zakwasko, z zakwasko. To naczynie nazywa sie dzieża, w którym sie piece, 

rozcynia, rozcynia sie chleb. Rozcynia sie chleb, monke dodaje, no wode i drozdze jak piersy 

raz. I poźniej znowu na drugi dzień sie chleb przycynia. Sie dosypuje monki, dolewa sie wody  

i ceka sie az urośnie. I wtencas ten chleb, jak juz rośnie w tej dziezy, to sie wkłada na blachi. 

Kiedyś bochenki robili, teraz to nie, na blachi. W piecu sie pali, na blachach chlebek rośnie, no 

i w piec sie go wkłada, aby sie tam nie spalił. Tam każdy sie zna w swoim piecu, jak to napalić 

do tego chleba. No i chleb sie wsadza. Jak nie było drozdzy, to zakwaske zastawiano, zakwaska 

była. Zakwaska, to, pani, od tego chleba, to sie zostawiało tako bułecke ciasta, zostawiało sie 

na końcu. I to cy w monke połozył cy nie, nawet jak w dziezy to przykrył jakimś 

prześcieradełkiem. 

  Kiedyś to piekli wychopieniek, ale to już był na łopacie albo, pani, podsypany był 

monko, albo z liścia od kapusty podkładano. Wychopieniek to taki kołac, upiek na tech liściach 

cy na podsypkach. Sąsiadka to sąsiadce upiekła nieraz taki chleb. To ja nie wiem, ale jak  

i u nas, jak piek chleb, to juz wychopieniek przynios. Wychopieniek to na pocontku sie 

wysadzało. A mowiło sie, ze jak sie paliło w piecu, to sie mowiło: Upiec wychopieniek, bo 

chleba ni ma. 

 

 O weselu wiejskim 

  Wie pani, kiedyś to nazywali, jak przyjechał ten młody, to juz poźniej to komplementa,  

a tak to rajby, w rajby przyjechał ten młody, ale juz zawsze miał ze sobo i raja. Z rodzicami 

tam kiedyś o posag tak sie godzili, to tam juz obiecali, ile dadzo. No to jak przyjechał tamoj od 

tej panny, to rodzice o ten posag do tech teściow sie meldowali, ile tam dadzo. – Ile tam tego 

posagu wy będziecie chcieli? – pytali sie rodzice, a to oni wtencas mowili, ile chco. No 

młodych też sie pytali, bo to dziś to wszyscy sie zenio tak, a kiedyś to przywieźli tam skąś, nie 

wiadomo ile kilometrow. Pytajo sie panny, cy jej sie podobał. To ona mowi, ze sie podobał. 

Młodego tak samo. To juz zalezy od tech rodzicow. 

  No to tam sie, jak ugodzili, to wtencas na zapowiedzie dawać. Dali na zapowiedzie, do 

wesela tam sie stroili. No to juz jak to wesele nadchodziło, to ten młody przyjechał wtencas, 

miał druzbantow, ona druhny, bo to było po dwie, po dwa pary. I to wesele tamoj jak nadesło, 

to wtencas… Teraz to wesela to tak poźno, a kiedyś to było rano te wesela bywały przewaźnie, 

ja pamientam. No, młody przyjechał, młoda wysła, bo tak to on by nie wsed. A tu śpiewali 

straśne tam i z tej strony, i z tej, co przyjechali, śpiewali i te wyśli od młodej. Tak ten mowi 

dopiero: Panno młodo ubierać. Teraz to w welonie, a kiedyś to nie. Ta młoda kiedyś zawsze 

płakała, a tu nad nio wszyscy śpiewali. Ten młody znowu podsed jak do ślubu, no to juz  

i rodzice, błogosławieństwo. Najwiencej to śpiewali „Tam za Warsawo siedem mil” albo 

„Dwanaście fijołków na pachnoncej róży, dwanaście aniołków kazdej pannie słuzy” – tak 

śpiewali. No wtencas juz podchodzi młody, rodzice udzielajo błogosławieństwa i jado do 

ślubu. Śpiewajo „Wyjdź, wyjdź mamusiu z domu i pobłogosław córke do ślubu”. 
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  No jak juz przyjado od ślubu to tak śpiewali „W kościele bylim, dobrze zrobilim”, tam te 

imiona tej młodej i tego młodego, juz jech ożenili. Wychodzi matka i ma na talerzyku kawałek 

chleba i soli, i pytajo sie tego młodego i tej młodej, a ona wtencas mowi… Jak to cioiu? Ja 

ćtery mam ozenione, ale tam tego juz sie nie robiło. I oni jakoś odpowiadajo. 

   A to kiedyś jesce, to tak poźniej to byli te ocepiny, to jak wzieli śpiewać, cepić! Jak do 

tego obiadu usiedli, to śpiewali „Nic nas nie kontentuje, jak młody młodej nie pocałuje” abo 

„Gotuje sie ukrop w garku, nas pan młody śtywny w karku”. Jak ja jesce byłam młoda, to jesce 

śpiewali „Dwanaście fijołków na pachnoncej róży”. 

 

 

 169. Jadwiga Szumowska, ur. w 1925 roku, 

          wieś Wykowo, gm. Kolno 

 

 Pieczenie chleba 

  Ja biore to naczynie do chleba. Ja po swojemu robie. To kilogram jakiś monki parze 

goronco wodo, przykrywam te nacynie smato jakoś cysto i to sie zaparza. Poźniej jak sie 

zaparzy, wlewam zimnej wody, zeby była tylko ciepła, dosypuje troche znow z kilogram monki 

i rozmiesuje, rozmiesam to. A poźniej biore ten zakwas, który w tym słoiku jest i dodaje, 

rozmiesam i to przykrywam, i to postoi bez noc. Postoi bez noc, na rano gotuje ziemniaki i tego 

ugotuje, wlewam i potłuke tłuckiem cy tam masynke i dodaje zimnej wody, zeby to było ciepłe 

tylko. Dodaje ten rozcyn, dodaje sol i dodaje drozdzy, i rozmiesam to, i poźniej dodaje monke 

sucho. I to sie robi, to sie robi. Zacyna rosnońć i ja pale w piecu i nakładam na blachy, blache 

smaruje tłuscem. Jak sie napali, wengle wygarniam, patrze, cy on nie za goroncy, cy co  

i wsuwam te blachy. No i godzine sie piece. No jak godzina jest to ja wysuwam jedno  

i sprawdzam. Dawniej to liście z kapusty sie kładło na te łopate drewniano i okrongłe takie 

bochenki sie robiło. Teraz nie ma łopaty, sie zniścyła, połamała. Chleb był tydzień świeży, 

potem sie starzał. Piec do chleba był w domu, teraz to w piwnicy. Piekło sie z osiem 

bochenkow. 

 

 O zabawach 

  Jak była zabawa, to przychodził tam chłopak po dziewcyne. Musiał rodzicom 

powiedzieć, cy pozwolo iść tam. Jak pozwolili, to posła. A teraz to same leco. Na zabawie to 

kiedyś nie grali jak teraz, tylko walce, polki. Byli mieskania małe, po mieskaniach były 

zabawy, a teraz to remiza jest duza. Wesela tez w remizie so, teraz o w sobote było wesele. 

Dawniej grali na harmonji, bembnie. 

 

 Robienie masła 

  Masło robili w tłucce. Taki krązek był i dziury w ten krązku były, i na to tłucke jesce 

było takie, no taki wierzch, nakrycie, i tam dziura była w tem wierzchu, i ten sie kij, i do góry,  

i tak sie robiło o. I to sie zrobiło masło. Biło sie jakieś z pół godziny, wiencej. Robił masło, kto 

miał śmietane, krowy chował. Kobieta przewaźnie robiła. 

 

  

 



 286 

Robienie sera 

  Kwaśne mleko sie odgrzało, no i sie oddziela i poźniej syli takie ze smaty, takie worecki.  

I odlewali, wlewali i to odsienkało ta serwatka, i poźniej zawiązali ten twarog i przyłozyli, 

jedno desecke połozyli, drugo i przyłozyli kamieniem, i to sie zrobił ser. Jak nie było duzo 

kwaśne mleko, to był taki słodko-kwaśny, taki ścisły. Jak chcieli, mieli za duzo, to susyli ser. 

To na słonko powiesili dzieś na ścianie w smatce cystej, on usech i taki był suchy. Nie psuło 

sie. 
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XIV. Teksty nagrane w 1991 roku 

 

 170. Stanisława Ostaszewska, ur. w 1932 roku, 

         wieś Wojewodzin, gm. Grajewo 

 

 O weselu 

  Dawniej jak chłopak chodził do dziewczynki, no to rodzice, jak sie zgadzali i wszystko 

ułożyło sie jak najlepiej, wtedy no dawali na zapowiedzie, godzili sie o posagi. Zwoływali 

swatów, chłopak przychodził z tym swatem. Swat to taki rajek był ze wsi, który pomagał no 

dojść do tego małżeństwa. No i wtedy już jak dogodzili sie o ten posag i dali tam co mieli tej 

dziewczynie, to mama szykowała wyprawe, dużo jak najbardziej pościeli, tej bielizny, 

przewaźnie była to lnina, bawełna, wełna, różne dywany, kilimy. No i wtedy, jak zaczeło sie 

wesele, jak to wszystko pan młody sie wykorzystał, to było. A nieraz doszło do takich 

komplikacji, że i przed ślubem w dzień wesela rozchodziło sie małżeństwo, bo przyjechał 

narzeczony do narzeczonej i mówi: No tato, a dasz to pstrokawe, bo nie, to Maryśki nie wezne. 

I często ojciec nie zgadzał sie, nie uzupełnił tego posagu i sie rozwiało, i młody zabierał sie,  

i jechał do domu. 

  No a jak zgodził sie, jechali do ślubu. Było bardzo wesoło, nie tak jak dopiero, bo druhny 

cały czas śpiewały. Każda druhna musiała umieć śpiewać, bo to nie była druhna na weselu, jak 

nie umiała śpiewać. Swachne to juz wybierali tako… Swachna to była taka strojka, która stroiła 

te panne młodo do śłubu. A starszy drużbant to wióz młodego. Starsza druhna no to też tam, jak 

była taka zamożna, to też dawała jakiś wolant, tam bryczki. Bardzo ładnie konie stroili. Ktoś 

miał dobre konie, był tam bogaty, no to już był proszony na każde prawie wesele, bo wesele 

było proszone już tam no, żeby to było uroczyście wyglondało. Konie stroili wstengami, 

kokardami, tak jak teraz na samochody sadzajo lalki, to dawniej tak było ubrane. Druhny były 

w długich sukniach białych, podobnie jak młoda, żeby wyglondały, tam niektóre kolorowe, 

przeważnie długie, białe długie suknie. Młodo to tylko można było odróżnić, że miała welon na 

głowie. 

  No i zbierało sie wesele to już od rana, nie tak jak teraz, że po kościele dopiero goście sie 

zjeżdżajo. Tam goście do młodej zjeżdżali sie z rana. Młody przyjeżdżał z drużbami, ze swymi 

gośćmi do młodej i wtedy jechali do kościoła. Z kościoła przyjeżdżajo i wesele znów odbywa 

sie; obiad, duży obiad, oczepiny to były o dwunastej przeważnie, dwunasta w nocy to już 

oczepiny. Było bardzo dużo śpiewu, przyśpiewków. A jak do kościoła jechali, to naprawde 

tymi bryczkami, tymi furmankami, to już z daleka było widać i słychać, że to jedzie wesele. 

Nie tak jak teraz, że w to taksówke zamkneła sie jak w trumne i nic nie widać. A dawniej to 

było wesoło! No już jak jechało wesele, to druhny śpiewali. A najwiencej tych przyśpiewkow 

to było w czasie obiadu, nawet tak, że sie pokłócili nieraz przy tym obiedzie, bo zawsze 

pośpiewywali tej swachnie, to później drużkom, to druhnom. Tam wszystko za tymi stołami to 

jedne kończyli, drugie zaczynali. A przewaźnie tej pani młodej. To jak zaczynajo piersze, 

zawsze piersze to:  

   „Nie beńdziesz, dziewczyno, za chłopcami latać,  

   Bo musisz Jankowi stare portki łatać. 

   Mówiłaś, dziewczyno, że ci beńdzie lepiej, 

   Nieraz ci sie prowóz do pleców przylepi”. 
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No a tej swachnie, jak zaczynała tort kroić, to zaraz śpiewajo: 

   „Nasza swachna torty siecze, 

   Naszej swachnie z nosa ciecze. 

   A to nie jest prawda wasza, 

   Mam chusteczke koło pasa”. 

A temu panu młodemu to przyśpiewywali też takie różne: 

   „Mówiłes mi, Jasiu, że masz kamienice, 

   Ty masz staro bude, a w budzie królice”. 

Jak to jeszcze temu młodemu przyśpiewywali? 

   „Oj, poznasz ty, Jasiu, co to znaczy żona, 

   Za cztery niedziele opuścisz ramiona”. 

No a dużo takich tych weselnych, tych piosenek, tak od razu nie moge przypomnońć. 

  Posag to był różny. Kufer to wyrzenda. Posag to nieraz pare hektary ziemi jak tam 

bogatszy we wsi, to ojciec tam… Jak to dawniej na włóki jeszcze, to tam dawał to ziemie. 

Dawali pieniondze. No i każda dziewczyna ze wsi, to nie poszła z domu, żeby krowy nie dostać 

i to jeszcze nieraz ten młody wybierał co najlepsza. Wyrzenda no to juz tam dywany, tam… 

Jeśli bogata, to wszystkiego miała po dwanaście, to mówili tak po tuzinie: tuzin koszul, tuzin 

renczników, tuzin tych tam ścierek lnianych i tych powłoczek, powłoków, teraz pierzyny to 

zawsze dwie, jak tam przeważnie pierzyny, kołder to nie znali dawniej tylko pierzyny, no i tam 

dywany, kilimy, teraz płachty takie pół, wełna, pół lnina robione, to nazywali takie parszywe 

płachty, no i tam wszystkiego tak, żeby miała, bo jak poszła do teściowej, to później musiała 

siedem lat chodzić w swojem. Nie tak, że pojechała i od razu kupiła. Mowi: Masz mieć siedem 

lat, a za siedem dopiero coś kupić. 

  Jeśli to było dzieś w szlacheckiej rodzinie, dzieś w bogaczach, to jeszcze mówiła: pani 

mamo, panie tato. Nie tak, „teście” nie mówili albo „tatusiu”, „mamusiu”. A rodzice od swoich 

dzieci to też żondali nieraz, że „tatko” nazywał, „mamko” syn czy córka. I to już dorośli byli.  

I jak wychodzili do kościoła, no to jak do ślubu to i ojca, i matke całowali w rence, żegnali sie, 

no i błogosławieństwa udzielali rodzice. Z kościoła też z powrotem, a jak przyjeżdżali nieraz  

z kościoła dawniej, to wychodzili nie tak jak dzisiaj z kromko chleba, tylko cały bochen, 

bochen i tam na tacy przykryty serweto. I panio młodo nakrywali kożuchem. Tak było, że to 

jak kosmata, to beńdzie bogata. 

  A na prezenty no to przynosili bardzo dużo to z tej pościeli, wyrzende, takich tych 

obrusów.  

  Kiedyś no to wiecie, wesele kiedyś sie dawniej odbywało, to nie było ni kiełbasy ni cego. 

Zarżnoł świniaka i tam mięso mielone, kotlety tam, skwarek narobiono, kaszanki takiej 

swojskiej i to było. Ale muzykanty grali, pani, trzy dni. A później schodzili sie już na ten trzeci 

dzień, no to już tam nie starczyło temu gospodarzowi tego wesela, to sie składali ci weselni. 

Złożo sie, muzykantow zapłaco i pojado wódki kupio i jeszcze cało noc grajo. 

 

 O zabawach 

  I już nawet po wojnie u nas zabawy odbywały sie nie jak teraz. No skond, żeby dzisia j 

tak jak dziewczyna idzie na zabawe i niesie pieniondze na bilet, to chańba. Tam żadna 

dziewczyna tego by nie przyniosła i by nie poszła na tako zabawe, broń Boże. Za moich 

czasów, to myśmy tak: chłopaki to zawsze godzili muzykanta, muzykantów to już to była 
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kawalerów tego, myśmy nawet nie wiedzieli o niczym, że tam ile oni dali, co oni zapłacili, 

tylko zawsze mówili: No dziewczyny a wy kolacje. To my na te kolacje, to jakeśmy sie 

nastawiali, naznosili, to nieraz żeby wszystkie sie najedli na tej zabawie. Jeszcze jak 

dziewczyna jakaś przyjechała do kuzynów czy tego, to jo razem sie zabierało do stołu i z temi 

muzykantami. No chłopaki tam wódke postawili, no to każdy, to tam chłopcy z tymi 

muzykantami wypili. A my jak nie było co, to tak i jajek, i kure, i tam mięsa, i śmy kotletów 

narobili, i bułki napiekli w piecu. To tak albo sie monki kupiło albo swojo przyniosło, jajek  

i masła, i tam śmietane, wszystko. I sałate zrobilim i tam jakieś jeszcze przystawki. Takie 

odpustowe zabawy, już takie wienksze, to my i kur naznosili i tam napiekli, naszykowali  

i pełen piekarnik bułek, tam chyba z siedem blach. To jak myśmy zrobili, to jak wesele.  

I jeszcze tech gości tam którech z drugich wsi sie zaprosiło, i sie najedli, sie napili i muzykanci 

grali, i do białego dnia. Jak krowy już gonili na pole, to sie zabawa rozchodziła, a nie tak że 

tylko do dwunastej i już, cało noc. No dużo, dużo było wesołych takich tańcy, dużo pieśni. Jak 

już w lecie muzykanci przestano grać, bo to w domu, to wychodzo na podwórko, śpiewajo 

różne piosenki, różne tego, w kółecko sie bawili. A przeważnie te polki i oberki! To jak polki  

i oberki to jak poszła a jak jakiś chłopak ujoł za plecy, to i dziewczyna z gołymi plecami poszła 

do domu, bo to było trzeba trzymać, bo to jak chodzili a jeden w drugiego jak uderzył, to nieraz 

duża kopa sie zrobiła na tej Sali. Siódme poty wychodzili, każdy jak wysed to spocony jak  

z wody wydobytego. A teraz pójdzie, sie tam troche pomacha, po tego i zadowolony.  

 

 Kolebka 

  W starych domach jak kobieta przendła, u sufitu powiesiła w takiej wambie to dziecko  

i ona tam co raz machała renko i on sie bujał. Wamba to była upleciona w rodzaju takiego 

kosza i tam te dziecko, i tam poduszeczka, to, nie to, no i cztery sznurki. A kiedyś nie było tak 

równo, tylko były takie bałki wystawione i tam u góry gwóźdź wbił i już. 

 

 

 171. Antoni Borawski, ur. w 1926 roku, 

         wieś Wierzbowo, gm. Grajewo 

 

 Wspomnienia z wojny 

  To wie pani, to ja, jek powiedzieć prawde, to ja był jako za partyzantke wzienty, jako 

zakładnik. Był w Grajewie wzienty, tam siedziałem dwadzieścia ćtery godzin tylkoj. Potem nas 

tam drutami powiązali i zawieźli nas na gestapo. A jak pani myślała? Nas trzydziestu pieńciu 

złapali takich młodych, powiedzieli, Niemcy powiedzieli w ten sposób, że tylkoj takie młode 

przewaźnie po siedemnaście lat dokonujo. Aukurat ja miałem siedemnaście lat, dobrze 

pasowało. No i zawieźli nas na gestapo do Białegostoku. A kiedy w Wierzbowie sie odkryła 

banda, której jeden wydał to wszystkiech, to tamtych pobili na Boguszech, a nas skierowali na 

Majdanek.  

  Tam bylim przesłuchiwani w Białymstoku, cęściowo tam, ale nicht sie nie chciał 

przyznac, to troche tam dostawali te pajcowanie, ale to i tak powiedzieli chłopi: Nie 

przyznawać sie, bo cym wiencej sie przyznas, to tak i tak cie zabijo, choćbyś nawet… I tak,  

i tak cie zabijo, bo ty wiesz o tym, nawet kogoś wydasz, to mogo zabić. No i ja tam siedziałem 

w Majdanku do czterdziestego trzeciego, do czterdziestego czwartego roku. Dwudziestego 
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piontego kwietnia czterdziestego czwartego roku wywieźli mnie az do Nacfajler, pod francusko 

granice. I tam to wie pani, kiedy tam w Nacfajler byłem, potem kiedy Amerykanie nachodzili, 

to mnie… Tylko żeby to pani tak dobrze, dokładnie powiedzieć, to ja, wie pani, tech obozów to 

tak już nie pamientam. Ale Nacfajler, Nacfajler, to był taki obóz wypocynkowy, ale to mnie 

potem stamtond, z tego Nacfajler skierowali na komando jakieś do roboty, ale że ja tej, tego nie 

pamientam tego miejsca. Kochen, nie Kochen? Jenacej to sie nazywało, nie pamientam. Tak że 

potem ja zachorował, to mnie wysłali… na to renke lewo. O widzi pani, co ja mam? Niemiec 

uciek nam jeden z roboty, nie chcielim go wydać, ze on ucieka, to potem nas przygnali, to nas 

tak ganiali dotond, że mnie to renke potrzaskali, pobili, któro do dziś mam pamiontke i nosze  

w bandażach, całe od młodych lat. Dlatego ja mam tera, dostałem trzecio grupe i mnie za to 

Niemcy płaco. Wie pani, w ten sposób. 

  Tam nas bili, przeziembiłem to renke, bo nie było lecenia. No kto cie tam beńdzie lecył? 

Tam nikogo nie lecyli. Tam powiedzieli, że bramo sie wchodzi, a kominem wychodzi. To  

w Majdanku tak powiedzieli mnie, w Lublinie, ze tak sie wychodzi. No i tak przezywałem az 

do ćterdziestego piontego roku dwudziestego dziewiontego kwietnia. Prawie byłem dwa lata 

pełne. W czterdziestym trzecim w maju byłem wzienty, a w czwartym i w piontym 

dwudziestego dziewiontego kwietnia, bez mała dwa lata byłem w tem obozie. A przeżycia to 

nie bende pani tutaj opowiadał, bo wie pani, jak powiedzieli Niemcy: Bramo sie wchodzi,  

a kominem wychodzi. Nie ma żadnego wyjścia, a ja mam prawo sie w życiu najeść i żeby 

głodny nie umrzeć. To pani tak okolicznikowo powiem: Tylko żebym głodny nie umar. 

  A jak jesce w podróży nas prowadzili, ile to nas potem było! Kiedy Niemcy dostali, 

kapitulowali i byli koleje zawalone, i nas do Dachau prowadzili, wie pani. Do Dachau 

prowadzili, to niektóre… To wysło nas dwanaście tysiency ludzi, to tylko przysło dwa tysionce 

ludzi, a to wszystko po drodze zostali zabici. Dlatego ze zmencenia, który nie mog, to 

wachman sed z tyłu… Jedna piontka sła, druga piontka sła i tak ten, który słaby, to go 

podtrzymywali, a potem juz on coraz słabszy, juz nie mogli dać rady, to na jego miejsce 

zaskwakiwali, a on stopniowo, stopniowo do tyłu schodził, tak seregowo schodził, schodził, 

schodził, a na ostatku śli wachmany i tylko strzał i tylko: Los, los, los, sznel, sznel, sznel,  

o. I wtencas jak juz on nie mog, to go za kołnierz, tylko na drodze nie zabijali, tylko do rowu, 

do rowu… Ja pani gadam prawde, to nie tak, że… No tak normalnie weźnie za kark skreńci  

i już zastrzeli. A ja tez mało brakowało, ze ja tez by był rozwalony, bo tak oni wybierali… Wie 

pani, nas gnali piechoto, to potem ja juz tez osłabłem. To moge pani powiedzieć, co myślałem 

o swoim: młody cłowiek, chłopak, mam osiemnaście lat, prawie dziewietnasty rok sed, to 

byłem w pełnej sile, odporny na zimno, na wszystko, bo zebym był taki słaby dziad jak dzisiaj, 

to bym nie wytrzymał. 

  I prosze panio, i oni nas pognali jak… Tak ludzie gineli po drodze bez żadnych 

właściwie… Bo wie pani, taki co w obozie zginoł, taki co w obozie zginoł, to jego, prosze 

panio, tak było, w obozie jak zginoł, to musiał, numer jego był, pod każdym numerem było 

nazwisko, to nie tak, że było, że ja tam powiedział tak. Kto o mnie sie zapytał po śmierci? 

Ludzie nie znali, tylko ja miałem swoj numer, ja miałem na Majdanku dwa tysionce sto 

trzynaście, a Niemcech miałem… To po niemiecku, bo tam mnie lepiej powiedzieć po 

niemiecku jak po polsku tysionc dziewieńcet czterdzieści trzy. O to już ja lepiej umiał wtedy 

numer, bo ja musiał tam pamientać, bo zeby ja go nie znał, to jakby coś podpad, a numer mój 

wycytali i ja sie nie odezwał i mnie potem zobacyli, chodzili po kolei patrzyli, na który blok 



 291 

patrzyli, znaleźli, to potem lewa za to, że ja nie umiał numeru swojego. Ja musiał numer swój 

na pamieńć po niemiecku umieć lepiej jak po polsku. 

  O to wtencas jak nas gnali, prosze panio, to ja też w lesie tam, przewaźnie nam baory 

wyjdo, nas gdzieś w pole wygonio daleko, za miastem abo za wsio gdzieś, zeby ludzie sie nie 

zglondali sie na nas. I tera w lesie cy tam przy lasku zrobio, dzie zrobio postoj, znacy żeby 

odpocywać, odpocywać, odpocywać każo, kto chce to, wie pani, to tam… Ubikacji nie było, 

ale to tam z wachmanem cy coś, to mog odejść, bo trzeba taki odpocynek zrobić. A oni śli do 

birgermajstra, to znacy do sołtysa, po niemiecku birgermajster sie nazywa, śli do tego 

birgermajstra i tam mowili, ze oni tam bandytów gonio. To byli Niemcy, co dawali kartofle 

parowane a byli tacy, co dawali surowe. A chto nam życie dawał? I trzeba było zjeść, i dawali 

po trzy kartofle, to jesce jak gotowany ziemniak popad, to jesce chwalić Boga. A jak niektóre 

Niemcy to specjalnie surowy dali, zeby prendzej zdech. Tak wyglonda. Ach, pani, przeciez ja 

mowie, nas sie zostało dwunastu wtencas, zostało nas sie dwunastu, no i ten, powiedzieli: 

Komando powstać, powstać! Zeby my wstawali, po piontce sie zbierali, a juz ja siły nie miał. 

Tylko moge pani powiedzieć, co myślałem, ze juz tutaj umre. Wstałem, zielono mnie sie  

w oczach zrobiło, tak ten co pijany, i z powrotem. Tu juz wiedziałem, ze dalej nie pójde. Tylko 

pomyślałem tak o swoich stronach, o dziewcynach młodych, bo młody byłem. I mowie tak: Tu 

umre. To żal bedzie tak opowiadać. I potem, potem do nas przyjechali, jak my byli, to potem 

juz nas zabrali, za łby nas pościongali do gromady tak, bo to jek duże komando to tak: jeden tu, 

drugi tu, to trzeci tu, tak nie lezało w jednej gromadzie. Potem wszystkich za kark pobrali, 

pościongali nas, no i mieli nas zastrzelić. 

  Ale w tem czasie, kiedy front sie cofa, to takie zabezpieczenie idzie okopowe. To ja 

gadam pani, kiedy my wracali z zachodu, to Amerykany i Anglicy śli już tutaj, bo ja był aż na 

Zachodnich Niemcach tam. To wie pani, to my sie cofalim, to sie cofalim, oni sie cofali, te 

żołnierze zabezpieczali okopy dla tech, co bendo sie cofać. I taki przyjechał porucnik niemiecki 

wojskowy z frontu. Zobaczył, tech wachmanow sie pyta jech: Co wy tu robita? Oni mowio, że 

bandytow prowadzo i tutaj że… On mowi do nich po niemiecku, żeby oni pokazali. – Gdzie 

oni tu so? On każdego wzioł za brode podnios i mowi: Kaput. Ze oni i tak umro. – Co bedzieta 

robić? – Zastrzelać. On mowi, ze nie wolno. Zara przydzie nasa kuchnia, przyjado tu nase 

oddziały. – Majo oni co zjeść? My takie miski mielim przy sobie, takie co jedlim. No to oni 

nam dali, tej kasy nam dali. To wie pani co było? To tak jak ja by sie napił wódki, tak organiz 

moj działał. Tylko mowił, żeby nie jeść dużo, ale ja nie cuł sie najedzony, tylko głodny. Ale 

gorzej, bo biegunka nas potem wzieła potem w wagonie. I on sie o cug postarał dla nas i tech 

wachmanow i nas odwioz az do Dachau. A przysło nas tylko dwa tysionce. Taki jak moj 

chłopak, Lisak Metak z Warszawy, to mu tu popenkało czało, leciała materja od tej drogi. A tak 

bronił sie, żeby to dojść, żeby… bo zastrzelo po drodze, wiedzielim, że strzelajo, to bronił sie 

dzieciak, żeby dojść. Nie wiem, kiedyś napisałem do niego list, ale on nie odpisał. 

Przyjechalim do Polski. Tera nie wiem, kiedy tak by poszukał, ale ni ma czasu, jak kto  

z rolnictwem związany. 

  Ale wie pani, po obozie, kiedy nas Amerykanie wyzwolili, to było dwudziestego 

dziewiontego kwietnia, to jesce cłowiek do pół roku to chodził po wrażeniem strachu, do pół 

roku chodził, juz potem po pół roku… To potem nas Amerykanie zajeli, to potem powstała 

segregacja taka w Dachau, segregacja: ty Niemiec, ten kapowiec, tera kto sie mścił, kto wzioł – 

zaceli pomiendzy sobo sie rozlicać ludzie, a było nas miljony ludzi w Dachau. A na bocznice 
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wyciongneli to co ludzie, a tu komanda… Jak Niemcy kapitulowali, to co raz komanda ze 

wszystkich stron sie dochodzili. Dachau to kole Monachium, kole Monachium. To my na 

bocznice wyciongneli, ale jek nas… Mieli Dachau cały spalić Niemcy, ale nie udało jem sie, bo 

kiedy na bocznicy… A jesce byli żydoskie kobiety byli, a Żydzi to mogli perfekt po niemiecku 

rozmawiać, bo to z tego samego krza Żydzi i Niemcy. Jeden drugiego nie da sie ochytrzyć, 

żeby pani wiedziała, że Żydzi a Niemcy to te zbliżone narody do siebie i tylko geszefciarze,  

i tylko aby jak najwiencej zysku zyskać. I one sie dlatego tak ten naród sie nienawidził, że 

zobacył… Ale jednak było, że Żydzi przeżyli, takie fajne byli Żydowki, eleganckie i wachman 

sobie wzioł tako Żydowke dla rozrywki takiej kulturalnej… O i on, i on tego, on potem mowi:  

I tak, i tak, co ty umrzeć masz z głodu, to idź sobie i tak bedzies… I tak ze ona napotkała na 

patrole amerykańskie, amerykańskie patrole. Ona widziała, bo niemieckie czołgi to mieli 

chakenkrojc, a amerykańskie mieli gwiazde biało. Ona zobaczyła, że to nie so niemieckie 

czołgi i wyszła do nich. A tu zobaczyli no jakaś kobieta i sie zainteresowali. Oni zaczeli…  

A Żydzi po niemiecku mogli gadać, rozmaitymi językami, a angielski i żydoski to prawie 

zbliżony do siebie. Tak ze ona sie z niemi dogadała i powiedziała, bo ten Niemiec jej 

wytłumacył, co oni majo zrobić z obozem w Dachau. On jo puścił z bocznicy, bo tam ludzi 

trzymali tydzień czasu i umierali, i nastempne przywozili. Jene przyjezdzali, tech palili, tech 

palili, co pozabijali, te, co przyjezdzali, palili jech. Kopali okopy, palili jech na stosach i potem 

te, co przyjezdzali drugie, to znowuś tech zabijali, co wykońcyli to robote, zeby to śledctwo 

było zamkniente. To znacy tak: ja przysed, panio pochował, a potem ktoś przysed, o koleżanka 

mnie pochowała. A to pani po kolei tak powiedzieć, to trzeba u mnie choć ze trzy, ze trzy dni tu 

siedzieć, tak dokładnie jak ja nieraz, nieraz w sońdzie u seńdziego w Białymstoku mowił. Tak 

dokładnie ja powiedział z datami, ale juz teraz wam jek raz… 

  O widzi pani, tak że oni przyjechali. Oni mieli o dziewiontej w nocy spalić, a o szóstej 

amerykańskie czołgi… Bo to obozy so zawsze za miastem, a nie w wioskach, tylko dzieś  

w polu. W takiech Boguszach przypusczczalnie tutaj o było, to było pomiendzy Prostkami  

a tem Niemiec. To oni tam zawsze na polach byli obozy, ogrodzone byli tam, bo żeby tak naród 

sie nie wzglendał. Ale tam Dachau to taki był przymiastowy, bo tam i koszary byli, i to, wodo 

obtocony, wieże byli pobudowane murowane a nie takie drzewiane, tylko murowane. Tak za 

Niemcow pozbierali, te wszystkie pouciekali, a tech Niemcow zabrali i rozstrzelali 

Amerykanie. I nam powiedzieli po cichu: Cicho siedzieć, sie nie rusać, bo i tak juz wiemy  

o tym obozie.  

  Za jakieś, tech Niemcow o szóstej rozstrzelali, to o jakiejś może siódmej, ósmej, to 

niemieckie, niemieckie, Niemcy działa zakopali, front jak sie cofał, to za obozem zakopali te 

działa. Ale ze ten pocisk do nas tylko po brzegu tamtech, co Niemcy strzelali, to te tylko bili po 

tech działach, tak że wszystkie sie cofneli w jeden bok, bo by raniło. Tamte drogi potem 

poprzerywali, ciemno było, tak że sie cofneli my, bo szrapnele, te pociski lecieli po bokach, po 

tem obozie, tak że my sie cofneli w jeden bok. I tam trwało do godziny pierszej, i o pierszej, 

prosze panio, o pierszej już działa ustali, i Niemcy potem już wycofali sie, uciekli do 

Monachium, do Milchen, po niemiecku Milchen, to było niedaleko. I tamoj o jakiej jedenastej 

w nocy patrole zaczeli amerykańskie… A my siedzieli cichutko, cichutko siedzieli, kochana, 

nic nie wychodzili, bo wojska niemieckie uciekali, sie cofali drogami, tam po polach 

rozmaitech, a my siedzielim. Nikt do nas sie nie odzywał i my cicho siedzielim.  
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   O jedenastej pikiety amerykańskie przyśli, to my teraz zrobili napad na ziemniaki, na 

kopce, rozgrabywać, no bo jeść sie chciało. To oni zdjeńcia tylko robili naszych, zdjeńcia.  

A my chodzili wszyscy gołe i byli porozbierane do naga, do zniszczenia. Mieli baraki palić, by 

ludzie sie palili, baraki gęste i by ludzie uciekali, reste by wystrzelali, spalili i wcale obozu nie 

było. I potem, prosze panio, Amerykany przyśli, obtoczyli nas z powrotem i sie skońcyło. – 

Uciekać nie wolno, bo bendo Niemcy sie przebierać w wasze ubrania, bendo rozbierać 

przypuscalnie esmani. I nas zatrzymali, trzymali. Potem przywieźli nas do Monachium już jak 

Niemcy… Bo najprzód musieli nas umyć, odwszawić, to tako polowo łaźnie zrobili, obstawili 

nas, poubierali nas w esmańskie ubrania z koszar. Kazali nam te chakenkrojce, te niemieckie 

odznaki zrywać, bo mogli Amerykanie pozabijać, zobaczo, że ty Niemiec, cie zabije. Potem 

każdy na swojo renke zaczoł już działać, wolność była. Przeżycie o Polakach opowiedzieć, jak 

sie zachowali? Nieładnie.  

   Pani, jaki ja był żelazny, odporny chłop. Ludzie ze zdrowym organizmem, ludzie 

mogli które  przeżywać, które mieli środki, super elita chłopy. Ja nieraz na swego chłopca 

mowie… On wstanie rano, boso ustompi, to on sprężarke włancza, znaczy brychawke tako, 

brycha. Ja mowie: To co sprężarke włonczyłeś? Znaczy nieodporny chłopak. Żeby go na mroz, 

a tak było, że Niemcy powiedzieli: Kontrolojzer!  W tym Dachau nam, nie w Dachau tylko  

w tym o w Lublinie, w Majdanku. Powiedzieli: Kontrolojzer! I tera wygonio siedemset ludzi, 

do siedemset, do tysionca ludzi i tera ustawio dwóch wachmanow z lasko we drzwiach, a nam 

każo wszystkim rozebrać sie do naga, do naga, wszystkie te ubrania pod pache. Tylko te 

klampy na nogach, żeby byli, nie kazali nam zdejmować, żeby byli na nogach. I teraz stawiać 

po pieńciu, po pieńciu stawać. A jek po pieńciu staniem, to luźno i powietrze zimne pomiendzy 

nami, zaczeło chodzić, hulać. To my sie zbijali jak owce w groncke, do siebie dycht, żeby 

jeden drugiego ogrzewać własnym swoim ciałem. To oni wszyscy: Wek, wek, sie rozejść! 

Żeby sie rozejśc, żeby to powietrze miało… Tylko ze nas nie brało, to ja pani powiem, nie 

brało nas tak straśnie, bo my stale byli zmarźniente. Ale żeby cłowiek był rozgrzany i troche 

tak o, to angina, gardło i temperatura, i wsio. 

  Powiedzieli nam, że znowuś, żeby my, bo zarazki, bo tyfus żeby sie na obóz nie 

wkroczył, bo Niemcy sie bojo tyfusu. To nam dawali antybiotyki przeciwtyfusowe, a jak 

organiz słaby, to nie zwalczał tego tyfusu. Ja pani poważnie gadam, jak organiz słaby, to 

przyjmował, bo jak zdrowy organiz, to można dać, bo on ma siłe i wtenczas zwalcza, a jak on 

jest słaby, to temperatura czterdzieści. Widzi, jaki cłowiek musiał być silny, odporny, żeby mój 

organiz zwalczył. Ja leżałem na ten tyfus, to deski mi sie kreńcili w oczach w baraku. To tam 

nic, ni ci kawy, tam ludzie chcieli pić, a mało picia dawali nam. A jak na tyfus, usta suche, 

goroncka i jeść nic. Sie przeżyło. To znaczy nad człowiekiem jakaś renka trzyma, co pani? 

 

 

172. Franciszka Orzechowska, ur. w 1911 roku, 

          wieś Sojczyn Grądowy, gm. Grajewo 

 

 Czasy powojenne 

  Po wojnie to jek to było? Nie mielim dzie siedzieć, nie mielim co. Siedzieli w bunkrach  

o i nie było nic. Dzie jaki kawałek domu, to sobie wzieli tam przykryli i siedzieli tam. A potem 

to po wojnie tam dzie kto miał, to siedział, przykrył sobie. Az potem – mowie – pozycki brali, 
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budowali poźniej sobie i tak pracowali. Domow nie było nic, było wszystko popalono, 

poniscono. Do bunkrow rozebrali wszystko z tej naszej o tu wioski, wszystko co było, to nie 

było ani, ani… Tylko kawałek – mowie – kto nalaz jakie drzewo w bunkrach, to tam o postawił 

sobie tako o budke i siedział, dokond domu nie postawił. 

  Kazdy miał swoje ziemie, to potem kazdy troche łorał tego i zasiał. Jeden rok, drugi, 

dokond sie wzbogacił, to potem pomału orał, bo to nie było ani konia, ani krowy, ani niczego, 

bo wszystko poostawiali jak wychodzilim. Wszystko, wszystko tam poostawialim, te pierzyny, 

tam te ubrania, kufry – wszystko, nic nie było. Pozakopywalim, to potem powykopywali te 

nase rzecy i pozabierali. A my tak powrócili jak tu stoje tak i dzieci.  A te dobre rzeczy 

wszystko to nic a nic nie widzielim. Dobre rzeczy trzeba było zakopać, schować, nie? A takie  

o – mowi – o posiedzim moze tydzień, dwa, to byle jek, nie? A potem tych dobrych nie mielim 

i lichych nie mielim, a potem w klompach trzeba było. Podeswy wyciesali, wyciesali, obili. 

Trepy takie na podeswach drewnianych byli modne po wojnie, na grubech. Jo, podeswy 

wyciesali, a człowiekow starych obili i potem jek dzieci sie ślizgać, to… - Tatusiu, choć grube 

buty, bo na ślizgawke choć było dobrze chodzić. Taki był majster, to drzewo ter, umiał i robił.  

I w klompach chodzili. Jek tylko mieli, to tak ledwo łazili. Tam kto miał rajstopy, nie? Trzy 

lata dziecko miało, to w sukience chodziło bez rajstopow, bez nicego i wcale nic nie było, 

towarow nie było. 

 

 O pieczeniu chleba 

  Zarna takie byli, mieli zyto, susyli. O takie piecary, byli tutaj, susyli i mieli w zarnach,  

i takie dzieży mieli, takie becke, nie? I rozcyniali, sie miesiło rencami wszystko. Ale chleb był 

dobry, nie tak jak tera. Tera żeby go upiek, to byście zjedli go ze smakiem. Na noc sie zrobi, 

rano sie wstanie, wymiesi, podrośnie, o w piecu sie zapali i sie piece. Posiedzi potem dwa 

godzin, trzy i sie wyjmie. I sie wyjeło ten chleb, sie upiekło, grabie, grabie na plecy i trzeba 

było iść siano grabić. 

 

 O weselu i zabawach 

  Wesele to mało sie róźniło jak teraz, wesele to wesele. Świniaka sie zabiło, nie? Kartofli 

sie nagotowało, barscu i takie te o podroby, wszystko to było na przyjeńcie pierszy raz, tak jak 

to ludzie przychodzo. A potem na ocepiny to taki korowaj upiekli o, to swachna tam jech 

dzieliła wszystkiech. A wesela to fajne byli, choć nie takie jak ten. Trzy dni sie bawili, tańczyli, 

śpiewali. Zebyście posłuchali, jakie wesela byli, to tera tego nie widzieliście. Jak młodo 

ocepiali, to sie naśpiewajo! Ale to swachna była, to wszystko to swachna umiała śpiewać  

i mowić. A bywało wesele jak jadzie, to panny kukardy majo, korale. Młoda jedzie, to tylko az 

nie wiadomo co. A jak sankami, to dzwonki dzwonio ładnie, pienknie, a jak wozem to  

i wozami ładnie. Wesela to ładne byli. O piosenki to! A ja tam nie umiem, ja nie umiała 

śpiewać i nie umiem. Fajne piosenki śpiewali, ładne uuu! Wesela to ładne sie odbywali. Tera to 

tam wesela, nawet nie wies, kiedy ocepio, kiedy co. A kiedyś to… Muzykanty teraz. 

  Kucharki byli, taka już gospodyni umiała szykować, wienc jako kucharke brali, starszo 

kobiete, to starsza czy młodsza. Już ona kierowała całem tem weselem. A dzieci na tem weselu, 

to pełno było! Nie teraz jak wesele aby jest, to tam nikt nie pójdzie, nie? A jak wesele  

w wiosce, to dzieci my takie nieduże, to jak dzie wesele, to do rana siedzo. To potem jak po 

weselu, te weselne zjedzo tam i pójdo sie bawić, to dzieciom stoł, tak ze dwa stoły zestawiajo  
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i te dzieci na stojoncke jedzo, sie bawio. Dzieci tam tylko ja wesele o to leco patrzeć jak 

młodej, a potem ten, czestujo tech dzieci, na stołach postawiajo tam tech talerzy, to wszystko, 

co sie ostało, sie najedzo i znow cekajo dużego obiadu. Potem zaraz po ocepinach duży obiad  

i znow. Do samego rana dzieci siedzieli. Ale to wioska była, duża wioska, to tech dzieci to 

pełno. A nasza, moja babka kucharowała, to już zawsze pamientała. O już dzieci jak przyjdo, to 

tam wszystko było. 

  Potem młode jak sie bawio, to ze trzy dni wesele. Potem u młodego… U młodej jek je,  

a potem jesce do młodego jado z powrotem i znow drugie wesele tam robio u młodego wesele. 

Najpierw u młodej, a potem młody bedzie młode do siebie i znow młody jek który zamożny, to 

robi przyjeńcie, drugi dzień sie bawio, jesce w całej wsi wesele jest. Potem sie porozjezdzajo, 

trzeci dzień to każdy do domu jedzie. Poprawiny to juz potem jak poprzyjezdzajo, kto tam 

przyjedzie, młode zaproszo kogo, to taka jesce była uczta jesce potem. Tam potem jesce 

swachna czy tam kogo zaproszo z rodziny, to poprawiny takie byli. 

  Rajki byli takie, strencyli. – Tu – mowi – fajna dziewcyna, tu fajny chłopiec, tu tako  

o. Przyjezdzali, to w karnawale było tak jek o, to w karnawale, bywało karnawał. – O kawaler 

do panny jedzie, nie? To pod okno leco cy juz ten kawaler u panny. Nu, fajno było, jak 

kawalery jechali w karnawale. A tera to nie, o tera to… Trzy tygodnie bywało: zapowiedzie, 

wszystko, ślub, wesele. A tera to wiadomo, kiedy ten ślub, kiedy te wesele? Tera trzy 

miesionce, z pół roku, z rok chodzo i tak o je. Kiedyś to było inacej, kiedyś lepiej sie zenili jek 

teraz. No bo sobie kazdy tamoj raz, dwa sie ozenił, a tera to łazo i łazo po pół roku, do roku  

i nie mogo sie pozenić. A potem juz jak przyciśnie, to sie zenio z musu, jak juz musi, to sie 

zeni. Kiedyś wesele, to pannie młodej nie, to sie podobał rodzicom ten młody abo tem drugim 

młoda, wszystko. To tak było, kochana, nie tak, ze to tak. 

  W karnawale zabawy co niedziela byli. Chłopaki robili zabawy, sie bawilim, tańcowalim, 

chasalim jak nie wiadomo co. Zabawy byli dziś w jednym mieszkaniu, nie? – Przyjmie pan tam 

cy sąsiad? – Choćta sie bawić! Muzykanty przyprowadzajo, tańcujo, sie bawio. Godzili sobie, 

najmowali muzykanty. Potem ostatnia niedziela karnawałowa, nie? To zabawe zrobio  

i tańcowali, wszystko sobie, tech ponckow napiekli, wszystko sie złożyli, wódki postawili, 

razem młodziez, zabawa, sie bawio jek nie wiadomo co. Ładnie było kiedyś. Jesce my stare, 

jak ostatnia niedziela karnawałowa, to bracie muzykanta, stare składke takie zrobio, kazda 

sobie gospodyni przyniesie zakąske, chłop pół litra wodki cy tam wino, posiadajo sobie, 

tańcujo jak nie wiadomo co, sie bawio. Fajnie było i kiedyś jesce fajniej było jek teraz.  

A teraz to wiencej zabaw. Wy jesce nie pamientata, ale jak my, my to jesce, zabawy byli co 

niedziela. 

   

 O strojach dziewcząt 

  Dziewcyny, która jak mogła, tak sie ubierała. Sukienki byli, moda była długa, nie? 

Dobrze. Ja takich nie lubiła. Potem krótkie byli, no to krótkie takie o byli, a potem jesce i takie 

wąziuchne. Takie same, teraz te mody sie wracajo, jak my chodzili. To jesce pamientam, jak 

my chodzili takie krótkie. Taka o tylko spódnicka o taka była z zakładem, wąziuchno, pienknie, 

ładnie. Ale butow, to my nie chodzili tak o na co dzień. Jek do kościoła chodzilim, to w renku  

i na piechote bosa, kole kościoła tam dzie nogi umył, sie obuł, pończochy i do kościoła posed. 

 

 



 296 

XV. Teksty nagrane w 1992 roku 

 

 173. Władysław Mościcki, ur. w 1912 roku, 

          wieś Pluty, gm. Jedwabne 

 

 Z przeżyć wojennych 

  Ja tylko powiem, ja siedziałem w więzieniu w Rosji w Mińsku. Z Łomży siedział 

nauczyciel, panie, kierownik szkoły. Gdyby nie on, to bym był nie przysed. Nie pamientam 

nazwiska, to pińdziesiont lat, panie, w czterdziestym piersym roku. On nas wyzwolił, bo umiał 

po niemiecku, my z powrotem powracalim z tego więźnia, z tego więzienia powracalim i on 

nas, panie, wyzwolił, ten kierownik. Umiał po niemiecku z tymi Szwabami gadać. Tak. I on 

nas wyzwolił i nas przyprowadził, panie, ale poźniej ja nie wiem, dzie sie stało, dzie on posed, 

ja nie wiem. To było nas dwieście ćterdzieści dwóch ludzi, osiemnaście kobiet i resta męzcyźni 

byli. To tylko dwie kobiety sie zostało zywych na wszystkiech, a to wszystko pobili pod 

Cerwieniem w lesie. 

  Jak sie dostalim do więzienia? To tak pani powiem naprawde, bo to pierse lata, to prose 

pani niby taka była partyzantka. To co ja przesed! Od pocontku arestowany, mnie tutaj 

arestowali Sowieci tutaj. Zawieźli do Białegostoku, z Białegostoku do Mińska. Z Mińska jesce 

nas gnali, z Mińska, jak sie ta wojna zaceła, panie, jek Niemcy przyśli, jek, panie, ten front sie 

na na tego, to jek dała bomba, to tak nas siedziało dwa tysionce w tem gmachu, to na prost nas 

bez droge tylko, jek dała bomba w te brame, to u nas w celi ściany popenkali. A poźniej  

w wiecor nas wzieli i gnali pod Cerwień, to nas dwieście cterdzieści dwóch, grupa taka była 

ludzi, co nas gnali. I tam pod Cerwieniem tylko zostało sie dwudziestu siedmiu, pani, moze 

ośmiu nas zywych, a to wszystko pod Cerwieniem śpio po wiecne casy. Cerwień, teraz inacej 

podobno sie nazywa. Ja chce to jesce zwiedzić te miejsce. Tu jeden taki Malinoski razem ze 

mno był. Tylko ten moj kumpel, to on ślepy na jedne oko, a ja znowuś na nogi nie moge 

chodzić i my tak obiecujem sie jesce jechać w te miejsce, gdyby mozna było, a trzeba jakiś 

dowód tam wyrobić. Dzie nocowalim u jakich ludzi, a ten cłowiek tak o powiada: A rebiata, 

rebiata kochane! On znał tutaj panie, na wojnie był w dwudziestym roku. Jak on opowiadał: 

Łomza, Jedwabne, tu Mońki, to wszystko. On był tu na wojnie. Jak nas zobacył. Umiał po 

polsku ten cłowiek ruski, juz on starusek był taki, w cerwonych spodniach lezał tylko na 

marach. A te ruskie uciekali, tak uciekali tam. – O – powiada – wojaki, wojaki uciekajo. 

  No i stamtela, pani… Ale, pani, to tylko tak sie gada wyrywkowo trosecke, to trzeba 

usiąść i po kolei to wszystko. Ja wszystko pamientam to. Co ja wcoraj jad, prose pani, to ja nie 

pamientam, ale co ja tam jadem juz pińdziesiont lat, to ja tam pamientam, co ja jad. Obiad, 

śniadanie, a kolacja to urzyn, pajka chleba, ta porcja chleba, to pajka. Cukru to dostawalim 

takie pudełko od zapałek, a jak nie stało cukru, to osiemnaście takich cukierkow, kanwiety sie 

nazywali. Jak patrzy sie na niego tam, na tech ludzi, co nas tam pilnowali, to tak patrzyć se na 

nich, to w nocy mnie nieraz i sie przyśni. 

  My siedzielim w więzieniu, a poźniej nas gnali, pani, do Moskwy gnali nas. My poźniej 

szoso tak ślim, nie szoso, bo ten narod walił, uciekał, panie, z Mińska do Moskwy, to tylko nas 

bokiem gnali. Poźniej ta kałmuki nas postrzelali i wzieli. Kto powiedział, ze tam mało siedem, 

osiem lat dostał i za co, to: Siadaj tutaj! A którne powiedzieli, ze tylko rok i tego, to siadaj 

tutaj. To tech puscali, tylko ze, prose pani, puscali, a tech, panie, odegnali tak jak do tamtego 
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budowla i tu w głowe. Tak. Z mojej wioski jeden zginoł, ten, co tu był, ten Mogielnicak taki, 

pani, to wnuk. Pani, to opowiedzieć, to trzeba scegółowo wszystko. Ja to wszystko pamientam. 

Ja to wszystko pamientam. Ja myślałem sie tam dowiedzieć jesce, ale ja tam wiem?  

  Przedowaciel moj to był Petrow sie nazywał, cterdzieści dwa razy na badaniach u niego 

byłem. Dobry chłop był taki, nie powiem. Jak tam je, on tylko patrzyłgra w wizyterke, co tam 

nikt nie chodzi, te cholery chodzili tam, podpatrzeli. A na zakończenie śledctwa, pani, to 

Orłow, trzynastego czerwca nas sądzili, to świentego Antoniego, pamientam jak dziś.  

A świenty Jan jak jem dał w czerwcu, to az bramy penkali. Tylko pareset samolotow chodziło, 

tylko, panie, ten Mińsk sie woził do góry. Aj, dawali oni tam, dawali! Zeby było jesce wiele, 

tydzień casu tej wojny nie było, to nas by byli wywieźli tam na Syberje, wywieźliby nas na 

Syberje. 

 

 O częściach wozu 

  Tu takie osie kowalskie, ale fabrycne przewaźnie so. I te fabrycne osie, panie, sie 

przykrenca do tego drzewa, te gunki sie nazywajo i sie przykrenca. To kowal robi, a drzewo to 

sztalmach robi, nazywajo sztalmach. Drzewo sie zakazuje, panie, brzozowe drzewo 

przewaźnie, a sprychi to mogo być dembowe cy grabowe, o to dobre je. I sie robi jego na jakieś 

trzy lata, ze dwa lata polezy to, wyschnie dobrze i dać do kowala. I obrence sie takie kupuje,  

o na serokość takie so i sie kupuje, panie, jech w sklepie, no w miastach i daje sie do kowala. 

Kowal, panie, zbija i buksy takie so o, sie wbija, zeby pasowali do tej osi. Tylko musi dobry 

kowal być, to pare lat sie podjeździ. A przewaźnie teraz jak latem, tak jak teraz, trzeba go 

trzymać w suszy, nie w suszy tylko w moksazi, bo gdyby wyjechał na bruk, rozsypio sie. To sie 

okujawnie, to sie do wody zajedzie, dzie sie jadzie, w wode sie wjadzie. Jak dobrze kowal zrobi 

tylko z suchego drzewa, no to mozna podjeździć nawet ładnych pare lat, z dziesieńć lat mozna 

podjeździć jak drzewo dobre jest, przewaźnie brzezina, brzezina. A te pasty to z dembliny sie 

robi, te pasty, co sie wbijało te, te. Pasta to ta, w której sprychy so, to dembowe mogo być, 

tylko dembowe sadzajo, tak. U nas to było kiedyś, ja tam wiem, juz tyle lat, to tam poniscono. 

 

 

 174. Franciszek Dąbrowski, ur. w 1902 roku, 

         wieś Szostaki, gm. Jedwabne 

 

 Przeżycia z okresu wojny 

  Wzieli nas na wojne, wojna krótko trwała, w trzynaście dni do niewoli sie dostali. 

Dwudziestego czwartego sierpnia nas zmobilizowali i wzieli na front na Nowogrod, do pułku 

trzydziestego trzeciego. A w cynnej słuzbie słuzyłem w Grodnie osiemdziesiont jeden, a potem 

do rezerwy zostałem przydzielony do Łomży: „Bedziecie mieli bliżej”. No i tam od 

dwudziestego cwartego sierpnia nas wywieźli a piersego września dopiero wojna wybuchła. 

Byłem w cynnej słuzbie magazynierem broni, z frontu mnie zdjeli, a przydzielili do amunicji 

taśmowania. Taśmowałem cały cas, było to wszystko, ze to docierali ci, ktorzy… Duzo sie 

zgłosili, ale oni nie rozumieli przeciez, bo jesce mam teraz w ksiązce wojskowej „magazynier”. 

  I dopiero stamtond wszystko sie rusyło, gdy przeforsowali przez Narew w Nowogrodzie. 

Śliśmy tamtendy na Łomże i to wszystkiemi drogami, az nareście dotarliśmy w okolice 

Zamrowa, tam ostatnie, juz ostatnie boje byli przed trzynastym. Same wojsko było, kadra 
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opuściła rence, bo juz nie było zadnego sensu. Siedzielim tam za murami spalonemi i kury 

piekli sobie. I tam dopiero sie zdalim do niewoli. Pognali nas potem… A jesce, przeprasam, 

zorganizowali takie grupy i dopiero gnali tamtendy. Przygnali na Zambrow. W Zambrowie jem 

koń sie zerwał prawdopodobnie, to duzo ludzi nabili. Myślałem, w nocy zerwałem sie, to ze 

snu człowiek przemenczony, ze to odbija jakaś armja albo samoloty, a my przecież obstawione 

dookoła, karabiny mieli. To dużo ludzi nabiło, to potem na drugi dzień rano chowali. A potem 

nas przywieźli do Łomży, tak samo do koszar. Mowio: Widzita, nie bedzieta spokojnie 

siedzieć, to was granatamy obrzucimy. No jakoś spokojnie, bo już tutaj w koszarach wewnoncz 

spali. Potem gnali nas na Wincente. Przed Kolnem wysed jenerał i mowi: O, zeby Piłsucki zył, 

wojny by nie było. Nastempnie podeśli, znow Kolno prześli, znow drugi wysed. – Zeby 

Piłsucki zył, wojny by nie było. Piłsucki juz i tak z Niemcami zadar. 

  I potem przygnali na Wincente, poładowali nas na pociongi i rozwieźli po całych Prusach 

Wschodnich. I tam to bylim zaraz… Tam takie ogromne byli te garaze, bo magazyny, tam 

postojelim musi ze dwa tygodnie. Tam dwa tygodnie, potem nas rozwieźli na roboty do 

baorów, Malbork, to Marjenburg nazywali, Malbork to teraz w Polsce. No i tak byli az blizej 

Bozego Narodzenia w trzydziestym dziewiontym roku. Potem sprowadzili nas (bo to ruski nase 

tereny zajoł w łomżyńskiem) i sprawdzili papiery, cy my nie Białorusy, to zwolnio nas do 

domu. Przecie my byli Polacy, nazwiska polskie i nic nie ten. Posiedzielim, wygłodzili nas 

sześć tygodni, mało na brakowało i z powrotem nas odwieźli powiat...  

I tam bylim u baorow do ostatniej chwili az ruski w czterdziestym czwartym, tak w czwartym 

roku, juz po Nowym Roku dopiero, bo tam byli na okopach wszystko, ewakuowano było. 

  I stamtond dopiero pieszkom i dopiero zaceli gnać na cało noc, swoje tabołki pobrali  

i dopiero śli, kto miał sanki, kto nios. No i ślim, ślim pieszo, ślim (a tu front blisko) przez 

zatoke, a zatoka juz wtedy umarzła i tyraliero szeroko i ślim na te zatoke, i na te wyspe. Na tej 

wyspie jedna tylko drożka była. Tam było prosto długo cekać, zeby to sie wszystko 

rozciongneło. Po tech jałowcach, to źle było iść. Tam tylko drwale mieszkali, tam była 

pustynia. No tam potem sie wszystko rozciongneło, ślim koło Gdańska. A gdy tamtendy śli 

jenne to chcieli zwiedzić Gdańsk, siadali na wozy. A my bokiem pośli pieszo dalej. Minelim 

Gdańsk i potem Koszalin i tamtendy na, na, na… A ślim do… Tak zwane dziś Świnoujście. 

Tam długo nas trzymali, bo tam zatoki, to od wody ciongne mroz, to zimowo poro i to  

w stycniu. I ciongneli az do Lubeki, a w Lubece nas umyli, wyparzyli nam ubrania w tech 

piecach, zeby jakiego, jakiego robactwa nie było. I dwadzieścia kilometrow wieźli na Szlezwig 

Holsztein. Tam bylim aż do końca, do wyzwolenia, lotnisko budowalim. A potem naloty byli, 

musielim sie kryć. Zimna, zimna wiosna była, kwiecień był. I potem nareście juz do baorow 

dali na samo Wielkanoc. U jednego byłem tam w Szlezwig Holsztein. I tam dopiero 

dziewiontego maja przyszło wyzwolenie ostatnie. Tam dzienki Bogu, ze zadnych frontow nie 

było, tylko reśte tam te odpady… I to wszystko tam sie zakońcyło i dopiero zostaliśmy wolni.  

I tam dopiero oboz „Wibek” numer siedem, tam oboz jeńcow wojennych, ale juz nie tak jak  

w niewoli. I tam dopiero bylim az do grudnia, i tam nam jedzenie dawali. 

  O, jesce wiencej było co gadać, tylko tak co z grubsa. I dopiero tam świetnie nam było. 

Potem, kto chciał… Przysed oficer angielski. – Tak cy nie? Tak, no to do domu. Pokazali nam 

mape, jak polska granica jest wchodnia. – Czy zgadzacie sie na to? A co my poradzim tera 

przecie? Tak az cłowieka wstrząsneło; prawie połowa Polski, przed Grodnem granica, za 

Białymstokiem, no. Tak nic my nie poradzim. Kto chciał został, a kto nie… I przyjechaliśmy 
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do domu siedemnastego grudnia tysionc dziewieńcet czterdziestym piontym roku. I wojna,  

i niewola cała była zakońcona. 

 

 

 175. Marianna Rybacka, ur. w 1932 roku, 

          wieś Karwowo Wszebory, gm. Jedwabne   

 

 Potrawy 

 

  Zupy 

  Znam zupe i grochowo, i z bobiku, i fasolowo, i ogórkowo. A co zanikły to: z pasternaku,  

z marchwi, z brukwi. Gotowali, co dzień inna zupa była. Ja pasternaku bardzo nie lubiła. Bo to 

taki rośnie, teraz tego nie widać, dawniej to sieli. To rośnie takie długie korzenie, jakby  

w podobie juz wziąć kobylak ten taki wysoki, co rośnie, tylko, ze to takie jak pietruska miał 

takie te gałęzie. Ale on taki mgły był, ja nie mogłam. Z marchwi to to jeszcze wdusili we mnie, 

ale co tak, skond, ja tej zupy nie lubiłam, naprawde nie lubiłam. A moje dziatkowie sie 

zajadali, mamusia to też tak patrzyła na lewo. Ale co robić? Jak babcia ugotowała, to było 

dobrze. Ponieważ była służba, było dwóch chłopów, służonca trzecia i wujków dwóch było, 

dożywało i dziatki, to nas było dwanaście osób do stołu. Dużo to, co gotowali, to babcia 

gotowała, a co ja miałam, chodziłam do szkoły, dziecko. Już ja tech zup nie lubiłam. Tylko 

przypomne sobie i tak nieraz mówie: Wiecie, żeby wam ugotował, to byście nie jedli. A lubili 

ludzie starzy. Wszystkie zemby mieli, wszystko jak… Moja babcia umarła sześdziesiont pieńć 

lat, jeden zomb jej nie wypad, dziadek też w tym wieku. Mamusia w czterdziestu czterech 

umarła. 

   

  Potrawy wigilijne 

  Powiem tylko dawniejsze, bo teraz to my wiemy wszyscy jak kto chce rozmaicie. 

Dawniej to tak przewaźnie gotowali groch na sucho, potem znowuś pyzy z olejem, kluski  

z makiem, teraz znowuś była kapusta z grzybami i buraczki byli smarzone takie. Przestrzegali 

tego bardzo, żeby było dwanaście potraw. Znowuś jak przyszło co do czego, to znowuś byli 

same grzybki, bo to sie liczyło, śledź, śledź marynowany, ryba smażona, karp zawsze smażony 

albo w galarecie, najwiencej w galerecie robili. Ile już ja tam podałam pani? Dziesieńć. No  

i jeszcze znaczy sie placki jagodowe przeważnie później byli, znowuś w tym jabka musieli być, 

każdy jabko musiał, tak już w tych potrawach wszystko sie mieściło. To było tylko do dużo 

sprzontania, dużo roboty, ale tak ludzie starzy przestrzegali. Jak gwiazda na niebie już 

pierwsza, pilnowali. Wcześniej a nie później już na kolacje stół duży stawiali, już wszyscy 

siadali, nawet z rodziny ktoś przyjechał. Dawniejszych lat jak do kościoła poszed, to na noc sie 

nie jadło, rano poszło sie do komunji, teraz godzine czasu przed i można iść do komunji, 

naprawde udogodnienie. Inne życie, inne warunki jak byli dawniej i jeszcze ludzie sie wontli, 

 a ludzie dawniej byli tak zdrowi, tak zdrowi, że naprawde trudno cośkolwiek powiedzieć.  

 

Sucharki 

Ale jak dawniej, jak przypominam sobie, to tak mówie nieraz synowej. – Co to za 

sucharki mamusia tam mówi? Ja tak nieraz im przypominam. Mówie: No weź, tak było i to 
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dużo piekło, bo zawsze jak upiekło, to przynosili, taka była do zboża miarka, ćwiartka 

nazywali. Zawsze jak piekła, z pieca to w drzewiano, bo to czysto, w to wrzucała zaraz z pieca. 

Jak napiekła, to dzieci chodzili, gryźli. Niestety, było takie życie inne, inne jak dziś, dziś jest 

lepsze nie ma słów. 

 

 

176. Józef Karkowski, ur. w 1910 roku, 

wieś Kubrzany, gm. Jedwabne 

 

Wspomnienia z wojny 1920 roku 

Pani, ja nie byłem w wojsku, ale ja pani opowiem to przeżycie. W dwudziestym roku, 

kiedy tu do nas przygnali na noc trzystu pińdziesieńciu niewolników, to było po Matce Boskiej 

Zielnej. I, prosze panie, tera, prosze panio, to była bolsiewicka wojna, kiedy ruskie naśli nas, 

kiedy nasa armja zasła tamoj do Kijowa i później jo cofneli i uciekali nasze i dognali do 

Warszawy, prosze panio, i tam pod Warszawo oblężyli i zajeli naszych trzystu pińdziesienciu  

do niewoli. Przygnali jech, do naszej wioski na noc. I, prosze pani, nieścisło ich pilnowali, bo 

w stodołach nocowali i dużo jem uciekło. I znaleźli u naszego sąsiada. Mnie to pani, to mnie 

serce boli, jak ja patrzył, jak go bili, katowali tego człowieka. To był spod Warszawy aptekarz, 

uczony człowiek, ojciec od trojga dzieci. Jak go za karabiny temi karpami po plecach ładowali, 

a on tak sie za głowe trzymał. – Matko Boska! – krzyczał. Prosze pani, jak ich gnali do szosy 

(szliście od szosy czy jechaliście?), kole krzyza była zbiorka, tech niewolnikow tam trzymali. 

Zaraz starszy ustał taki czarny ruski Żyd – komunista i sond na niego, śmierć. A on pad mu do 

nogow. Ja sie patrzył, ja nie wiedział, nie poszed za tym. On był schowany tu w takim stożku 

siana i go bagnetami zaceli kłuć i go natrafili w noge tu dzieś i on jem bryznoł. I, prosze pani, 

jak go zaczeli bić. To ja już niejednemu powiedział: A przyjaciele wasze, a Hitler drugi 

przyjaciel. 

 

Z ostatniej wojny 

O to ciekawa rzec. Gospodarz na robocie, a ja śpie w łózko, tak mnie zachodzo. – 

Dobrze, panie, (po polsku mówił żandarm z sołtysem) dobrze panie, ja sie zara obudze. Pośli 

do sąsiada. Jak oni do sąsiada. Jak oni do sąsiada, jak w nogi. Ale dzie ucieknie? Na podwórku 

pełno Niemców, za stodoło pełno Niemców. Tu dwie kuchnie u nas stało takie, prosze panio. 

Na strychu stojeli okna, ja sie wsunoł tamoj, a tam taka dera, nakrycie było. Ja sie przykrył, 

siedze. On przychodzi, szuka mnie, nie ma. Braulink od tego i kobietom w sieni mowi: Jak 

znajde, zara zastrzele. A ja słysze. To je przeżycie! I tera, proszę panio, mnie serce bije straśnie 

mocno (tera mam nerwice serca). – Znajdzie, zabije mnie z miejsca, bo tak powiedział. Matko 

Najświentsza ratuj! I w tech chwilach Matka Boska przysła z pomoco, prosze panio. Ja tera 

mocno wierze. I tera, prosze panio, przysed tam, wpad na ten strych. Kopnoł, tak krzesełkiem 

sie zasunołem, takie duże okna dubeltowe stały, pani rozumie ze wsi, takie duże okna 

całkowite. Kopnoł te krzesełko, obalił sie, ale tej dery nie ściongnoł, a ja tam siedze. I poszed,  

i w sieni mowi tak: Ja jutro przyjde, to ja go znajde, ja jutro przyjde. – Pocałuj mnie w nos. Jak 

już on poszed i z wioski tam pognali chłopow, co nałapili, a ja w pole. To ja tydzień w polu 

nocował, bo tam źniwa myśmy mieli, to ja i kosił, i nocował, i jeść przynosili. O, widzi pani, 

śmierć daleko była? 


