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Lata czterdzieste, pięćdziesiąte.  
Jaka wtedy była młodość?
Wojna, zniszczenia, ciągła praca. Często przymusowa, w czasie wojny wywózki, 
później nakazy.  Praca u rodziców. Obowiązkowa służba wojskowa. Ani światła, 
ani radia nie było. Ani telewizora. Za to posag musiały kobiety mieć. I ręczniki 
wyhaftować, obrusy i kapy utkać. 
A jednak młodość jest silniejsza od wszelkich przeszkód. Były więc zabawy i tańce. 
Schodzili się piechotą, niektórzy nawet boso. Tańczyli polkę, oberka, walce rozmaite 
i tanga. Świetlic nie było, bo wszystko spalone, więc tańczyli w pokoju, w dużej 
kuchni, albo w szkole, a choćby i na moście. Przeważnie w niedzielę schodzili się. 
Bieda? Może i była. Ale z drugiej strony „kiedyś to naprawdę było wesoło, dużo ludzi, 
nie tak jak teraz. Teraz to parę osób przyjdzie i nic, śpiewu nie ma...”
Tak mówią ci, którzy byli młodzi w latach czterdziestych, pięćdziesiątych.

Filomena Piotrowska, pierwsza z lewej, z koleżanką Lucyną Oleksiuk i kolegą 
Eugeniuszem Boratyńskim, Lipiny, lata 50. XX wieku
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Nauka

Ja, siedem klas tylko skończyła. Bo to kiedyś 
tak było, że tylko siedem klas. Potem można 
było gdzieś tam jeszcze iść, ale nie było komu 
się starać. To trzeba pieniędzy, a u nas to 
nie tak bardzo byli. Umiesz czytać i pisać, to 
siedź! Sąsiadka mówiła, że ona pisać i czytać 
dobrze nie umiała, ale ojciec umarł i musiała 
z matką gospodarkę prowadzić. I jeździć na 
młyn, i mielić zboże na chleb, bo kiedyś trze-
ba było wszystko samemu piec. A matka jej 
mówiła: – Książka tobie chleba nie da. Trzeba 
gospodarki patrzeć. 

Anna Góralczuk, Dubno

Ja bym był doktorem, weterynarzem. Tylko 
co? Zajechał samochód, jakiś pan zapisuje na 
weterynarzy, bo nie było ich tutaj. Ja zapisał 
się. Ojciec z matką wzięli płakać. – Co my 
zrobim? – mówią. – Ty pojedziesz, a my sami 
zostaniem. I ja nie pojechał. A sąsiad mój 
pojechał, no to wyuczył się na weterynarza 
i u nas leczył potem krowy. A mnie ojciec na-
uczył jak i co, i my z ojcem gospodarowali. 

Józef Antoszuk, Sielc

U kowala bardzo dobrze było. Ciężka praca 
była, ale dobra. Miałem siedemnaście lat jak 
poszedł się uczyć, młody chłopak. To jeszcze 
w Bielsku było, nie tutaj. Tam pobył półtora 
roku i rzucił to, zbrzydło mi. Nie chciało się. 
Tam tylko takie podstawowe rzeczy robił, tyl-
ko wozy i wozy, wozy i wozy. A cóż to wozy? 
A jak kuć pług, to ja nie umiał. W Orli trochę 
porobił za pieniądze, a później trzeba było 
u mnie konie kuć, a ja tego nie umiał. Przy-
szedł więc w Boćkach do pana Skomorowskie-
go i on mnie nauczył robić pługi, i konie kuć. 
On tutaj na Kątowej ulicy miał zakład, on był 
starszy facet. Przychodził do mnie i mówił: 

– Choć coś zrobim. I chodził do niego, i tak 
się nauczył. Jak nastał sezon konie kuć, to ja 
tylko przybijał, a on robił podkowy. A po jego 
śmierci, to ja już zaczął robić u siebie. 

Franciszek Tyszkiewicz, Boćki

Jak skończyłam szkołę podstawową, zdałam 
egzamin w Bielsku do liceum pedagogicznego. 
Pan kierownik wtedy pytał, bo był wychowaw-
cą naszej klasy, gdzie kto idzie. Ja powiedzia-
łam, że całe życie marzyłam o tym, żeby pójść 
do liceum pedagogicznego. I pan kierownik 
odradzał, że to ciężki chleb, ale ja tak posta-
nowiłam. Nawet siostra się śmiała, że zawsze 
jak się bawiłyśmy, to ja jej kazałam siadać 
w ławce i odpowiadać. 
Jak zdałam egzamin do liceum pedagogiczne-
go do Bielska, przyjechał mój wujek ze Szcze-
cina i zaproponował, żebym pojechała do nie-
go, do Szczecina i tam się uczyła. Dla mnie to 
był taki świat odległy, egotyczny! Gdzie Szcze-
cin, a gdzie Boćki, w których nawet światła 
jeszcze nie było… Mama stwarzała problemy, 
nie chciała mnie puścić, ale ja postawiłam 
na swoim. W czwartej klasie przeniosłam się 
od ogólniaka, bo chciałam pójść na studia. 
Zdałam na biologię do studium nauczyciel-
skiego w Szczecinie. To był rok sześćdziesiąty 
pierwszy, czasy były takie niespokojne. Przy-
jechałam do domu, mama zaczęła płakać, że 
powinnam się bliżej przenieść, wrócić na Pod-
lasie. Bo jadąc do Szczecina były dwa mosty 
do przejechania. Mama mówiła: – Jeden most 
zburzą i do domu nie wrócisz. Poza tym cięż-
ko mamie też było. No to wzięłam dokumenty 
i przeniosłam dokumenty do Ełku, i tam skoń-
czyłam studia nauczycielskie. 

Krystyna Ulikowska, Boćki
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Od prawej: Michalina Jodełko z siostrą Katarzyną Kozak
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Regina Kochańska, 
Lubiejki,  
lata 40. XX wieku

Teresa Derehajło,  
1959 rok

Jadwiga Derehajło, 
Boćki, 1958 roku
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Felicja Bąkowska 
z domu Małyszczuk,  
Lubiejki, 1938 roku 
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Od lewej Teofila Osmólska z koleżanką Janiną Andrzejewską, Supraśl, 1959 r.
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Od prawej: Antoni Ługowski z kolegą Przepiórowskim, 
Hornowszczyzna, 1947 rok
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Od lewej  
Walentyna Jurczuk 
z koleżanką  
Marią Załuską,  
Dubiażyn,  
lata 50. XX wieku 

Od lewej  
Mikołaj Nikołajuk  
i Sionij Terentiuk,  

Sasiny, lata 60.

Od lewej:  
Filomena Piotrowska 
z koleżanką,  
Kikowo,  
lata 50. XX wieku
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Bronisława Kaczyńska, po środku w pierwszym rzędzie, z koleżankami, Boćki, rzeka Nurzec, 
lata 50. XX wieku
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Od lewej: Filomena Piotrowska z koleżankami nad jeziorem, Lipiny, lata 50. XX wieku
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Pierwszy z prawej Zygmunt 
Mężyński, Bodaki, lata 60. XX wieku

Od lewej: Wiktor Zembrowski, Teresa 
Markowska, Bronisław Kondrat, Zygmunt 
Mężyński, Bodaki, lata 60. 
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Pierwszy z prawej Zygmunt Mężyński, okolice Łomży, 1957 roku
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Wojsko

Pierwszy rok w wojsku, to nie bardzo do-
brze wspominałem, za dużo poganiali. U nas 
jeszcze bajki, ale na dole i na górze, na parte-
rze i na drugim piętrze, to już bieda była. To 
już tylko łubudu po tych schodach i z powro-
tem ganiali. U nas kaprale dobre byli i tak 
nie ganiali, spokojnie było. No ale słuchali my 
się kaprali, a kaprale z nami dobrze żyli. Oni 
przyszli na początku i powiedzieli: – Jak wy 
będziecie z nami dobrze, to i my będziemy 
z wami dobrze. My leżym na łóżku, przyszedł 
kapral, który miał służbę, a tam ganiają chło-
paków po placu. Mówi: – Widzicie jak oni 
ganiają? My was nie ganiamy, ale wy musicie 
nas się słuchać i rozkazy wykonywać. No i tak 
my robili. 
A drugi rok w wojsku, już było dobrze. W dru-
gim roku, to już prawie jak w cywilu byłem. 

Franciszek Tyszkiewicz, Boćki  

Ja pomagałem dla mamy. U mamy dwoje 
dzieci było, był koń i pięć hektarów gruntu. 
Jak mnie do wojska chcieli wziąć, to mówię: 
– Mamo, ja pójdę, jak inni chłopcy odsłużę. 
Jadę na komisję. A ja był chłopak taki... wagi 
trochę miał. Doktor mnie zważył, chlapnął po 
plechach. – Gotowy do wojska! No, ale mama 
napisała podanie. Wziąłem do kieszeni, przy-
jechałem do tego urzędnika, co już do wojska 
bierze. Czytają to podanie, czytają i dają mnie 
tydzień czasu, żebym poszedł do gminy, żeby 
referent zgłosił dla mnie wniosek. Wróci-
łem z wnioskiem, czytają, czytają te podanie 

i mówią: – Jest pan zwolniony od wojska. No 
i według mamy było. Wtedy jak jeden w domu 
był na utrzymaniu, to nie brali do wojska. No 
i tak ja został przy mamie. 

Sergiusz Lewczuk, Sasiny

Do wojska poszedłem w sześćdziesiątym 
pierwszym, a w sześćdziesiątym trzecim wró-
ciłem. Dwa lata. Tam wesoło było. Ja byłem aż 
w Braniewie, nad Zalewem Wiślanym. From-
bork, Braniewo, te okolice. Zasłużyłem kaprala 
sobie. W wojsku to ja miałem bardzo dobrze 
w drugim roku. Bo pierwsze dziewięć miesię-
cy w szkole byłem. To oj, jak  dawali… A po 
roku, jak już miałem dwie belki, to ja już byłem 
panem nad wszystkimi. Wzięli mnie wtedy do 
magazynu odzieżowego, żeby tam porządki 
robić i mówili mi: – Zostań, dadzą ci sierżan-
ta, tylko zostawaj. Ja przyjechałem do domu, 
dla mamy powiedziałem, dla tata. – A cóż my 
będziemy biedne tu robić bez ciebie?! – oni na 
to. Renty wtedy nie było, kto zajmie się rodzi-
cami? Potem przyjechali z milicji, masz dwa 
pagony, jeszcze jeden dostaniesz i będziesz 
jednym z nas. A po co? Jak mama płacze i tata 
płacze.
Wróciłem, dwa miesiące i się ożenił. A zaraz 
potem mnie do rezerwy biorą na trzy latka, do 
Bielska. Co sobota trzeba dojeżdżać. To ja z Bo-
ciek chłopaków szkoliłem, chłopców ze Śnie-
żek... Kapralem byłem, to mnie wzięli, żebym 
tych, co w wojsku nie byli, uczył biegać. 

Sionij Terentiuk, Sasiny
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Edward Karnaszewski w otoczeniu rodziny przed przysięgą wojskową, Białystok, lata 70. XX wieku
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Edward Jakubowski,  
 lata 50., Warszawa

Czesława Burba podczas 
służby w Powszechnej 

Organizacji „Służba Polsce”, 
Kikowo, lata 50. XX wieku
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Kazimierz Czyżewski, 
lata 30. XX wieku

Aleksander Rynans, 
Pyry koło Warszawy, 

1956 roku
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Józef Antoszuk, Szczecin, lata 50. XX wieku
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Kolega Mariana Mikołowskiego podczas służby w Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”,  
koniec lat 40. XX wieku
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Trzeci z lewej Eugeniusz Timoszuk podczas służby wojskowej,  
Gdańsk, lata 50. XX wieku

Po środku Eugeniusz Timoszuk podczas podczas służby w Powszechnej 
Organizacji „Służba Polsce”, Włochy k. Warszawy, koniec lat 40.
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Praca

Siostra była zabrana do Niemiec na roboty, ta 
najstarsza. Niemca miała bardzo dobrego. Jak 
do Niemców przydzielali ich, to siostra popadła 
do takich ludzi, gdzie były dwie stare panny 
i stary kawaler. Ona miała bardzo dobrych tych 
ludzi, pomimo że Niemcy. Zaraz ten Niemiec 
kupił słownik polsko-niemiecki i nauczył ją, 
i pięknie potem siostra mówiła po niemiecku. 
No, ale front naszedł. Oni mieszkali na kolonii, 
tam były takie domy murowane, eleganckie. 
I powiedzieli jej, że będą chować się w piwnicy. 
Jak ich znaleźli, to Rosjanie wzięli ją za Niemkę 
i wywieźli z Prus na Ural. Tam była trzy lata. 
Chcieli ją zabić, ale ona sprzątała w szpitalu 
i lekarka ją obroniła, że to nie Niemka, tylko 
Polka. Później tatuś przesłał jej metryki i wypu-
ścili ją do domu. 
Wracała z tego Uralu trzy miesiące, jechała 
w wagonach do przewozu bydła. W czterdzie-
stym szóstym wróciła. Przyjechała wieczorem, 
nie bardzo wioskę odnalazła, bo wszystko po-
palone. To był październik, deszcz padał. Tatuś 
sąsiadkę odprowadzał, z siostrą się minął, i nie 
poznał jej. A u nas pies był, mama otworzy-
ła i mówi: – Idzie pani, idzie, psa się nie boi. 
I zaprasza do mieszkania. A siostra zaczęła 
płakać i mówi: – Mamusiu, ty mnie nie pozna-
łaś? I wtedy jak się zaczął płacz. Wszystkie 
płakaliśmy wtedy. A wszy się z niej tak sypały, 
że mamusia musiała wszystko z niej ściągnąć, 
włosy obciąć. Wszy jak pestki się sypały. I taka 
była nasza młodość. 

Zofia Kędra, Jakubowskie 

Do Prus dużo było brane, z wioski zabrali 
jakieś siedemnaście osób. Dwóch nie wróciło. 
Z jednego domu to było zabranych czterech: 
Stefcia, Janeczka, Alfons i Wacław. Trzech po-
jechało naprawdę, a Wacław z pociągu uciekł 
koło Białegostoku. Ale z domu wzięto czterech. 
Po dwóch, i po trzech brali, a u nich czterech. 

Każdy gdzie indziej pracował u gospodarzów. 
Później dostali odszkodowania za to. Trzeba 
było podać nazwisko u kogo się pracowało 
i adres. Jedna nie podała, zapomniała adre-
su, to odszkodowania nie dostała, choć była 
w Prusach. Nie umiała nazwać miejscowości 
i nie dostała. Te odszkodowania, to takie… ja 
wiem? Może wartość krowy? Za te parę lat, co 
tam byli w Prusach. 

Franciszek Zawadzki, Boćki

Niemcy brali na roboty. My chodzili na robo-
ty do Dobromila, marchew zbierali. Nie tylko 
ja, z wioski dużo dziewczyn chodziło. Co dzień. 
Przymusowo. Rano szli, brali obiad z domu, 
tam jedli, i do wieczora. I rano znowu. Tam 
był taki Niemiec, to on powiadał: – Jak co nie 
tak, to zaraz w dupę będę klopać. Bojeli się 
wszyscy. Trzeba było machorkę sadzić, potem 
wieszali na budynku na takich sznurkach, żeby 
sechło. Z korzeniami brali i łodygą, do dołu 
wieszali na sznurkach. No i ta marchew. Dużo 
było tej marchwi. A gdzie oni to odsyłali? Czy 
do Niemiec? To już nie wiem. Taka była przy-
musowa praca, nikt nie płacił, a wszyscy bali 
się Niemca. Aj, przeżyło się. 

Nadzieja Jurczuk, Dziecinne 

Jak siedem klas skończyłam, to dobrze. Przy-
jechała córka kuzynów tatusia mego i zabrała 
mnie do Łodzi. Pamiętam, że tam już mnie 
ubrali, ten kuzyn miał fabrykę jedwabiu. Nie 
zupełnie fabrykę, tylko malowanie było u nie-
go. To taką sukienkę zieloną mi uszył, taka 
z gumką tu była, a tu taka zakładana była. Ile 
to było radości! A ciotka dała mi takie buty, 
sandały. Bo jak u niej byłam, to musiałam mieć 
coś lepszego. A w zamian sprzątałam. Nikt 
przecież nie siedział darmo. Za ubranie i inne 
rozmaite pracowali. Nikt pieniędzmi nie płacił. 

Franciszka Grodzka, Wygonowo 
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Grzegorz Pawlukiewicz podczas orki, Pasieka, lata 60. XX wieku
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Ja ojca nie miałem, od jedenastu lat sam 
prawie gospodarowałem. Bo jedenaście lat 
miałem, jak tata zmarł. Już musiałem wszystko 
to robić, co tata wcześniej robił. Konia oporzą-
dzić, wozem gdzieś pojechać, mama pomoże 
tylko, a ja już w pole jeździł sam. 

Tadeusz Kuczyński, Boćki

A nas stąd zabrali do dworu, do PGR-u koło 
Gdańska. Przymusowo tam brali. I kobiety, 
i mężczyzn po roczniku brali. Panną jeszcze 
byłam. Dwa miesiące, czy trzy tam praco-
wałam. Kartofle zbierali, snopki nosili, sterty 
młócili, dawali pod maszynę. Jak my zajechali, 
to tak nas pogościli, że my płakali. Zawieźli do 
stołówki, chleba dali i zupy. Stół był długi, jak 
cała moja chata. Junaczki idą i chleb rozno-
szą, ale chleba mało, tym co z tyłu siedzą, to 
już chleba nie zostanie. Za domem tęskniłam. 
A później, jak my tam dłużej pobyli, to trochę 
poprawiło się. Junaków nam przywozili i była 
zabawa. I do łaźni do Gdańska wywozili co 
tydzień, żebyśmy umyli się. 

Wiera Lewczuk, Sasiny

Ja na nic nie narzekam. Mama u mnie była 
bardzo dobra. Mi mówili, że ja mam szczęście, 
bo ja z mamą jak siostra, my wszystko razem, 
wszędzie. Mama rano gotuje śniadanie, ja 
pójdę, obrządki zrobię. Mama krowy podoi, ja 
wygnam w pole. Zanim wrócę z pola, to mama 
śniadania nagotuje. Potem w pole szłyśmy 
jakieś obrządki zrobić, buraki sadzili. Trzeba 
było pleć te buraki, ogród duży był, wszystko 
trzeba było ręcami robić. I razem chodzili za-
wsze. A jak wrócili do domu i siadam, to mama 
mówi: – Cokolwiek rób, bo co tak będziesz 
siedzieć? To ja koronki robiła, wstawki i do 
poduszek, i do prześcieradła, i do ręczników. 
Wszędzie robiła, wszędzie. Serwetki robiła, 
wyszywała ręczniki. Swetry trzeba było robić, 
bluzki, wszystko. Takie życie było, i ja cieszę 
się z tego życia. Teraz, jak ja patrzę na wnuki 
swoje, to ciężko dla nich. Dla mnie lżej było. Ja 

mamy słuchałam się. U mnie mama, to mama, 
a u nich nie. U nich jak koleżanka i kłócą się. 
Mnie to nie podoba się. 

Nadzieja Wołosik, Pasieka

Też na PGR-y jechali, dziewczyny pozbiera-
ły się i na parę miesięcy pojedziem. Ja była 
w PGR-ze koło Mrągowa, na Mazurach. Tam 
płacili. Przy żniwach dobrze można było 
zarobić, przy snopowiązałce, snopki stawić. 
Kombajny młócili te snopki, co były związane 
snopowiązałką i postawiane w stygi. Kombajn 
jechał, a my, dwie dziewczyny rzucały snopki. 
Jedna z jednej strony, druga z drugiej strony, 
i tak to szło. A jak żniwa, to czasem i szli do 
pracy w nocy. Na magazynie pracowali. Czy-
ścili zboże, trzeba było szuflować codziennie 
parę razy, rano i wieczorem, żeby przysycha-
ło. My to jeszcze byliśmy młode. Osiemnastu 
lat nie było nawet.  
Jak po wypłacie, to przeważnie pojedziem do 
miasta coś kupić. Ja do Olsztyna często jeździła, 
jak siostra tam była. Już domówimy się, listem 
napiszę, że ja przyjadę, ona wyjdzie po mnie, na 
targ my pójdziem. Jak mało pieniędzy, to jed-
na drugiej pożyczy. A chciało się coś kupić, coś 
ubrać. To jakieś płaszcze, to, to. A w domu, to 
gdzie sobie coś kupisz? Masz jeden łach i chodź. 

Anna Góralczuk, Dubno

U sąsiadów pracowałam. Początkowo chodzi-
łam żąć. Osiemnaście dni ciurkiem żęłam zbo-
że. Które bogatsze byli, to najmowali. Z czegoś 
trzeba było żyć. Potem swetry robiłam. Obrusy 
robiłam. Warsztat był, to tkałam, a potem igłą 
wyszywało się wełną kwiaty. Wszystko robiło 
się, wszystko. A teraz, Boże kochany, ludzie 
to żyją inaczej, nie tak jak kiedyś. Lepiej żyją. 
Krów mało kto ma, w wiosce tylko u jednego. 
A kiedyś o piątej rano trzeba było wstawać, 
krowy doić i na pastwisko gnać. Bańki wyno-
sić, przynosić, myć. Świniów był pełny chlew, 
trzeba było jeść dawać. No ciężko kiedyś było. 

Nadzieja Jurczuk, Dziecinne 



23

Mikołaj Kapustnik i Renata Litwińczuk, Starowieś, lata 60. XX wieku
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Ojciec już nie żył, gdy otrzymałem nakaz 
pracy. Na pięć lat. Nie było wyjścia. Tutaj 
zostaje matka i cztery siostry. Jadę do Wila-
nowa najprzód. Gdy było lato, to jeszcze było 
dobrze. Ale potem, gdzie umyć się... Bośmy byli 
w Wilanowie do końca listopada. To myli się 
pod wodospadem, lód już leciał, było już gdzie 
się myć. Śniadanie i kolacja - to czarna kawa 
i chleb z marmoladą, albo z margaryną. Na 
obiad dwa i pół kilo surowej koniny. Tylko ugo-
tować nie było gdzie, i wyrzucało się to mięso. 
I robota. 
Potem trafiłem do Galwieci koło Gołdapii. Tam 
pałac nie ogrzewany. Trzydzieści pięć stop-
ni mrozu. Wiadro wody do dna zamarznięte 
w pokoju, tylko koce. I tak, szósta rano to 
najpóźniej już śniadanie, i do pracy. To i w le-
sie trzeba było robić, no gdzie kto tam trafił. 
Zarobek trzysta złotych za miesiąc. Bo płacili, 
ale z tego sto dwadzieścia złotych na stołówkę. 
No trochę lepiej było, jak w tym Wilanowie. 
Czarna kawa, marmolada i chleb, to norma. 
Ale chociaż obiady były. Chciało mi się matce 
pomóc, zarobić. Mogłem pracować w biurze, 
ale za trzysta złotych, to się nie opłacało. 
Myślę sobie, gdzie ciężej tam pójdę. Smykałkę 
trochę miałem do mechanizacji. Przydzielono 
mi ciągnik transportowy. No i tak, dwanaście 
– piętnaście godzin na dobę i zima i lato. I się 
wytrzymało jakoś. A ciągnik bez kabiny. Kole-

dzy nie wytrzymywali, a ja tak. No, ale wtedy 
można było coś tam matce przysłać, pomóc. 

Zdzisław Kosiński, Bodaki

Jesienią przyszedł czas młocki. To była pra-
ca trudna i niezbyt wdzięczna, bo trzeba było 
przy tych maszynach odbierać słomę i wiązać 
w kurzu… to była jedna z niesympatycznych 
prac. Nie lubiliśmy. Ale organizacja była dobra. 
Mieszkańcy kolonii chodzili jeden do drugiego, 
bo przy obsłudze takiej maszyny potrzeba było 
nas kilkanaście osób. Dwanaście, powiedz-
my. I młócenia każdy miał przynajmniej jeden 
dzień, albo i dwa, bo dni były już trochę krót-
sze. Zawsze po takiej młocce było spotkanie 
przy stole. Trzeba było odpocząć, trzeba było 
coś zjeść, każda gospodyni przygotowywała, 
szczególnie barany były wtedy, bo  każdy owce 
miał. Porozmawiali trochę, żartów było sporo. 
I radości. Zawsze ktoś się znalazł, jakiś humor 
opowiedział. I była taka reguła, że nie tylko się 
zjadło, ale i do tego była jakaś okowita, żeby 
tam wzmocnić tych ludzi. 
Te spotkania, to w mojej pamięci, przede 
wszystkim takie radosne były. Mimo, że czło-
wiek był zmęczony, okurzony… My się myliśmy, 
ale to wszystko jedno. Zadymiony był człowiek 
i zmęczony, ale były to spotkania radosne. Lu-
dzie współdziałali, wspomagali się nawzajem. 

Mikołaj Turkowicz, Kolonia Boćki
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Maria Kapustnik, Starowieś, lata 60. XX wieku
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Po środku Janina Soczuk, czwarty od lewej Aleksander Soczuk, Bystre, lata 60. XX wieku
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Po środku Janina Soczuk, Bystre, lata 50. XX wieku
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Zabawy

Śpiewać, to my śpiewali! U nas był zespół. 
My jeździli z tym zespołem wszędzie, po nas 
przyjeżdżali. Na przykład pojechali do Augu-
stowa. I wróciłam do domu, a mama mówi, że 
u mnie kawaler był, żebym ja za mąż poszła. 
A ja mówię: – Chyba on durny, ja nie pójdę. 
Zamiast jeździć z zespołem, ja pójdę za mąż? 
A mama: – To co mam mu powiedzieć? Odpo-
wiedziałam: – Mówcie co chcecie, ja za mąż 
nie pójdę. To śmiali się ze mnie. Było wesoło. 
Trzy lata u nas był ten zespół. Jeździli do 
Krasnowsi z tym zespołem, do Dubieżyna. 
Kożuchy pozakładali, sanie ktoś tam założy 
i saniami jeździli po tych wioskach. Żadna 
dziewczyna nie chciała z mąż wychodzić. Żad-
na. Tylko, żeby z zespołem jeździć. Ale później, 
to jednak zaczęli za mąż wychodzić i zespół 
rozsypał się. A tak było fajnie... Po ślubie, to 
już dzieci i już czasu nie było.  

Nadzieja Wołosik, Pasieka

Było chłopców siedemdziesięciu, dziewczy-
nek trochę mniej. Jakie tam były, ale były swo-
je. To na skrzypkach grali, to na akordeonie. 
W sobotę to każdy pracował, ale w niedzielę 
to trzy zabawy były. Płacili dla tego muzykan-
ta po dziesięć, czy po ile złotych, i było tak, że 
każde rówieśniki mieli swoją zabawę. Starsze, 
średnie i młodsze. Trzy zabawy, dla młodzie-
ży w różnym wieku. Świetlicy nie było, bo 
przecież wszystko spalone, to w prywatnych 
domach się spotykali. Ani światła, ani radia, 

ani telewizora nie było, to młodzież musiała 
jakieś rozrywki mieć. 

Zofia Kędra, Jakubowskie

Zabawy w Rutce były. Po wojnie nie było 
mostu, a potem zbudowali nowy most. I tam 
jeden przyjeżdżał z harmoszką i schodziły się 
dziewczyny i chłopcy. Przeważnie w niedzie-
le, w dzień schodzili się, i na boska tańczyli. 
Tak było! Most był drewniany, normalne deski. 
Most stał się miejscem do tańca. Kiedyś to 
było wesoło, nie tak jak teraz.  

Nadzieja Chwaszczewska, Szeszyły

Jak się tylko zobaczyli, to od razu zabawy 
były. Teraz odpust i nie ma zabawy, a kiedyś 
w każdej wiosce była zabawa. Młodzież rowe-
rami jeździła, nie było samochodów. Tańczyli 
polkę, oberka, walczyk biały. Nie tak jak teraz, 
tylko tak skaczą i skaczą. Powoli tańczyli, rów-
no, nie jedni przez drugich, tylko dokładnie. 
Miał dziewczynę, to z tą dziewczyna potań-
czył, a ten odbije jemu, ten drugi przebija. 
I znowu bawią się, i nie kłócili się tak bardzo. 
Porządna była młodzież. Teraz już nie takie 
życie, jak dawniej. Wtedy i goście byli, wszy-
scy byli weseli, a teraz to parę osób przyjdzie 
i nic. Śpiewu nie ma. Bo nie piją, bo samo-
chodami. Wszystko takie smutne. Kiedyś było 
wesoło, było dużo ludzi. A teraz nie ma ludzi. 

Jurczuk Walentyna, Nurzec
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Muzykanci z Bociek. Od lewej: Edward „Baltaziuk”, Antoni 
Derehajło i Włodzimierz „Sówka”, Boćki, poł. lat 40. XX wieku
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Skończyłem cztery klasy tylko. Kupiłem 
akordeon i gralim po zabawach. Kolega kupił 
bęben. Zabawy w kuchni przeważnie robi-
li. U sąsiadów, bo u nich była duża kuchnia. 
Świetlica była też, ale w świetlicy, to rzadko 
potańcówki były. Mój akordeon miał trzydzie-
ści dwa basy. Jeszcze z początku to miałem 
mniejszy, tylko osiem basów, a potem ku-
piłem trzydzieści dwa. I taka była chata za 
wsią. Tam zabawa prawie codziennie. My nie 
pytali, czy zabawę można zrobić czy nie, bo 
oni mówili: – Kiedy chcecie, to przychodźcie. 
Tam były dwie dziewczyny, jedna mała, dru-
ga większa. I chłopców tam była cała chata 
codziennie. 

Eugeniusz Timoszuk, Boćki

U nas były w Sylwestra takie zabawy, że 
chodzili wróżyć. Koleżanki, jedna do drugiej, 
chodziły na wróżby. Niosły kurkę do miesz-
kania i nasypią kupki ziarna. Której kupkę 
kura pierwszą zacznie dziobać, ta dziewczyna 
pierwsza wyjdzie za mąż. Albo na piecu sa-
dzali kurki i później też nasypią zboża. Czyjej 
kurka najpierw zje to, ta dziewczyna pierwsza 
wyjdzie za mąż. U nas tak wróżyli. A później 
ta dziewczyna, co na ostatku jej kurka zja-
dła, to rano mówią, że ona za mąż wychodzi. 
A my się dziwiły, bo przecież jej kurka ostat-
nia zjadła zboże. 
Jak my wróżyli, ja i siostry moje, to koleżanki 
poprzychodzili, bo wiedzieli, że u nas będą 
wróżby. Taty nie ma, a to najlepiej jak żad-
nego mężczyzny nie ma. To starsze siostry 
mówią do nas, żebyśmy my trzy razy przebie-
gli dookoła domu. A jak przebiegniemy trzy 
razy, to przyjdziemy umyć się, powycierać 
i zobaczymy swojego kawalera w lusterku. 
Zobaczymy jaki będzie mąż. No to zrobili tak, 

jak mówili. Biegali, potem wrócili, a ciemno 
było, że nic nie było widać. Siostry kazali się 
myć, to umyli się w tych miskach, a później ja 
wzięła jakąś szmatę… patrzę ni to ręcznik, ni 
to szmata, ale oni wszyscy wycierali się. Póź-
niej dla jednej pokazują lusterko, a ona jest 
calutka czarna. Specjalnie tak porobili i śmieli 
się. A jak zapalili lampę, bo wtedy nie było 
światła, tylko lampa naftowa, to ta koleżanka 
sama siebie wystraszyła się. 
A na Jana, to wianki chodzili puszczać na 
rzekę. Trawa taka wysoka była, a my przez tę 
trawę idziemy i puszczamy wianek. W którą 
stronę popłynie? No, a w którą ma popłynąć? 
Tam gdzie woda płynie, tam i wianek popły-
nie. 

Nadzieja Wołosik, Pasieka

Siódmą klasę kończyłam, już panienka by-
łam i nauczyciele na zakończenie szkoły robili 
zabawę. Ja już taka dziewczyna wysoka by-
łam, przy kości. I mówię dla mamy: – Będzie 
zabawa, mamo, chciałabym, żeby była nowa 
sukieneczka i wiatróweczki. – To były takie 
buty z dziurkami. – Bo  wszystkie dziewczyny 
z Sobiatyna będą miały nowe wiatróweczki 
i wszystkie dziewczynki z Sasin będą miały 
wiatróweczki, a ja nie mam ani wiatrówe-
czek, ani sukieneczki. I wtedy mama uszyła 
mi sukieneczkę z takiego perkaliku, taką białą 
sukieneczkę w groszki. Ja mówię: – Mamo, ja 
bym chciała jeszcze wiatrówki. A mama kupiła 
tenisówki. Tenisówki kupiła! I zrobili zabawę, 
wszystkie poszli tańczyć w szkole, a ja musia-
łam uciec, bo ja jedna byłam w tenisówkach. 
Wstydziłam się i wybiegłam. Biegłam z Sasin 
do domu i płakałam jak nie wiem co, bo nie 
miałam tych wiatróweczków. 

Maria Wilk, Śnieżki 
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 Jan Wilk z kolegami, Śnieżki, lata 50. XX wieku

Drugi z lewej Jan Wilk, Śnieżki, lata 60. XX wieku
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Grali na harmonii, bębnie i skrzypcach. 
Trzy osoby grały. Ja bardzo lubiłam jak grali 
na harmonii. Bardzo ładnie było. Po tych mu-
zykantów, to trzeba było jechać, aż do drugiej 
wioski, bo te muzykanty nasze takie były słab-
sze. A na jakieś okazję, to lepszych trzeba było. 
To jechali aż pod Brańsk. Chłopcy jeździli po 
tych muzykantów saniami. Najpierw przywiozą 
ich, po zabawie odwiozą. Składka na muzyków 
była. Chłopcy ile tam powiedzą, to każdy od 
siebie dawał. Tak płacili po dziesięć złotych, po 
dwadzieścia, każdy od siebie. Jak powiedzą, tak 
wszyscy dawali na tę zabawę. 
Sylwestra my robili zawsze w domu. To 
znaczy cała wioska robiła, koledzy, koleżan-
ki robili, zawsze, co roku, przyjęcie. Wtedy 
jeszcze u nas nie było świetlicy. Dawniej tak 
domy się budowało, że w kuchni całe życie 
się toczy, a reszta domu pusta. To tam gdzie 
część pusta, tam podłoga jest, to już zabawę 
tam robią. No to my idziemy ubierać. Ubie-
rzemy ładnie ten dom, przyniesiemy choinki 
i powieszamy tam wszystko. Z papieru jakie-
goś, dzwoneczki, wszystko narobili. A później 
jedzenie szykowali. Kto co miał, to przynosił. 
Ta co w domu gospodyni, to bigos zrobi do 
tego. Chleb był, bułki, jakieś ciastka upiekli. 
I wszystko. Wódkę, to chłopcy nieśli. Każ-
dy pół litra przynosił wódki. A z napojów to 
kompot był. Takie były napoje… No i później 
idziemy na zabawę. Do jakiej ósmej godziny 
pobawimy się, a później idziemy na kolację 
i muzykanty, i wszyscy. Po tej kolacji posie-
dzim z godzinę i znowu na zabawę. Zabawa 
w jednym domu była, a kolacja w drugim. Bo 
to dużo ludzi i inaczej się nie dało, żeby się 
wszyscy pomieścili. Moje towarzystwo to było 
dziesięć dziewczyn, to i dziesięciu chłopców 
było potrzebnych. A później ktoś jeszcze przy-
jechał, jakiś kolega, koleżanka, to też trzeba 
zaprosić na tę kolację. Ale jak ja o tym pomy-
ślę, to zadowolona jestem, naprawdę. I cieszę 

się z tego wszystkiego. Bardzo miłe wspo-
mnienia mam. Było dobrze. Mówią do mnie, że 
kiedyś była bieda. Może i była, może tak, ale 
z drugiej strony, wszystkie ludzie uśmiechnię-
te byli, bardzo o siebie dbali nawzajem. Tam 
nie było, żeby jeden ktoś się gniewał. Wszyscy 
jednym towarzystwem byli. 

Nadzieja Wołosik, Pasieka

Jak już trochę starszy byłem, to chodziłem 
na zabawy. Daleko chodziliśmy, na piechotę, 
roweru nawet nie było. Mołoczki, Śnieżyki, 
Bystre, Nurzec. To czasem i w normalny dzień 
pozbierali się i idą, a tam placówka była, tam 
gdzie sołtys mieszka. To niektórzy nawet boso 
przychodzili, potańczą, potańczą i znowu 
idziemy z powrotem. U nas też był muzykant 
taki, to nawet po tacie z rodziny muzykantem 
był. Nazywali się Gabreliki. Ojciec grał na klar-
necie, a syn na skrzypcach. Po weselach grali. 
A w Nurcu był taki, co na akordeonie grał. Wy-
najmowali go, to przyjeżdżał. W Bystrej skrzy-
pek grał. Jak odpust był jakiś, to chłopaki grały 
z daleka, trochę poważniejsze. A tak, prawie 
co drugi tydzień była jakaś zabawa. Bo trzy 
były grupy młodzieży. Te co wrócili z Prus, to 
byli starsze już, później takie średnie i jeszcze 
młodsze. I każde mieli swoje dni na zabawę, 
to te robią, to tamte. Zapraszali się nawza-
jem. Nie było tak, że ty nie pójdziesz. Najwyżej 
jak ktoś stawki nie da, no to już czasami było 
różnie z tym. Wódki było dużo. Pili, bili się do 
tego jeszcze. Tańców każdy uczył się od siebie 
nawzajem. Pijany człowiek byle jak, ale też 
tańczy. Nie może siedzieć w kącie. Samogonkę 
robili ze zboża, z żyta. Nawet za Niemca robili. 
U jednego to nawet bimbrownia była. Jak by 
Niemcy wiedzieli, to by zabraliby. Za Niemca, 
i po Niemcach też tak było, parę ludzi nawet 
siedziało za to. Gonili, i złapali ich, i siedzieli w  
więzieniu. 

Mikołaj Charytonowicz, Szeszyły
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Jan Derehajło na zabawie sylwestrowej, Żegiestów, 1957 roku

Od prawej: Leontyna Ługowska ze Stanisławą Drabiuk, Hornowo, 1943 rok

ze
 z

bi
or

ów
 J
an

a 
D
er

eh
aj

ły
ze

 z
bi

or
ów

 L
eo

n
ty

n
y 

Łu
go

w
sk

ie
j



34

Jak wróciłam z Łodzi do domu, to jak to na 
wsi. I zabawy były, i towarzystwo było. To już 
rozmawiają wszyscy, mówią, że zabawa będzie 
tu i tam. I idzie nas pięcioro, siedmioro, rozma-
icie. To nie było tak jak teraz. Były walce rozma-
ite, i tanga. I harmoń grała i skrzypce. Tam na 
koloniach, w tych małych chałupach się pomie-
ścili wszyscy, i tańczyli, i razem wracali. I nie 
było pijanych, bo nie było wódki. Chłopce nor-
malne, nie pijane. Przychodzili i mówili: – Zbie-
rajcie się, idziemy tu i tu. Pójdziesz, czy nie? Toż 
jak puścili, to tak. A jak ojciec nie puści, to broń 
Boże. Wpierw musieli zapytać ojca, czy puści. 

Franciszka Grodzka, Wygonowo 

W świętego Jana zabawy robili. Piekły kobiety 
ciasto i wieczorem przy rzece śpiewali, tańczy-
li, grali. Polka, oberek, walczyk, to były pierw-
sze tańce. Moja matka pięknie tańczyła polkę. 
Na jednej desce. My tak nie potrafili tańczyć. 
I chłopcy tacy zdolni, jak chcieli potańczyć, to 
matkę brali. Jak ja miałam dwadzieścia lat, to 
ona miała czterdzieści. To jeszcze nie była taka 
stara. Koleżanka nasza starsza. I z nami wraz 
siedziała na tej zabawie, no bo gdzie miała iść? 
Kiedyś było mnóstwo młodzieży. Teraz wylud-
nione. Chłopców bardzo dużo przyjeżdżało, 
bo nas było cztery. Jak przyjadą, to w bierki 
graliśmy, to w to, to w tamto. A nasz sąsiad 
miał akordeon, a to mój rówieśnik, pierwsze 

parę razy zagrał nam za darmo.  Później to już 
mówił, żeby mu zapłacić. My robili wszystko, 
polecieli w tygodniu gdzie się dało, żeby zebrać 
i dać jemu na to granie. I tu z okolicy wszyscy 
chłopcy tańczyli. Teraz robią zapusty, kiedyś to 
kasiny nazywali. I z Knoryd, z Pasieki, z Dziecin-
nego przychodzili. Z Bociek już nie, bo to już za 
daleko. Kto miał rower już, to czasem na rowe-
rze. Ale przeważnie na piechotę. Do mnie kawa-
lery z Jakubowskich przychodzili. No i siedzimy, 
lampa się świeci, w domu ciepło. My chrustu 
w lesie narąbali, przynieśli, my byliśmy strasz-
nie zaradne. Biedne, ale zaradne. Nie ma czym 
palić, to się idzie do lasu, narąbie się z jałow-
ca, w piecu napalili i w domu ciepło. A potem 
chłopcy wychodzili, a tu na schodach tyle śnie-
gu! I ci chłopcy w ten śnieg łubudu, i kilometry 
na piechotę do Jakubowskich w śniegu wracali. 
Do Jakubowskich to z osiem kilometrów. 

Jadwiga Derehajło, Boćki

Przede wszystkim tango obowiązkowo tań-
czyli, no i walczyka.
 Najmodniejsze to były tanga  „Chryzantemy” 
i „Jesienny liść”. Był też taki szlofoks, inaczej  
krzyżak nazywali. To trzeba było już umieć 
specjalnie nogi przestawiać. Nie tak było jak 
teraz. Para każda się trzymała siebie, a teraz 
to… busz! 

Zdzisław Kosiński, Bodaki
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Zespół szkolny, Supraśl, lata 50., XX wieku
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Od lewej stoją: Feliks Piotrowski, Antoni Puchalski, 
Antoni Ługowski; od lewej siedzą: Fonek Lubowicki, 
Zygmunt Zwoliński, Hornowszczyzna, 1943 roku

Tadeusz Łuczaj, kolonia Lewki, lata 30. XX 
wieku
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Koledzy Filomeny Piotrowskiej, Gołdap, lata 50. XX wieku 
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Na wydaniu

Jak dziewczyna idzie za mąż to posag dawali 
rodzice, ale musiała mieć też i poduszków, i po-
ściel, i kapy, i ręczniki, i obrusy. Jak mama umia-
ła tkać to córka już była wolna, ale ja wszystko 
robiła sama. Kto miał zdolności, to narysował 
jakiś wzór i potem każdy kopiował. Ja na przy-
kład miałam pawia wyszytego. A przeważnie, to 
kwiatowe wzory.  

Lidia Bartoszewicz, Sasiny

A nocami my przędli. Zbierali się w chatach, 
jak byli młode. I śpiewali, i gotowali. Przyjem-
nie było. A przed ślubem, to kapów trzeba było 
narobić. No, jak sobie narobiła dziewczyna tych 
kapów, to miała już przygotowane. Jedna dużo 
kap miała, a inna może dwie, trzy. Ja może 
sześć, siedem miałam. Żeby na zmianę było, tej 
dwa dni, tej dwa dni. Prać się tego nie prało. To 
na zmianę dla urozmaicenia. Obrusów dziesięć 
do ślubu miała wyszytych, a ręczników pięć 
może. Dużo miałam. A niektórzy mniej mieli, 
a i tak powychodzili za mąż. Chłopaki po cha-
tach chodzili, na wieczorki, to się dziewczyny 
mądrzyły, że ta ma to, a tamta ma to. A chłopaki 
zwracali uwagę, bo tak wziąć bez niczego? 

Wiera Lewczuk, Sasiny

Rajki były. Tu zapoznawali, tu przyjechał, tu 
pojechał. Nie za każdego każden wychodził. 
Coś tam nie pasowało, to tej stronie nie podo-
bało się, to drugiej stronie się nie podobało. 
Różnie było. Tam gdzie ziemia. Bo gdzie ty byś 
szedł? 

Henryka Piotrowska, Siekluki

Męża poznałam w Knorydach. Przyjechał, bo 
kiedyś zabawy były. Była świetlica w Knorydach. 
Przyjechał, zaprosił mnie do tańca. I tak poznali-
śmy się. To było pod koniec sierpnia, a w lutym 
odbył się nasz ślub.

Maria Sokołowska, Boćki

To była wiosna. I się zaczęło, piękna mło-
dzieńcza miłość. Ale to nie tak było, jak 
teraz. Było prawo tylko w niedzielę poje-
chać do dziewczyny. Ale broń Boże w zwykły 
dzień. Gdyby pojechał w zwykły dzień, to 
byłby łajza. Trzeba było robić do wieczora, 
a nie jechać do dziewczyny. To się czekało 
tej niedzieli jak zbawiania Bożego. A potem 
przyszedł sierpień, i zaczęliśmy rozmawiać 
o małżeństwie.

Jan Derehajło, Kolonia Boćki
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Janina i Aleksander Soczuk,  
Bystre, lata 50. XX wieku

ze
 z

bi
or

ów
 J
an

in
y 

So
cz

uk

Antoni Siergiejuk (z prawej) z kolegą 
Grzegorzem Pogorzelskim i koleżankami 
z Nurca: Anną (z lewej) i Marysią 
(z prawej), Starowieś, lata 50. XX wieku

ze
 z

bi
or

ów
 N

ad
zi

ei
 W

ło
dz

ik



40

Pierwsza z lewej siedzi Maria Kapustnik, 
Podbiele, lata 40. XX wieku
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Od lewej stoją: Aleksander Jurczuk, 
z kolegami Piotrem Jakimiukiem i Mikołajem 
Aleksiejukiem, początek lat 50. XX wieku
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Młodzież na moście w Boćkach, trzecia z lewej Wiera Korniluk,  
lata 50. XX wieku
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Magdalena Stopa – historyk 
sztuki i dziennikarka. Autorka książek 
przygotowanych w oparciu o nagrania 
biograficzne, m.in.: trzytomowego 
cyklu „Ostańce. Kamienice 
warszawskie i ich mieszkańcy, 

„Przed wojną i pałacem”, a także: 
„Podwaliny. Drewniane domy Podlasia 
i ich mieszkańcy”, „Rzemieślnicy 
warszawscy”, „Kapliczki warszawskie”, 

„Jerzy Staniszkis. Architekt”. Laureatka 
Nagrody Literackiej m.st. Warszawy 
(2011), dwu krotna laureatka 
Nagrody KLIO (2016, 2017), dwu-
krotna laureatka Nagrody im. Witolda 
Hulewicza (2013, 2019). 
www.magdalenastopa.pl

Zofia Stopa – etnolożka. Prow-
adziła badania antropologiczne 
i zbierała relacje biograficzne 
we współpracy z Uniwersytetem 
Warszawskim, Archiwum Historii 
Mówionej Domu Spotkań z Historią 
i Ośrodka „Karta”, Muzeum Historii 
Żydów Polskich. 

Sławomir Parfianowicz – 
historyk sztuki, grafik wydawniczy, 
autor książki „Architektura na bank”. 
Krajoznawca, miłośnik dziejów 
byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. W wolnych chwilach 
przywraca do życia stare krosna 
tkackie. Obecnie przygotowuje 
e-book „Kresy na wspak. Ćwiczenia 
z wyobraźni” poświęcony głównie 
Podlasiu. 
www.sparfianowicz.wordpress.com



Fundacja OKOLICA powstała w 2017 roku, we wsi Dziecinne. Gromadzi i opracowuje 

świadectwa historyczne, działa na rzecz ochrony miejscowych tradycji. Obecnie posiada kolekcję przeszło 

700 historycznych fotografii pochodzących z albumów rodzinnych mieszkańców Gminy Boćki oraz ponad 

70 nagrań biograficznych przedstawicieli najstarszego pokolenia gminy. Zdjęcia i spisane fragmenty 

nagrań prezentowane były w 2018 roku na wystawie plenerowej „Boćki. Album rodzinny”. Fundacja 

organizuje również kursy tkactwa oraz wystawy poświęcone tradycyjnej tkaninie.

Na okładce tylnej: Młodzież na zabawie, Starowieś, lata 60. XX wieku. Zdjęcie ze zbiorów Nadziei Wołosik




