
1

Boćki. Album rodzinny

Śluby
Fundacja OKOLICA



Na okładce: Marianna i Zenon Jakubowscy, 1959 r. (ze zbiorów Zenona Jakubowskiego)

Katalog wystawy plenerowej „Boćki. Album rodzinny. Śluby” 
prezentowanej w Boćkach w 2022 roku.

Koncepcja wystawy i katalogu oraz wybór fotografii – Magdalena Stopa 
Teksty opracowała Zofia Stopa korzystając z relacji biograficznych zebranych w latach 2015-2018 na terenie gminy 
Boćki przez Magdalenę Stopę, Teresę Modzelewską i Zofię Stopę. 
Projekt graficzny wystawy i katalogu – Sławomir Parfianowicz

Druk – Aba Plus Murawscy s.c., ul. Żwirki i Wigury 73b, 17-100 Bielsk Podlaski, www.abaplus.pl

Wydawca – Fundacja OKOLICA 
www.fundacjaokolica.pl

ISBN 978-83-954673-2-5

Dziecinne 2022

Na wystawie wykorzystano materiały pozyskane w czterech projektach: dwóch organizowanych przez Stowarzyszenie „Klekociaki” „Gmina Boćki – 
historia zapamiętana”, dofinansowanych przez Województwo Podlaskie, oraz dwóch organizowanych przez Fundację OKOLICA „Gmina Boćki – most 
do historii” dofinansowanych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” oraz Województwo Podlaskie, Gminę 
Boćki, Masarnię Tradycyjną Pietraszuk Agnieszka i Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach.

Wystawę zrealizowała Fundacja OKOLICA w ramach projektu „Gmina Boćki – most do historii. IV etap”.  
 
Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. 

Partnerzy 
projektu

G M I N N A 
BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA
w  Boćkach

https://fundacjaokolica.pl


3

„Dwadzieścia lat miałam, jak wyszłam za mąż”, albo „osiemnaście lat i dwa tygodnie”, 
a nawet, „siedemnaście lat kończyła w sierpniu, a wesele było w  listopadzie”. A gdy: 
„dwadzieścia cztery lata, to już mówili, że to stara. Stara panna”.

„Trzeba było wytkać prześcieradło, ręczniki wyszywane, obrus wyszywany. No i kapy”. Ślub był 
w kościele lub w cerkwi, ale zawsze w welonie i w białej sukience. Często pożyczonej. Później 
jeszcze cywilna formalność. Zdarzało się, że znacznie później, „bo w siedemnaście lat nie 
można było zapisać”.

Grali, tańczyli, śpiewali. „Walc, poleczka, oberek, fokstrot. Nie było takich smakołyków, jak 
teraz wymyślają, ale mięsa pod dostatkiem, bigos był, kiełbasa na gorąco i wódka była. 
Wesoło”.

A potem różnie: „życie było dobre, prawie sześćdziesiąt lat razem przeżyliśmy”, „dobrego męża 
miałam, i zatańczyć, i zaśpiewać, i pracowity, i przystojny”, a czasem: „wesela jedna niedziela, 
a smutku do skutku”.

W dniu ślubu Nadziei Siergiejuk. W pierwszym rzędzie, od lewej: Andrzej Nikiciuk,  
Nadzieja Wołosik, Jan Dunikowski. Starowieś, lata 60. XX w. (ze zbiorów Marii Kapustnik)
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My się zapoznali i jakoś zakochali. To była 
zima. Jak mieli do ślubu jechać, to była taka wi-
chura, wiejka, że światu nie widać. Mieli muzy-
kanty przyjechać z Knoryd, ale kto teraz doje-
dzie? Nie dojechali. I kuzyni nie dojechali. Ślub 
miał być w Czechach. Kto to teraz dojedzie 
z tego Nurca do tych Czechów? Ale chłopcy 
pozbierali po parę koni i pojechali na to we-
sele szytkami. Jakoś mnie tam zawieźli i męża 
zawieźli. Może były trzy sanie. Ale to wywracali 
się! I ja była pod tym śniegiem. Sukienka biała 
była i miałam welon. To było pożyczone. Nie 
było możliwości kupić coś. To był pięćdziesiąty 
szósty rok. W walankach jechała, bo panto-
fle zgubiłyby się. Jak przyjechali, to batiuszka 
mówi: 
– Ty nie rozbieraj się. 
Nie można było w sukience ślubu brać, bo 
zimno było, mróz był. Jak wyszło, tak wyszło. 
Mówili: 
– Jakie wesele takie życie… 
Ale to nieprawda, to zabobony. Życie było 
dobre, prawie sześćdziesiąt lat razem przeżyli-
śmy. Wesele było w Czechach, w chacie. Na-
czynia pożyczali. Nie było takich smakołyków, 
jak teraz wymyślają, ale mięsa pod dostatkiem, 
bigos był, kiełbasa na gorąco i wódka była. 
Wesoło. Tańce były w drugim domu. Po weselu 
przyszłam do męża. Mieszkał też teść i siostra 
męża. A jakie meble? To taka szafka, łóżko, 
które mąż sam zrobił i ława była w pokoju. 
Wszystko. Na tym łóżku córkę urodziłam, i do 
dziś na nim śpię. Tylko teraz to jest materac 
miękki, a wtedy to był siennik, słomy nawpy-
chało się. Na tym łóżku, to tak dobrze jest spać. 
I nie chcę żadnej kanapy! 

Walentyna Jurczuk, Nurzec

Skończyłam studia i wróciłam znowu do 
mamy i do tata. Bo tak byłam przyzwyczajo-
na. Dziś moje dzieci myślą, że one by gdzieś 
pojechały, to by zrobiły, to by kupiły. A mnie to 
w głowie nie było. W pięćdziesiątym szóstym 

roku rodzice wydali mnie za mąż. Rodzice 
mnie wydali, bo dobry chłopiec. Bo to z kolonii, 
bo rodzice znani są i bogaci, bo mają dużo zie-
mi. Ale co najważniejsze, że uczy się na popa 
w seminarium w Warszawie. 

Eugenia Pachwicewicz, Bielsk Podlaski

Miałem dwadzieścia parę lat. Ona z Szeszył 
była. Krawcowa, kożuchy szyła, pracowita 
kobieta była. Ślub był w Boćkach, w cerkwi. 
Siedem kilometrów. No, wódka i wszystko było. 
Toż wesele! Rodzina była, trzeba częstować. 
Snianowski z Bociek grał nam na pedałowce. 
Ślepy był, ale jak zagra! Jak zaśpiewa! To był 
muzykant już sławny! Trzeba było przywieźć, 
zapłacić. I grał! Hulaj dusza! 
Ale to wszystko puste rzeczy, nieważne. Wese-
la jedna niedziela, a smutku do skutku. Dzieci 
nam umierały. Czworo… Na cmentarzu cztery 
mogiłki. Piąte poronienie. Ciężki los był. Coś 
szeptuchy naszeptali. Czarodzieje byli wten-
czas. Starsze ludzie, to wszystko wiedzieli. Bez 
szkoły, bez niczego, umieli zamówić. Coś zamó-
wi i koniec!

Grzegorz Charytonowicz, Szeszyły
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Franciszek Derehajło idący w dniu ślubu do panny młodej, Boćki, 1958 r.  
(ze zbiorów Jana Derehajły)
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Eugeniusz Timoszuk idący w dniu ślubu do panny młodej, Boćki, 1958 r.  
(ze zbiorów Eugeniusza Timoszuka)
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Eugeniusz Timoszuk i Wiera Korniluk przed domem panny młodej, Boćki, 1958 r.  
(ze zbiorów Eugeniusza Timoszuka)
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W dniu ślubu Lucyny Karnaszewskiej, Boćki, lata 70. XX w. (ze zbiorów Kazimiery Karnaszewskiej)
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W dniu ślubu Anny Chwaszczewskiej i Mikołaja Marcinowicza. Z lewej strony drużbant  
Paweł Chmiel, Krasnowieś, lata 60. XX w. (ze zbiorów Lidii Koźluk)
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Ja kandydat na męża to już tak, ale ona 
osiemnaście lat miała, bachor jeszcze. 
Jeszcze za mleko dla matki nie zapłaciła. Ja 
zajechał do Tereski i widzę, że sytuacja nie 
bardzo. Ona mówi:
– Nie chcą słuchać nawet, żebym ja za mąż wy-
chodziła za Ciebie. 
No to co my zrobim? To kiedyś przecież trzeba 
było mieć ślub, nie tak jak teraz. Tereska zaczę-
ła płakać, tak mi żal się jej zrobiło. 
Mówię: – Idziem, będziem gadać. 
Poszli, a ojciec: – Nie, ja córki do oddania nie 
mam, jeszcze za młoda. Jeszcze dla matki niech 
za kasze zapłaci. 
– A co mama na to powie? – spytałem. 
– Troszkę za młoda – mówi – ale jeżeli ma chęć, 
to niech idzie. Aby ty ją szanował, tylko. 
A ojciec: – Ja wesela nie będę robić! Jak sobie 
chcecie tak sobie żyjcie! 
To ja mówię: – Choć Tereska. 
Ja plan ułożył. Już wcześniej był u księdza 
Sokołowskiego. On mnie bardzo lubiał, ja do 
mszy służył. I mówię:
– Proboszczu jest taka sprawa. Więcej jak pół 
roku chodzim z sobą, pasujemy sobie, kocha-
my się, chcemy się pobrać. A teść nie wyraża 
zgody, wesela nie chce zrobić. 
A kiedyś bez wesela to było niemożliwe. Ksiądz 
wstał, wziął mnie za szyję, ucałował i mówi:
– Jasiu, Jasiu, wszystko wyjdzie dobrze. Wyślij 
zapowiedzi, za zapowiedzi nic mi nie będziesz 
płacił, bo ty już zarobił u mnie. Ja wam dam 
wypiskę i pojedziecie do Częstochowy, weź-
miecie tam ślub. Matka Boska was pobłogosła-
wi i będziecie żyli długie lata. I bez ich wesela.
Nazajutrz Tereska przyjechała do Bociek rowe-
rem, a śnieg padał, czy deszcz. Ksiądz wszyst-
ko spisał i w niedzielę już było na ambonie 
w zapowiedziach. Dzień ślubu ustaliliśmy na 
drugi dzień Bożego Narodzenia, pięćdziesiąte-
go dziewiątego roku.
Pojechaliśmy do Częstochowy, wziąłem ją i jej 
matkę, moją siostrę, wziąłem szwagra jeszcze. 

I dwudziestego szóstego grudnia o godzinie 
dziewiątej stało nas przed tym obrazem cu-
downym w Częstochowie dwadzieścia siedem 
par, między innymi my oboje. Szedł ksiądz, ko-
lejno składaliśmy przysięgę. Orkiestry nie było, 
huków, szumów. Ale zaczęła się nowa era życia. 

Jan Derehajło, Kolonia Boćki

W czterdziestym dziewiątym roku wyszłam 
za mąż. On, tak jak my, też mieszkał na kolo-
nii. Był z Jakubowskich, ale jak był Niemiec to 
Jakubowskie były spalone. Wszystkie budynki, 
ile mieli, to wszystko się spaliło. To oni sobie 
jakąś szopkę starą kupili i postawili na kolo-
nii. Matka jego już nie żyła, był tylko z ojcem. 
A to był mojej macochy kuzyn. Ja nie miała 
w głowie chęci, żeby za mąż iść. Bo to człowiek 
zbiedowany był. Ale macocha do ojca pomówi-
ła, i mnie wypchnęli, i ja tak na ślepo poszła. 
Bo jeszcze troje było w domu, oprócz mnie. 
I tak wyszła. Ale nie powiem sześćdziesiąt 
sześć i pół roku z mężem przeżyła. Jak my się 
pożenili, to kupili używany dom. Ojciec trochę 
dopomógł i postawili ten dom. I do dziś dzień 
w nim mieszkam. Dzieci my swoich nie mieli. 
Nie powiem, że ja poszłam z zakochania, ale 
my źle nie żyli. Mąż był do roboty dobry, tylko 
lubiał wódkę później pić. Dobrze żyli, ale nie-
nawidziła, jak pójdzie do Bociek i przychodzi 
pijany. Dla mnie to okropne było. 

Bronisława Jakubowska, Kolonia Jakubowskie
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Ślub Anny Chwaszczewskiej i Mikołaja Marcinowicza, Boćki, lata 60. XX w. (ze zbiorów Lidii Koźluk)
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Miałam dwadzieścia cztery lata. Nie byłam 
stara, ale to już mówili, że to stara. Stara pan-
na. A jak teraz, to trzydzieści lat i jeszcze wię-
cej i nikt nie wspomina, że to stare. Koleżanki 
już wyszli. A wszędzie tylko, żeby była bogata. 
To teściowe szli się kłócić: 
– Krowę dasz? Ile hektarów ziemi dasz? 
Nie mieszkałam z teściami, mąż był sam. Oj-
ciec zmarł, a matka wyszła za drugiego i do 
niego poszła. Teściowa, niech z Bogiem spo-
czywa, była bardzo dobra, ale zawsze co jej 
syn, to jej syn. A synowa, to synowa. Jeszcze 
była z bardzo bogatej rodziny, bardzo bogatej, 
z Zalewskich. A co ja mogłam mieć? Poduszkę 
może miałam? I jeszcze jakieś nakrycie, i obrus 
jeszcze biały ładny. Mama kupiła go za słoninę, 
zawsze trzymałam dla księdza. 

Franciszka Grodzka, Wygonowo

Dwadzieścia lat miałam, jak wyszłam za 
mąż. Trzeba było wtedy wytkać prześciera-
dło, ręczniki wyszywane, obrus wyszywany. 
No i kapy. Mąż pochodził z Dubna, cztery 
lata mieszkaliśmy w tamtym domu, starym. 
A potem wybudowali ten dom. Już pięćdzie-
siąt osiem lat tu mieszkam. Złote gody były. 
W gazecie, w Boćkowiaku było zdjęcie, jak wójt 
Derehajło, przyczepiał mi odznaczenie. 

Anna Góralczuk

Dziewczyna jak sobie narobiła tych kapów, 
to już była przygotowana. Jedna dużo, a inna 
może dwie, trzy. Ja zrobiła sześć, może siedem. 
Bo trzeba na zmianę. Dwa dni tej, a dwa dni 
tej. A ślub, jak to ślub, suknia, halka, welon taki 
długi. Ale to się kupowało. Takie listoczki dawa-
li pannie młodej i paciory.

Wiera Lewczuk, Sasiny

No, już lata, spodobała się dziewczyna. I się 
pożenili my. Ale widzę, że nic to nie lżejsze, 
trzeba było na czymś żyć. No, cóż, u mamy 
byli parę lat, potem u jej rodziców parę lat 

mieszkali, ale to nie wszystko, trzeba było swój 
kąt jakoś budować. My już gospodarze. Zaczęli 
o tutaj, wyszliśmy na gołe pole, pole było 
zaorane. No i zaczęliśmy budować ten domek. 
Teść mi pomagał. I tut. Dożyliśmy dwóch sy-
nów, jeden w Białymstoku, drugi w Bielsku. 
I tak my na dzisiejszy dzień tu mieszkamy.

Sergiusz Lewczuk, Sasiny

Męża poznałam w domu swoim, miałam 
dziewiętnaście lat. Na Boże Narodzenie 
chłopcy przyszli z Herodem. I później poszli do 
Wałek na zabawę. Tak mu wlazłam w oko, że 
poprosił do tańca, ale słowem się nie odezwał. 
Później poprosił kolegę odważniejszego, żeby 
poprosił o adres mój, bo ja uczyłam się wów-
czas w Bydgoszczy. I chłopiec napisał list, i tak 
się zaczęło. I była wymiana listów. A potem 
zaczął przyjeżdżać dwa razy w tygodniu, gdy 
wróciłam na wakacje. I skończyło się małżeń-
stwem. Przeżyliśmy razem pięćdziesiąt jeden 
i pół roku. Mamy medal za długoletnie pożycie. 
Bo dwudziestego siódmego grudnia sześćdzie-
siątego roku braliśmy ślub, a dwudziestego 
siódmego czerwca dwa tysiące dwunastego 
roku zmarł mój mąż. Pięćdziesiąt jeden i pół 
roku.

Teofila Osmólska, Boćki

Jak ja poznałam męża? Nie wiadomo jak. To 
bratowa mnie zapoznała, chyba. Ja to z po-
czątku zobaczyła, o jaki stary! Toż ja chyba 
jedenaście lat młodsza była. No, nie wiadomo 
jak to było. Jak to mówią, goły z bosym i zapo-
wiedź pierwsza. On też sierota. Wzięliśmy ślub. 
Przyjęcie zrobiła mi ciotka, zwykłe takie przy-
jęcie. Miałam uszyty granatowy ładny kostium 
i miałam tylko berecik biały, dopasowany. No 
i gdzie mieszkać? Bratowa nam odstąpiła 
pokój. A tam nic nie było. Ani łóżka, ani nic. 
Obraz nędzy, Bożesz ty mój kochany! No, ale 
pomału, pomału…

Michalina Jodełko, Boćki
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Wesele Aleksandry i Kazimierza Murawskich, Pasieka, 1954 r. (ze zbiorów Luby Pawlukiewicz)
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Wesele Eugeniusza Wiercińskiego, Jakubowskie, lata 40. XX w.  
(ze zbiorów Eugeniusza Wiercińskiego)
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Wesele Aleksandra Malca. Pan młody „z ukłonem” u rodziców, Szeszyły, lata 60. XX w.  
(ze zbiorów Lidii Koźluk)
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W dniu ślubu Eugenii Milenkiewicz i Aleksandra Pachwicewicza. Z prawej strony druhna  
Olga Tyszkiewicz, Kolonia Dziecinne, 1956 r. (ze zbiorów Olgi Tyszkiewicz)
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Wesele Heleny i Konstantego Androsiuków, Mokre (ze zbiorów Nadziei Jurczuk) 
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Jadwiga i Marian Derehajło, Boćki, 1960 r.  
(ze zbiorów Jadwigi Derehajło)

Tatiana i Leon Sadowscy, lata 20. XX w.  
(ze zbiorów Lidii Grabaruk)



19

Maria i Mikołaj Markiewiczowie, lata 50.  
(ze zbiorów Marii Wilk)

Nadzieja i Jan Jurczukowie, 1951 r.  
(ze zbiorów Nadziei Jurczuk)
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Ja miała osiemnaście lat i dwa tygodnie, jak 
za mąż wyszła. O, dobrego męża miałam. I za-
tańczyć, i zaśpiewać, i pracowity, i przystojny, 
i ładny. Wszystko miał. Ale, jak to w każdym mał-
żeństwie, nie tylko w moim, ale i moich sióstr… 
Nie wolno było mamie się w niczym poskarżyć. 
– Ja wam męża nie wybierała, a mężczyzna to 
jest złota kostka. Musisz się do niego dostoso-
wać. Ja przeżyła, to ja wszystko wiem – mówi-
ła. I jeszcze powtarzała: 
– To jest złota kostka! Mężczyzna! I masz ulec 
wszystkiemu. Ja ciebie z domu nie wypędzała, 
poszłaś za tego, kogo chciała. I tobie skibka 
chleba odkrojona, do mnie powrotu nie ma. 
Syn się zostaje na gospodarce.
I tak było. Żadna nie przyszła ze skargą. U mo-
jej mamy, jak chciałaś odwiedzić, to tylko do 
wieczora. A wieczorem:
– Masz rodzinę i masz iść do domu! 

Regina Filim, Kolonia Boćki

Nie chciałam za niego iść, a poszłam. Był 
ode mnie dziesięć lat starszy. Kuśnierzem był. 
Jego sąsiad jak tylko mnie zobaczył, to mówił:
– Oj, ty to tylko dla Mańka pasujesz.
– Dajcie mi święty spokój, ja idę do zakonu! – 
powiedziałam.
– Ty pomalowana, ty do zakonu nie pasujesz – 
śmiał się. 
Podobał mi się i nie podobał. Jeszcze to tak nie 
dojrzało. Trochę czasu minęło, ja pasę krowy, 
a tu taki pan z Bociek przyjeżdża raniutko 
i mówi:
– Jadzia, ja przyjechał od Mańka. Przysyła mnie. 
Czy ty poszłabyś za niego za mąż?
Ja mówię:
– Dajcie mi święty spokój, ja idę do zakonu i za 
żaden mąż nie pójdę! 
I zmyłam go. Ale na jesieni buraki obrzynamy, 
sąsiad przychodzi do mnie i mówi:
– Ty wiesz co? Ty tak pasujesz dla Mańka!
– Co się tak uczepili? No, to niech już przyje-
dzie ten Maniek…

Miałam dziewiętnaście lat, dwudziesty rok. 
I w końcu sama powiedziałam: 
– Pójdę za Ciebie.
To była, niedziela, a za tydzień daliśmy na 
zapowiedzi. Znałam go tylko z widzenia, cza-
sem może na zabawie wziął do tańca. Trzy 
tygodnie była zapowiedź. I już trzeciego lipca 
było moje wesele. Dwudziestego dziewiątego 
czerwca, na Piotra i Pawła zapisywaliśmy się 
w cywilu, a później ślub kościelny. We wtorek 
można było wziąć ślub i w niedzielę. My bra-
liśmy w niedzielę, trzeciego lipca. Mama mi 
kupiła sukienkę gotową, w Białymstoku lub 
w Bielsku, i siateczka taka była w tej sukience. 
Oj, jaka ja byłam szczęśliwa!
Nie znałam rodziny męża, bo my mieszkali na 
kolonii, to takiej nie było znajomości. Z kolonii 
trzeba było przyjść pieszo. Ale jakoś mnie tu 
polubili. Jeszcze żyła matka męża, już choro-
wała na raka, był też teść. W drugiej stronie 
domu mieszkał brat męża. A tu, w tej kuchni 
to było tak zimno! Tutaj szlabanek stojał. A na 
szlabanku teść. Dwa i pół hektara dali dla 
mojego Mańka. Mieliśmy troje dzieci. Przeżyłam 
i niczego nie żałuję. Chłopcy różne były, róż-
ne chciały się żenić. A jednak nigdzie różami 
nie było usłane. Myślę sobie, że bardzo dobrze 
wybrałam. 

Jadwiga Derehajło, Boćki
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Luba i Grzegorza Pawlukiewiczowie, 1955 r. (ze zbiorów Luby Pawlukiewicz)
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W szkole dobrze się uczyłam. To nie raz do 
mamy przychodzili te nauczyciele i mówili: 
– Pani! Odda pani córkę do szkoły. Dalej się 
uczyć, dalej się uczyć! 
Przychodzili nauczyciele… Ale moja mama była 
inwalidą, i nie chciała mnie nigdzie oddać. Tak 
ja wzięła męża stąd, sąsiada swego. W siedem-
naście lat za mąż wyszłam. Ślub był w kościele 
w Milejczycach. Ale jeszcze nie byłam zapisana 
przez dwa lata. Po dwóch latach syn się uro-
dził, to trzeba było dziecko zapisać. To dopiero 
w Gminnej Radzie Narodowej zapisy nasze 
były. Bo w siedemnaście lat nie można było 
zapisać. 
Miałam dobrego męża. Sołtysem był, i taki 
zdolny był, siedmioma różnymi samochoda-
mi jeździł. I później chłopców trzech miałam, 
wszystkich też uczyła. Teraz jeden w Bielsku, 
jeden w Milejczycach, jeden w Białymstoku. 

Maria Wilk, Śnieżki

To były lata siedemdziesiąte. Mieliśmy w na-
szym repertuarze dużo obrzędów z Podlasia. 
W Jakubowskich prezentowaliśmy tak zwane 
wesele rozbierane. Takie wesela odbywały się 
tylko na wsiach szlacheckich. Po wschodniej 
stronie Bociek tego nie było. Na czym ono 
polegało? Otóż gdy pan młody przyjeżdżał 
do domu, w którym mieszkała panna mło-
da, okazywało się, że panny młodej nie ma. 
Starszy drużba musiał wypytać gdzie ona 
jest, jakoś przekupić kogoś, poczęstować. 
Okazywało się, że jest u tak zwanej ubieraczki. 
Bo ubierała się w innym domu, nie w swoim. 
Towarzyszyły jej druhny. Wtedy drużbanci 
razem z kapelą, szli z muzyką do tego domu, 
czasem przez całą wieś. Oczywiście stół powi-
talny był, ale okazywało się, że panny młodej 
znowu nie ma. Starszy drużbant musiał się 
jakoś umizgać do tej ubieraczki, znowu czymś 
częstowali. W końcu drzwi się otwierały, 
panna młoda jest! Czeka. I z powrotem trze-
ba było wrócić do jej domu. Z panną młodą, 

drużbantami i druhnami i muzyką. Wtedy, 
gdy już razem byli pan młody i panna mło-
da, następowało błogosławieństwo rodziców, 
a potem wicie wianka. I wszyscy razem je-
chali do kościoła. Bryczkami. W Jakubowskich 
wyciągnęli wówczas te bryczki i przejechali-
śmy do Bociek. Z kościoła para młoda jecha-
ła znowu do ubieraczki. Kapela też. Starsza 
druhna i ubieraczka to były bardzo ważne 
osoby. Ta gościna nie trwała długo, ale parę 
godzin zawsze. Kiedy starsza druhna uznała, 
że już czas na wspólną zabawę, szli do jakiejś 
izby, gdzie były tańce, czasem do białego 
rana. A dlaczego wesele rozbierane? Dlatego, 
że wracając z kościoła każda druhna zabierała 
drużbanta i jego rodziców, a czasem kogoś 
jeszcze do swojego domu. Czyli rozbierali 
gości do swoich domów. Goście nie jechali do 
domu panny młodej. To był sposób, żeby po-
znać się. Rodzice się poznawali, przyjmowali 
się bardzo dostojnie. To był pierwszy kontakt 
tych młodych ludzi. Bo jak mogli się inaczej 
poznać? To nie było takie proste. Honor nie 
pozwalał pójść do kogoś. A nazajutrz goście 
byli zapraszani do domu panny młodej. I tam 
odbywała się główna uczta. W trakcie tej bie-
siady były oczepiny. Bo w nocy, panna młoda 
już przestała być panną… 

Mikołaj Turkowicz, Kolonia Boćki
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Lidia i Józef Nikołajukowie, 1965 r. (ze zbiorów Walentyny Nikołajuk)
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Ja młodo wyszła, dziecko po prostu. Siedem-
naście lat kończyła w sierpniu, a wesele było 
w listopadzie. A on miał dziewiętnaście, jeszcze 
nie skończone. Takie dzieci się pobrały. On był 
sierota. Matka umarła, babka chodziła na kiju, 
jak ja zaszła, i tego roku ona umarła. I brat jesz-
cze był – czternaście lat. Takie życie było strasz-
ne! Takie młode dzieci za mąż! Ale tak wtedy 
wydawali. Jakoś to będzie, pole ma, będą żyli. 
Ale jakie to życie było? Zaraz wojna wybuchła, 
za rok, czy za dwa. Spaliło się to wszystko. Na-
biedowali się. Dzieci było pięcioro: Kola, Michał 
i Antonina, a dwoje: Piotrek i Nina – umarło. 
Córeczka miała pięć lat, a chłopiec dwa lata. 
A potem odbudowali się. Mieli traktory, maszy-
ny i jakoś żyli. Nie żyło się dobrze za młodych 
lat, ale teraz dobrze, spokojnie, łagodnie. I sła-
wa Bohu. 

Paraskiewa Jakimiuk, Krasnowieś

Do ślubu mąż był w szarym garniturze, a ja 
w białej sukience i w welonie. A welon to taki 
długi miałam! Bo mi dziadek z Ameryki przysłał. 
To taki długi welon, że dzieci z tyłu nieśli. I ma-
teriał na sukienkę przysłał też. Ten materiał taki 
był sztywny jakiś, ale uszyli.
Szli do ołtarza, wesele było nie małe, bo rodzi-
na duża. Ksiądz ślub dał, a tańcować poszli do 
takiej prywatnej chaty. Walc, poleczka, oberek, 
fokstrot. Ale jaki to taniec, tłum był, pchali 
jeden drugiego. Nie tak dzisiaj, że sala jest. 
Tłum był. Stójka jeszcze się zwali, chłopcy takie 
znajome poprzychodzą. Grali muzykanty, takie 
z Oleksina Turki. To byli słynne muzykanty! 
Dwie harmonii, skrzypka i bęben. 
A jak siostra szła za mąż, to przyszła do nas 
taka jedna do wioski, która uszyła białą su-
kienkę ze spadochronu. I ona ślub brała w tej 
sukience, i cała wioska potem w tej sukience 
ślub brała. Czy pasuje, czy nie pasuje, to na-
kładają. I jej welon też po całej wiosce chodził 
wszędzie. Tak kiedyś się żyło…

Bolesława Myszczuk, Boćki

Męża poznałam na zabawie. To było we wrze-
śniu. We wrześniu zapoznali się, w lutym we-
sele było. Miałam dwadzieścia sześć lat. Mówili, 
że to już dla mnie po południu. Znaczy, że już 
stara. Kandydaci byli, ale ja wcześniej nigdzie 
nie wybierała się. 
Jak nasze wesele było, słoneczko świeciło, 
śniegu było dużo. Bardzo ładna pogoda. Kole-
żanka uszyła mi sukienkę, białą. Krótka była, 
do kolana, i welon krótki był. Wszystkie kole-
żanki moje miały krótkie sukienki. Po ślubie 
przyjechaliśmy do mnie, a dopiero nazajutrz 
do męża. Ja nigdy wcześniej tam nie byłam, 
w ciemno szłam. Dom męża był malutki, cia-
śniutki. Kuchnia i pokój w jednym kawałku. Nie 
tak jak u nas, osobno. I światła nie było, nic 
nie było. Ale zakochana byłam, i na życie nie 
narzekam. Teściową też poznałam dopiero na 
weselu. Ale żeby się kłócić, to my się nie kłócili. 
Dobrze my żyli z teściową. Naprawdę dobrze. 
A jak szłam za mąż, to mama dla mnie zrobi-
ła dwie pierzyny takie duże i cztery poduchy. 
Szafę też przywiozłam swoją. Ręczniki i po-
ściel, i kapy, i dywany, to wszystko ja miała. To 
mówili, że bogato przyszła. Że dużo miała tego 
wszystkiego. 

Nadzieja Wołosik, Pasieka
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Walentyna i Grzegorz Alsztyniukowie, lata 50. XX w. (ze zbiorów Grzegorza Alsztyniuka)
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Stanisława i Jana Łukaszewiczowie, l952 r.  
(ze zbiorów Bronisławy Kaczyńskiej)

Mikołaj Lewczuk idący w dniu ślubu do panny 
młodej, Sasiny, 1966  
(ze zbiorów Walentyny Nikołajuk)
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W dniu ślubu Jadwigi Boguszewskiej i Stanisława Mariańskiego, Wiercień Duży, lata 60. XX wieku  
(ze zbiorów Filomeny Piotrowskiej)



28

Miałam dwadzieścia pięć lat. Tutaj zapoznał 
się taki jeden. Ja nie chciałam wychodzić za 
mąż, ale moja ciotka: 
– Koniecznie wychodź, wychodź, wychodź. 
I wyszłam, w pięćdziesiątym drugim roku. 
Stasiek się urodził w pięćdziesiątym trzecim. 
Miałam troje dzieci. Z początku to był taki-siaki, 
ale później się rozpił…

Stanisława Łukaszewicz, Boćki

W pięćdziesiątym piątym roku wyszłam za 
mąż. Po sąsiedzku chodzili, biegali razem, cho-
dzili, chodzili i później się pożenili. Do ślubu 
jeździli do cerkwi, do Wólki. Pop śpiewał, kazał 
uklęknąć. Odśpiewał swoje. Pierścionki pona-
kładał. Naprosiła dużo gości, ale bardzo dużo 
weselów było w te niedziele. I w Krasnowsi, 
i na Pasiece, i porozjeżdżali się po wszystkich 
weselach. Tylko dalsze kuzyny poprzyjeżdżali, 
a bliższe to nie. Dużo nie było. 
Wesele było w domie, nie tak jak teraz w sa-
lach. Jak do ślubu odjeżdżają to wianki mówią 
i śpiewają. I wspomożenie składają, talerz 
stawią i pieniądze składają, kto prezenty jakie, 
a kto pieniążki. Już teraz wyszła ta moda, ale 
na wsi, to jeszcze się trzyma. A już w mieście, 
to całkiem jest inaczej. Tylko zjeżdżają się tam, 
gdzie ślub ma być. Wtedy to przyjeżdzali już 
z rana i się gościli. Młody przyjechał do młodej. 
Za stołem pochodzili, pokłaniali się rodzicom, 
podziękowali i odjeżdżali. 
Był w Knorydach taki muzykant, który miała 
akordeon. Wynajmowali i grał. Młody zawsze 
wynajmował na dwa dni grania. Bo to wesele 
dwa dni zawsze, jeden dzień u młodej, drugi 
u młodego. Dwa dni. Grali, tańczyli, śpiewali, 
przyśpiewali różne przyśpiewki dla młodego, 
dla młodej. „Uważajcie chłopcy jak się mają że-
nić, bo to taki towar, nie sprzedać, nie zmienić. 
Nie sprzedać, nie zmienić, ani w piecu spalić, 
z jakąś się ożenił z taką musisz chwalić.” 
Sukienkę szyłam sama. Długa, do kostek, sze-
roka. Z długimi rękawami, do dłoni, nie tak jak 

teraz gołe. Ja nie lubię tego gołego. I welon 
sama kupiła. Zarobiła i sama kupiła. Po weselu 
to pożyczali u mnie tej sukienki, i tego welona. 
Bo to byli ludzie biedni, i nie było za co kupić, 
na ten jeden raz. To jedni od drugich pożyczali. 
Mąż był w garniturze, koszulę i muszkę mu 
uszyłam. Jak wychodziła za mąż to już były 
materiały. Dla teściowej na bluzkę kupiła, 
dla teścia na spodnie materiału kupiła i dla 
siostry męża kupiła na bluzkę materiału. Jak 
przyszła na drugi dzień do nich, to obdzieliła 
prezentem. 

Luba Pawlukiewicz, Pasieka

Mieszkałam tutaj po sąsiedzku, niedaleko. 
I zaczął przychodzić, i tak jakoś się poznało. 
Ale nigdy nie sądziłam, że tu zostanę, bo ja 
miałam tutaj tylko rok czasu pobyć, miałam się 
przenieść w swoje strony. A tak się złożyło, że 
zostałam na dłużej…
Wesele było dwudziestego piątego sierpnia, 
w domu. Już pięćdziesiąt osiem lat minęło, jak 
jesteśmy małżeństwem. Dorobiliśmy się niezłej 
rodzinki, bo sześcioro dzieci, a wnuków to 
szesnaścioro: cztery dziewczynki i dwunastu 
chłopców. Prawnuków jeszcze dwóch, a trzecie 
w drodze. Rok temu rodzina liczyła trzydzieści 
osób, a teraz już trzydzieści pięć osób. Spoty-
kamy się, wesela są, imieniny. Kilka lat temu 
na Wielkanoc było dwadzieścia siedem osób. 
Mieliśmy też uroczystość pięćdziesięciolecia, to 
też byli wszyscy, wszystkie dzieci i wnuki.

Maria Galicka, Andryjanki
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Tatiana i Leon Sadowscy, 
lata 20. XX w. 
(ze zbiorów Lidii Grabaruk)
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Magdalena Stopa – 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”, „Kapliczki warszawskie”, „Rzemieślnicy 
warszawscy”, a także „Podwaliny. Drewniane domy Podlasia 
i ich mieszkańcy” i „Jerzy Staniszkis. Architekt”. Laureatka 
Nagrody Literackiej m.st. Warszawy (2011), Nagrody KLIO 
(2016, 2017), Nagrody im. Witolda Hulewicza (2013, 2019) 
oraz wyróżnienia Fundacji Polcul 
www.magdalenastopa.pl

Zofia Stopa – etnolożka. Prowadziła badania antro-
pologiczne i zbierała relacje biograficzne we współpra-
cy z Uniwersytetem Warszawskim, Archiwum Historii 
Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka „Karta”, 
Muzeum Historii Żydów Polskich.

http://www.magdalenastopa.pl


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 i 2020 roku na wystawach 
plenerowych „Boćki. Album rodzinny. Dzieciństwo” i „Boćki. Album rodzinny. Młodość”. Fundacja 
organizuje również kursy tkactwa oraz wystawy poświęcone tradycyjnej tkaninie. 

www.fundacjaokolica.pl

Na okładce tylnej: Rewers zdjęcia ślubnego Stanisławy i Jana Łukaszewiczów, l952 r.  
(ze zbiorów Bronisławy Kaczyńskiej)

https://fundacjaokolica.pl/index.php/wystawy/dziecinstwo/
https://fundacjaokolica.pl/index.php/wystawy/mlodosc/
https://fundacjaokolica.pl
https://fundacjaokolica.pl/index.php/wystawy/dziecinstwo/
https://fundacjaokolica.pl/index.php/wystawy/mlodosc/
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