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OD WYDAWCY

Konkurs na wspomnienia: „Historie lokalne” obfitował w zróżnicowane tema-
tycznie teksty, które łączył wspólny wątek: gmina Suchowola. Nadesłane materiały 
mają charakter pamiętników, wywiadów i opowieści o różnych aspektach życia: 
część nawiązuje do trudnych lat wojen i emigracji, do wydarzeń historycznych 
kilku wsi, w innych autorzy dokonali opisów codzienności, a jeszcze inne dotyczą 
zwyczajów, obrzędów, zabaw, prac. Wszystkie zebrane relacje są cennym mate- 
riałem dokumentującym losy mieszkańców gminy na przestrzeni kilkudziesięciu  
i więcej lat. Autorzy tekstów fantastycznie wywiązali się z konkursowego zadania, 
jakby zdając sobie sprawę z tego, że odchodzący czas zaciera ślady, a ta książka  
je ocali. Należy zaznaczyć, że kilka opowiadań w całości zapisanych gwarą przy- 
czynia się także do zachowania języka, którym posługiwali się mieszkańcy.

Centrum Trzech Kultur serdecznie dziękuje jurorom oraz gratuluje nagrodzo-
nym i wyróżnionym autorom.  
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WSTĘP

To, kim byli nasi przodkowie, bezpośrednio wpływa na to, kim jesteśmy my – 
poprzez miejsce pierwszych lat życia, status społeczny, ale też zwyczaje i poglądy.  
Są to ważne elementy naszej tożsamości, zarówno osobowej (jednostkowej), rozu-
mianej jako samoświadomość jednostki, potrzeba stworzenia własnej unikatowości, 
jak też społecznej (kulturowej), czyli przynależności do danej grupy, np. kulturowej, 
religijnej. Jak pisze Jerzy Nikitorowicz, tożsamość można określić jako spotkanie teraź- 
niejszości z przeszłością i antycypowaną przyszłością. Poznanie samego siebie jest 
niezbędne w świecie kultury masowej, poza tym rozumienie siebie daje szansę rozu- 
mienia innych, szansę integracji międzykulturowej1. Aby dobrze zrozumieć własną 
tożsamość, ważne jest więc poznanie swoich korzeni, odpowiedzi, dlaczego jesteśmy  
tu i teraz. Pozwoli to zachować i wzmocnić świadomość siebie w szybko zmienia- 
jącym się świecie, ale też zrozumieć przynależność do jednej społeczności z sąsia-
dami, należącymi nierzadko do innych kręgów kulturowych czy religijnych. Poznanie  
historii naszych przodków i zachowanie ich wspomnień jest w tym procesie nie- 
zbędne, bez tego stracimy bezpowrotnie nić łączącą nas z przeszłością, a więc nie 
poznamy jej wpływu na naszą teraźniejszość. A to, że przeszłość jest niezwykle  
bogata i ma wpływ na późniejsze wydarzenia, widać w pracach przesłanych na 
konkurs „Historie lokalne”, które mogą Państwo przeczytać w niniejszej publikacji.

Prezentowane na kolejnych stronach teksty są zbiorem indywidualnych historii, 
które wspólnie pokazują pewien niewielki wycinek historii gminy Suchowola i jej 
mieszkańców. Mimo że historie w większości są ze sobą niepowiązane, można 

1 J. Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok, 1995, s. 68.
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odnaleźć w nich powtarzające się wątki, jak emigracja do USA czy zniszczenie 
kościoła w Suchowoli w czasie II wojny światowej. Widać też w nich wyraźnie, jak 
losy poszczególnych osób wpisują się w historię lokalną, krajową i światową. 
Warto też podkreślić unikalność materiałów ilustrujących teksty, jak np. fotografię 
oddziału wojsk amerykańskich z okresu I wojny światowej, na której możemy znaleźć 
mieszkańca Suchowoli2. Bogactwo opisanych historii widać też w ich różnorodności,  
np. w podejściu metodycznym, opisywanym okresie czy zawartości merytorycznej.

W wydawnictwie znajdziemy opisy genealogiczne poparte solidnymi kwe-
rendami w archiwach i bogatą bibliografią, spisane relacje, transkrypcje wywiadów,  
a nawet fabularyzowane opowiadania napisane na podstawie wspomnień. Te róż- 
nice w podejściu metodycznym (choć w niektórych przypadkach mogą wynikać 
nie tylko z woli autorów, ale też z konieczności, np. braku możliwości spisania 
bezpośrednich wspomnień) pokazują wielowymiarowość spojrzeń na historię –  
dla jednej osoby najważniejsze będzie ustalenie faktów, dla innej poznanie losów 
konkretnej osoby, towarzyszących jej emocji, ale już bez potrzeby ustalenia kon-
kretnych dat i nazwisk.

Najstarsze przywoływane w pracach wydarzenia miały miejsce na przełomie 
XVII i XVIII wieku, ale większość opisywanych wydarzeń dzieje się w różnych okre- 
sach XX wieku. Wynika to w dużej mierze z tego, że tak daleko jesteśmy w stanie 
sięgnąć pamięcią naszych dziadków i pradziadków. Możemy się tylko domyślać,  
o ile bogatsza byłaby nasza pamięć o tych wcześniejszych latach, gdybyśmy byli 
w stanie sięgnąć do wspomnień z tamtego okresu. To najlepszy dowód na to, jak 
ważne jest zapisywanie i dokumentowanie naszych lokalnych historii, po to aby  
w przyszłości nie było już w nich tylu białych plam. 

Największą różnorodność widać w zawartości merytorycznej prac. Znajdują się  
w nich historie wojenne opowiedziane z perspektywy żołnierzy i cywilów, wspom-
nienia o emigrantach, historie konkretnych miejscowości, biografie, opisy tradycji 
lokalnych czy rozwoju rolnictwa w gminie Suchowola. Tak szeroki wachlarz tema- 
2 E. Suchocka, Historia Władysława Suchockiego.
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tów zawarty w tak krótkich pracach z jednej strony pokazuje bogactwo historyczne 
regionu, z drugiej każe się zastanowić nad tym, jak wiele zostało jeszcze do odkry- 
cia, jak duża praca została tu jeszcze do wykonania.

Czytając niniejszą publikację, trzeba też pamiętać o cechach tego typu prac, 
które odróżniają je od innych materiałów historycznych. Ich krótka forma oraz fakt, 
że w większości opierają się na bezpośrednich relacjach, sprawiają, że, jak słusznie 
w swoim tekście zauważa Klaudia Bogdan, w stosunku do niektórych wydarzeń nie 
sposób je opisać, a niektórych opowieści udowodnić3. I mimo że prezentowane teksty  
same w sobie nie są naukowe, to mogą stanowić wskazówkę dla badaczy (histo- 
ryków, socjologów, etnologów, kulturoznawców) pokazującą, co można w opisy- 
wanym regionie znaleźć, o jakie wydarzenia warto zapytać.

Drugą cechą, którą należy też mieć na względzie, jest subiektywizm samych 
wspomnień. Opisując historię swoją lub swojej rodziny, zawsze prezentujemy swój 
punkt widzenia, mamy też naturalną tendencję do przedstawiania własnej historii  
w nieco lepszym świetle. Nie jest to w żaden sposób wada tego typu wspom- 
nień, bardziej jest to zachęta do poznania punktów widzenia innych osób na te 
same wydarzenia. Jestem więc pewien, że lektura niniejszej publikacji wywoła 
ciekawą dyskusję w niejednym domu. Możliwe, że efektem tych dyskusji będą 
kolejne wspomnienia, które wspólnie złożą się na całość historii społeczności gminy 
Suchowola.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że aby tak się stało, historie te nie mogą  
zniknąć w domowej szufladzie, lecz muszą stać się dostępne dla całej społeczno- 
ści. Miejscem, które może pomóc, by tak się stało, jest archiwum społeczne4, które  
gromadząc i zachowując relacje, fotografie i dokumenty, stanie się swojego rodzaju 
3 K. Bogdan, Historia Kiersnówki.
4 Archiwum społeczne prowadzone jest przez organizację pozarządową lub powstaje przy jednostce 
samorządu terytorialnego w efekcie celowej aktywności obywatelskiej. Archiwum gromadzi, prze- 
chowuje, opracowuje (w celu udostępniania) materiały dokumentowe, ikonograficzne lub audio-
wizualne. Dokumentacja ta tworzy niepaństwowy zasób archiwalny. Archiwistyka społeczna, pod red.  
K. Ziętal, Warszawa 2012, s. 9.
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albumem wspomnień dla całej lokalnej społeczności. Archiwum społeczne, choć  
zazwyczaj jest prowadzone w oparciu o instytucję kultury, fundację lub stowarzy- 
szenie, nie może istnieć bez zgromadzonej wokół niego społeczności. Ostatecznie  
to domowe archiwa oraz osobiste wspomnienia tworzą większość zasobów takiego 
archiwum. To sprawia, że historie zachowywane przez archiwa społeczne są tak 
niepowtarzalne, wszak historia każdego domu i każdej osoby jest unikalna. Rolą 
archiwistów społecznych jest więc dotarcie do takich materiałów, skatalogowanie 
ich, zachowanie np. w formie kopii cyfrowej oraz udostępnienie szerszemu gronu 
zainteresowanych – badaczom, pasjonatom, mieszkańcom. Pozwoli to zachować 
pamięć nie tylko o największych wydarzeniach historycznych, ale też tych mniej-
szych, bliższych nam lokalnych mikrohistorii. Są to historie, które nie mieszczą 
się w podręcznikach historycznych, nie zastąpią ich, ale stanowią ich konieczne 
uzupełnienie.

Ruch archiwów społecznych rozwija się w Polsce od lat 80. XX w. i wydaje  
się, że wraz z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego tylko zyskuje na sile.  
Działają one zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak też w mniejszych miej-
scowościach czy osiedlach5. Jedno z takich archiwów od 2018 roku działa też  
w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli. Pomimo swojej krótkiej działalności zdołało 
już zgromadzić pokaźną liczbę ciekawych i ważnych dla gminy materiałów6. Trafią 
tam też wspomnienia opublikowane w niniejszej publikacji. Wierzę, że jej lektura 
zachęci mieszkańców miasta i gminy Suchowola do wspierania działalności swo- 
jego lokalnego archiwum społecznego, gorąco do tego namawiam. Będzie to miało 
ogromną wartość nie tylko dla Państwa, ale przede wszystkim dla następnych 
pokoleń.

Mariusz Bieciuk

5 W bazie archiwów społecznych prowadzonej przez Centrum Archiwistyki Społecznej znajduje się 
obecnie 612 archiwów, zob. www.archiwa.org/archives [dostęp 19.02.2021, g. 9:50].
6 Z częścią tych zbiorów można zapoznać się w internecie: https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2096.
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Mariusz Bieciuk – archiwista w Białostockim Ośrodku Kultury/Centrum im. Ludwika 
Zamenhofa, odpowiada za prowadzenie Mediateki CLZ – archiwum historii mówio-
nej miasta i regionu, w tym za nagrywanie i opracowywanie relacji, prowadzenie 
pracowni digitalizacji, udostępnianie zasobów oraz stronę internetową archiwum. 
Autor lub współautor wystaw poświęconych m.in. Aeroklubowi Białostockiemu, 
Związkowi Harcerstwa Polskiego oraz wydarzeń i działań edukacyjnych z zakresu 
historii mówionej i archiwistyki. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historii 
Mówionej, ambasador Centrum Archiwistyki Społecznej w województwie Podlaskim.





MIEJSCA
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Moja Suchowola
Eugenia Olszewska z d. Lewicka

Pochodzę z dość starej suchowolskiej rodziny. Mój pradziadek Jan Lewicki  
i moja prababcia Dominicela mieszkali w Wasilkowie. Tam w 1860 roku urodził się  
mój dziadek Michał (I) i jego siostra Zofia. Przed rokiem 1870 przybyli oni do Sucho- 
woli i osiedlili się przy ulicy Białostockiej. Dom ich istnieje do dziś jako zabytek 
architektury lokalnej, z typową dla tamtych czasów częścią mieszkalną i przyległą  
do niej częścią gospodarczą. Dziadek Michał (1860–1940) ożenił się z Franciszką  
Piktel z Wrotek (1860–1913). Mieli czterech synów i jedną córkę. Trzech z nich było 
rolnikami, a jeden został felczerem. Dziadek również był rolnikiem, ale lubił też  
inne zajęcia i w roku 1905 postawił po przeciwnej stronie ulicy piękny, holender- 
ski wiatrak.

W latach I wojny światowej synowie Jana i Dominiceli odbywali służbę woj-
skową. Nie wiem, jakich stopni dosłużyli się Władysław i Karol. Mój tata spędził 
wiele lat w wojsku carskim, ale chyba był tylko szeregowym. W zaborze rosyjskim 
uczęszczali oni do szkół podstawowych, gdzie kładziono nacisk na naukę pisania.  
Mój dziadek i jego synowie mieli piękne charaktery pisma. W czasie wyjazdu 
„za chlebem” za ocean wszyscy trzej zarobili jakieś pieniądze i razem z dziadkiem,  
chyba z powodu scalania gruntów, przenieśli się na ulicę 3 Maja. Tam w roku 
1928 wybudowali duży dom murowany – następny zabytek – jak też przenieśli  
wiatrak (zabytek klasy III)7. Średni stryj Bolesław był już żonaty i osiedlił się na  

7 Obecnie przeniesiony do miejscowości Wierobie, wg. Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Nierucho- 
mych (przyp. red.). 



18

Podgaju, a najmłodszy Karol – na Karpińcu  
na ziemi kupionej po rozparcelowaniu mająt- 
ku Karpiów. Mój tata ożenił się w 1930 roku  
z Romualdą Brumer. Mieli córkę Helenę, mnie  
Eugenię i syna Edmunda. Z najmłodszych lat  
pamiętam okupację niemiecką i fronty rosyj- 
skie czy getto żydowskie, które zaczynało się  
tuż za rozgałęzieniem ulic 3 Maja i Kupiec- 
kiej, jak również gwiazdy Dawida wymalo- 
wane na domach, w których mieszkali Żydzi,  
i ich łapanki przed wywozem „w nieznane”.  
W suchowolskim rynku były sklepy, np. kwa- 
siarnia, do której tata zabierał nas na oran- 
żadę, czy krawiec przy ulicy Kupieckiej, a także  
domy żydowskie wzdłuż ulicy 3 Maja. Dla  
mnie, 8-letniej dziewczynki, świat kończył się 
w rynku, za kościołem.

W czasie niemieckiego odwetu przeży- 
liśmy wiele nalotów i bombardowań. Wtedy  
uciekaliśmy w pole, aby nie zginąć w domu.  
W tym czasie kościół został poważnie zbom- 
bardowany i zniszczony w co najmniej 40% –  
cały front budowli legł w gruzach, a wewnątrz  
zapanowało spustoszenie [kościół wysadziły  
cofające się wojska niemieckie 28.07.1944 –  
przyp. wydawcy]. Największą stratą było archi- 
wum kościelne, które umieszczono w wie- 
żach w celu ukrycia przed okupantem. Wiele  

1892–1983. Z prawej Michał Lewicki II, 
syn Michała i Franciszki, z Kajetanem Dawidowiczem  

w czasie wojny Europejskiej
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lat zabrała odbudowa świątyni. Do tego czasu nabożeństwa odprawiane  
były w drewnianym budynku naprzeciw kościoła. Okupant nie szczędził  
ludności miasta – ciągle odbywały się rozstrzeliwania w odwecie za  
akcje przeciw Niemcom. Kilka grobów sama odwiedziłam: np. w lesie  
okopskim małżonków Boguszewskich czy w lesie po drodze do Wólki –  
sąsiada z ulicy Kupieckiej, pana Wasilewskiego. Zginęło wtedy także  
wielu nauczycieli, lekarz i zwykli mieszkańcy. Ludzi wywożono na ro- 
boty do Niemiec, w tym także moje trzy kuzynki, które miały szczęście  
przetrwać i wrócić do domu. W Suchowoli było dużo biedoty, żebrali  
oni po domach, a z okazji świąt i odpustów ustawiali się z pustymi  
workami po obu stronach wyjścia z kościoła. Wspomagali ich m.in.  
rodzice, a także siostry z dwóch zakonów. Kapucynki mieszkające w po- 
bliżu kościoła – jedna z nich była malarką, która namalowała dla moich  
rodziców obraz matki Bożej, inna dentystką, która leczyła moje i mamy  
zęby. Drugi zakon mieścił się przy ulicy Sadowej. Tam chodziliśmy na  
nauczanie wstępne. Uczyły nas siostry: Edyta, bardzo surowa i wyma- 
gająca, i Mateczka, która przymykała oko na moje jąkanie przy czyta- 
niu elementarza. Podręczniki ukrywaliśmy pod ubraniem, aby Niemcy  
ich nie zauważyli, bo inaczej rodzice mogliby ponieść surowe konse- 
kwencje. Moją siostrę przyuczała siostra nauczyciela, który ukrywał się  
lub już był wywieziony. Potem uczyła nas żona organisty – pani Sieńko.  
Pan Sieńko pięknie prowadził chór. Do dziś pamiętam pieśń z pasterki  
„Bracia, patrzcie jeno”. Wspaniałe basy dudniły po zapełnionym wiernymi  
kościele – basy, bo ta pieśń ich wymaga.

Karol Lewicki z Karpińca.  
Syn Michała i Franciszki



Michał Lewicki I 1860–1940.
Syn Jana i Dominiceli
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Żołnierze przechodzącej Armii Czerwonej stacjonowali u nas w dużym domu. 
Zdemolowali wtedy jego wnętrze, montując drewniane prycze (nary) do spania, 
pozrywali kable elektryczne. My zostaliśmy przekwaterowani do małego, starego, 
drewnianego domku. Żołnierze głodowali i wyciągali przez otwory piwniczne 
ziemniaki, używając do tego tyczek z nabitymi gwoździami, chodzili po kartofli- 
skach, wygrzebując zamarznięte resztki ziemniaków, lub wykopywali jakieś jadalne 
bulwy. Włamywali się również do budynków i kradli co się da, aby u sąsiadów 
wymieniać towary na wódkę lub żywność. Tata pozakładał zasuwy na drzwiach, 
bo kłódki zostały wyrwane. Przy bramie wjazdowej na posesję stała warta. Mama 
zauważyła kiedyś płaczącego tam żołnierza i zapytała o powód. Odpowiedział,  
że płacze, ponieważ nie zabrali go na front, a tam chociaż dostałby jedzenie i nie 
byłby głodny.

W czasie obu okupacji i po „wyzwoleniu” życie nie było łatwe, szczególnie  
dla bezrolnych. Moja rodzina utrzymywała się z rolnictwa, więc chleba na szczęście  
nie brakowało. Nowa władza wprowadziła obowiązkowe dostawy zbóż, mięsa 
i mleka za znikomym wynagrodzeniem. Szczególnie odczuli to tzw. kułacy, na 
których nakładano największe zobowiązania. Mój stryj Karol, nie mogąc wywią-
zać się z nałożonego na niego kontyngentu, musiał odsiedzieć dwa tygodnie  
w areszcie. Dodatkowo ojcu zabrano wszystkie narzędzia gospodarcze do ośrodka 
maszynowego, a on sam z pomocą nieletnich dzieci musiał jak za dawnych czasów 
uprawiać pole kosą i pługiem.

Zaraz po „wyzwoleniu” w budynku obecnej siedziby urzędu miejskiego zorga- 
nizowano szkołę podstawową. Sale były skromne, podłogi ze względów sanitar-
nych smarowano jakimś „dziegciem”, a biedniejsze dzieci otrzymywały na dużej 
pauzie po kromce chleba posmarowanej margaryną z Unry8. Zazdrościłam im, 

8 Właściwie UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja Narodów 
Zjednoczonych ds. Pomocy i Odbudowy). Organizacja międzynarodowa, której celem była pomoc 
krajom alianckim najbardziej dotkniętym II wojną światową. Częścią pomocy były paczki żywnościowe 
przydzielane najbardziej potrzebującym (przyp. red.).  
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bo była ona bardzo smaczna. Języka rosyjskiego uczyła nas pani Starzycka, która 
stawiała „chude trójki” (bo rosyjskiego nikt nie lubił). Innych przedmiotów uczyli  
nas pan Reut, pan Bochenko (j. francuski), pan Werla i wielu innych nauczycieli,  
na których wymienienie nie ma tu wystarczająco miejsca.

Staraniem Zygmunta Wirkowskiego oraz Władysława i Michała Lewickich już  
w 1945 powstało liceum, które ukończyłam w 1954 roku i zaraz potem wyjechałam 
do Warszawy. Szkoła kwitła przez wiele lat. Jej wychowankowie prawie zawsze 
dostawali się na studia wyższe. Szkoda, że zakończyła swój żywot, tak jak mój brat  
Edmund Lewicki, o którym od 10 lat pozostało już tylko dobre wspomnienie. Zro- 
bił on dużo dobrego dla społeczności suchowolskiej. On to powołał społeczny  
komitet odbudowy szkół, dzięki któremu powstał nowy budynek szkoły imienia 

księdza Popiełuszki. Był drugim Lewickim, 
któremu suchowolanie zgotowali okazały  
pogrzeb. Pierwszy to mój stryj Władysław –  
miał, jak wtedy mówiono, pogrzeb wszech 
czasów (zmarł w 1948 roku). 

Wracałam do Suchowoli prawie co roku  
i nadal spędzam tam letnie miesiące, sen-
tyment nie wygasa. Żyję życiem Suchowoli  
i cieszę się ze wszystkich jej osiągnięć. Jes- 
tem dumna, że stąd pochodzę. Mój syn Artur, 
jego córka Marta i syn Michał również czują  
się częścią tego małego świata i też uważają, 
że tu są ich korzenie. Cieszę się, że pamięć  
po moich i ich przodkach nie zaginie.

Władysław Lewicki 1889–1948. 
Syn Michała i Franciszki



23

Historia Kiersnówki
Klaudia Bogdan

Kiersnówka, tak jak wiele innych miejscowości, ma bogatą historię powstania. 
Nie sposób ją opisać, a niektórych opowieści udowodnić. Początki wsi, według 
przekazów, sięgają połowy XVII wieku. Inne przekazy mówią, że powstała znacznie 
wcześniej, być może za czasów panowania króla Kazimierza Jagiellończyka, bo  
tereny Biebrzy (dawniej: Bobry) były już wówczas częściowo zasiedlane. W niektó- 
rych wsiach zakładano dwory i małe folwarki, w Kiersnówce w roku 1712 naliczono  
20 włók ziemi. Znajdował się tam dworek nad strumykiem wypływającym z głębi 
ziemi. Do majątku należały trzy wsie: Chmielówka, Chmielniki i Kiersnówka. Zarzą- 
dzała nimi niejaka pani Ronikierowa. Otrzymała ona nadanie od króla Jana III 
Sobieskiego w 1698 roku. Po jej śmierci nastał czas niejakiego majora Kesela, ale po 
niedługim czasie dworek wrócił w ręce Ronikierów (1754 r.). W roku 1756 dzierżawcą 
tych dóbr był Tadeusz Kiernożycki. W źródłach pojawia się też nazwisko szlachcica 
Kiersnowskiego. Rodzina Kiersnowskich przed I wojną światową opuściła wieś. 
Nazwa mojej wsi być może pochodzi od nazwiska Kiersnowskiego. Może to oni  
byli pierwszymi osiedleńcami. Przekazy mówią, że nazwa pochodzi od rzeki Kirsna.  
Jest to staropruskie słowo, które w tłumaczeniu brzmi: „czarna”. Rzeka była dość 
szeroka i wybijała ze strumyka w pobliżu wsi. Dziś snuje się tam mały potok, 
mokradła pokryły drzewa. We wsi znajdowała się kaplica – gdzieś na tzw. górce. 
Postawiono ją na potrzeby dworu Kiernożyckich. Badając historię Kiersnówki, na-
leży wspomnieć o piecach do wypalania wapna, które znajdowały się na zboczu  
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wzgórza. Wapno wypalano z kamieni wapien- 
nych zbieranych przez poddanych na oko- 
licznych polach. W drugiej części wsi znaj- 
dowała się kopalnia gliny. Wytwarzano z niej  
cegły, a także „węgielnice” do wypalania węg-
la drzewnego. Tutejsze cegły zostały użyte do 
budowy dworu w Ponurce (1783–1785), która  
dziś nosi nazwę: Podgrodzisk. Ludzie w Kiers- 
nówce przez pewien czas pracowali przy bu-
dowaniu grobli, nawożąc ziemię z pobliskich 
wzgórz. Przed rokiem 1700  na łąkach kopano 
rudę darniową, którą niejaki Kacper woził do 
huty w Domuratach. Niedaleko tego miejsca 
nad potokiem znajdowała się karczma. Jej 
właścicielem był Żyd. Było tam bardzo weso- 
ło, przez co utarło się powiedzenie: „Żeb ty  
skisł w swej kisłej”. Mowa tu o drodze do tzw.  
lisich gór, dobrze nam znanych.  

Warto tu zaznaczyć, że na tzw. gościńcu 
znajduje się obelisk upamiętniający chrzest 
Litwy w 1387 roku. Kto go tam umieścił – nie 
wiadomo.  

Wieś się rozwijała. W 1908 r. wymurowa-
no stojącą do dziś kapliczkę. W czasie I wojny 
światowej liczyła 52 domy. Był to czas zmian 
i nowych wydarzeń. Wieś ucierpiała i została 
znacznie zniszczona. W wojnie polsko-bol- 
szewickiej w 1920 r. brało udział trzech mło-
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dych mężczyzn ze wsi: Bolesław Chudecki, Wacław Sosnowski (zginął pod Barano- 
wiczami) i Stanisław Szałkowski (był ranny, lecz dożył ponad 90 lat). 

I znów należy cofnąć się do czasów Powstania Styczniowego, kiedy to nie- 
jaki Edward Kiersnowski (ps. Grom), syn szlachcia z rodziny Kiersnowskich, wraz 
ze swoim oddziałem, którego był dowódcą, stoczył walkę 9 czerwca 1863 r. pod 
Królowym Mostem. Zginęło wówczas 22 ludzi.

Czas II wojny światowej przyniósł kolejne zmiany. Choć Kiersnówka szczę-
śliwie ocalała, to z rąk Rosjan zginął jeden z mieszkańców – pan Korzeniewski.  
W tracie okupacji niemieckiej na prace przymusowe zabrano Antoniego Bogdana. 
Jego brat Aleksander w roku 1939 dostał się do niewoli w Rosji, lecz przeżył i z gen. 
Andersem dotarł aż pod Monte Cassino. 

Oświata
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 Nauczanie szkolne nie było łatwe. Za czasów cara w Kiersnówce znajdowała 
się szkoła. W prywatnym domu uczyły się dzieci z klas I-IV. Nauczanie odbywało się  
w języku rosyjskim. W Domuratach car zezwolił na budowę szkoły, aby polskie  
dzieci miały gdzie się uczyć. Niektórzy rodzice z Kiersnówki posyłali tam swoje 
pociechy. Odbywało się to jednak tylko latem, bo dzieci nie miały butów i zimą  
nie były w stanie dojść na lekcje. Szkoła w Kiersnówce „wędrowała”. Najdłużej była 
u państwa Dąbrowskich, aż do 1957 roku. Później u Góryńskich. Około 1960 r. 
wybudowano szkołę gminną, 8-klasową. Lekcje religii również były wędrowne. 
Odbywały się w prywatnych domach, m.in. w domu moich dziadków. Biblioteka, 
wówczas zwana „gromadzką”, znajdowała się w domu Haliny Góryńskiej.

Po II wojnie światowej we wsi pojawiły się: posterunek Milicji Obywatelskiej, 
prezydium, czyli gmina (w domu Turelów), oraz doprowadzono elektryczność. 
Znajdował się tu też sklep wielobranżowy u państwa Suchowolców, tzw. klub  
u państwa Jaroszewiczów, punkt skupu mleka w domu moich dziadków Bronisła- 
wy i Eugeniusza Bogdanów, ochotnicza straż pożarna u pana Lewickiego i poczta  
w domu prywatnym Klimowiczów. Życie gospodarcze również wróciło do normy. 
Siano zboża, mak, len i konopie, sadzono ziemniaki, truskawki, tytoń czy fasolę.  
Z lnu po obróbce tkano odzież, obrusy, serwety, a z nasion wytłaczano olej. Mleko  
wożono wówczas do większych punktów skupu, m.in. do Głęboczyzny i Bagien. 
Wozakiem był mój dziadek Eugeniusz Bogdan. Obecnie we wsi jest tylko jeden 
producent mleka, chów trzody jest zachwiany przez ASF, zanikła hodowla koni, 
owiec, kóz. Jedynie tzw. małe gospodarstwa posiadają po kilka sztuk krów na wła- 
sne potrzeby (mleko, sery). 

Dziś duża część gospodarzy odchodzi od prac rolniczych i podejmuje inne 
prace zarobkowe. Jest to związane z niskimi dochodami, jakie przynoszą małe 
gospodarstwa. Obecnie w Kiersnówce jest 31 zamieszkałych domów i 3 pustostany.
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Złe moce i wierzenia ludowe Kiersnówki,
czyli nie taki diabeł straszny, jak go malują 

Klaudia Bogdan
 

W mojej miejscowości przekazywane z ust do ust są różne legendy i opowie- 
ści o złych mocach oraz ludziach mających uroki, czyli tzw. złe oczy. 

Jedna z legend głosi, że w okolicach lasu przy Kiersnówce pojawiła się kula 
ognia, która ganiała ludzi aż do mokradeł, czasem nawet wywołując oparzenia.

W lesie zbiorowym straszyło. Konie nie chciały iść, ludzi oblatywał strach, który 
odganiali, żegnając się w imię Boga. Po pewnym czasie ktoś powiesił na drzewie  
tzw. pasyjkę z Jezusem. W sosnę, na której była zawieszona, dwukrotnie uderzał 
piorun. Znaki tego widać do dziś. Krzyż z pasyjką rozpadł się z czasem, ale został 
odnowiony przez mieszkańca wsi. 

W pewnym miejscu na mokradłach, na tzw. Kacprowym Hrudzie, żył niejaki 
Kacper, który trudnił się wożeniem rudy darniowej. Po jego śmierci coś zaczęło  
straszyć w tym miejscu, co widać było po zachowaniu koni, które skakały i rżały 
przerażone. Mówiono, że to Kacper broni swojej rudy. 

Ludzie w Kiersnówce opowiadają również bardzo starą historię młodej dziew- 
czyny, która nie chciała wyjść za mąż za mężczyznę wybranego przez rodziców. 
Nie wiedząc, co ma począć, uciekła z domu i odebrała sobie życie. Pochowano ją  
z welonem na głowie. Po pogrzebie dziewczyna zaczęła się pojawiać wśród ży- 
wych i straszyć. Rodzina szukała pomocy u księdza. Ten  nakazał wykopać dziew- 
czynę z grobu, odciąć jej głowę i pochować ponownie, tym razem z uciętą głową 
włożoną między nogi. Kiedy tak zrobiono, złe moce zniknęły.
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Mówiło się też o pewnym człowieku, który bił się z diabłem, aż go szatan za- 
męczył. O teściowych, które nie będąc dobrymi dla swych synowych, po śmierci 
straszyły, wywracając garnki w kuchniach. Do dziś po wyprowadzeniu trumny 
wywraca się wszystkie stołki, aby dusza nie została w domu. Dawniej tym, którzy 
odebrali sobie życie, do kieszeni wkładano mak, aby nieszczęśliwiec miał zajęcie  
po drugiej stronie. 

W kościele parafialnym we wsi Grodzisk był niegdyś ksiądz egzorcysta,  
który odganiał złe moce. Podczas jego działań nawet dzieci krzyczały nieludzkim  
głosem, rzucały się i trzeba było kilku mężczyzn, aby je utrzymać. 

Rodzice opowiadali mi też dawną legendę o zabawach organizowanych we  
wsi. Czasem pośród tańczących pojawiał się nieznany przystojny młodzieniec, 
któremu po północy wyrastały kopyta. Znikał szybko pośród wiatru i słyszalnego 
śmiechu. 

Mówiono o ludziach, którzy mają złe uroki, złe oczy. Można było się od nich  
uchronić, zawieszając czerwony materiał czy wstążkę. W taki sposób chronić od  
uroków można było maszyny, budynki, zwierzęta i ludzi9.

Na zakończenie warto przytoczyć słowa służące pokonaniu szatana i innych 
złych mocy:   

9 Zobacz również: film „Duchy opuszczonych siedlisk”, 2020, reż. M. Gudel.
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Dom w Domuratach 

(z opowiadań Aleksandry Narel, z d. Prancuk) 

Jolanta Ordutowska 

Jak to było z dziadkami Prancukami, mamo? Pochodzili z Czerwonki, a mieszkali  
w Domuratach?

No tak, oboje pochodzili z Czerwonki i każde wyjechało na własną rękę do 
Ameryki pod koniec XIX-ego wieku. 

Jak oni mogli dotrzeć za ocean w tamtych czasach?
Wielu ludzi wtedy emigrowało10. Pomagali sobie. Dziadek Feliks pożyczył na 

podróż aż sto rubli u suchowolskiego Żyda. A tam miał kolegę Mateusza Waśko, który 
go zaprosił, odebrał w porcie i zaopiekował się nim. Wszystkie ziomki trzymali się 
razem, mieszkali w miejscowości Roslyn koło Nowego Jorku. Na kwaterach. 

Ale jak tam się dostali, przecież nie znali świata?
Było wtedy wielu agentów, zarabiali na pośredniczeniu. Żydzi wozili emigrantów 

z Suchowoli do Prostek koło Ełku. Inni przemycali ich tam pod osłoną nocy przez 
granicę z Prusami. I jeszcze inni wsadzali ich do pociągu. A w portach to było pełno 
agentów różnej maści. Dziadek wypłynął z Hamburga, nawet nie miał morskiej 
choroby, choć podróż trwała cały miesiąc. A biedna babcia Zofia Lola to mocno 

10 Szacuje się, że od połowy XIX wieku do wybuchu I wojny światowej z terenów podzielonej za- 
borami Polski wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych 2,5 miliona ludzi. N. Bloch, My migranci,  
[w:] Wszyscy jesteśmy migrantami, red. N. Bloch, Poznań 2016, s. 27 (przyp. red.). 
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chorowała. Wyratowała ją jakaś Francuzka, kazała popijać po łyku koniaku i zagryzać 
suchym serem. 

Podobno babcię zatrzymano w porcie na jakiś czas, według archiwów Ellis Island11.  
Może nawet grożono jej odesłaniem do Europy? 

Coś takiego opowiadali. Ale jej stryj Antoś Lola przyjechał do portu i wszystko 
załatwił z urzędnikami. Przywiózł jej ogromną torbę pączków, a ona wszystkie 
wyjadła, do ostatniej kruszynki. Nie wiem, czy odchorowała, ale to przecież z głodu  
i wycieńczenia na statku. No i stryj zabrał ją ze sobą do Roslyn, gdzie pracowała.

Czyli dziadkowie dopiero tam się pobrali i założyli rodzinę? 
Tak, dziadek pracował w różnych fabrykach, a babcia na kwaterze. Gotowała 

robotnikom, sprzątała, prała ich ubrania i pościel. I wiesz, że zarabiała prawie tyle  
co dziadek? 

Podobno dobrze im się powodziło?
Rok po ślubie urodził się Franek, we wrześniu 1905 roku, a dwa lata później 

drugi syn. Ale on był chorowity. A babcia miała coraz więcej pracy. Bo dziadek  
kupił jeden dom dla nich, a drugi na wynajem. Mieli chyba szesnaście robotników  
na kwaterach i trzeba było wszystkimi się zająć na czas. Babcia zaczęła podupadać  
na zdrowiu, mocno tęskniła za rodzinnymi stronami. Dziadek chciał koniecznie 
pozostać w Ameryce, sprowadzić rodzinę, wszystkich chętnych. Jego brat Janek 
nie pozostał tam długo, ale siostra Magdalena i Teofila nie wróciły już do kraju. Im 
powodziło się dobrze. 

11 Największy w tamtym czasie obóz przejściowy dla imigrantów do Stanów Zjednocznych. Znajdo- 
wał się na wyspie obok Statuy Wolności w Nowym Jorku. Dziennie obsługiwał do 5 tys. osób.  
Dzisiaj działa tam Muzeum Emigracji. Zob. N. Bloch, My migranci, [w:] Wszyscy jesteśmy migrantami,  
red. N. Bloch, Poznań 2016, s. 28 (przyp. red.).
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I dziadkowie powrócili sami z małymi dziećmi?
Razem z nimi wracali Ignacy i Teofila Szubzdowie. Wiesz, ci, co wykształcili  

syna na lekarza w Grodnie. Inni Szubzdowie zostali w Ameryce trochę dłużej,  
a po powrocie wysłali syna do seminarium. Znałaś przecież księdza Waleriana, 
przyjeżdżał na wieś w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 

Pewnie, że go pamiętam. Jak dzierżawiliśmy pole Szubzdów, to ksiądz Walerian  
czasami przychodził podczas żniw. Pamiętam, jak kiedyś przyniósł ogromną torbę  
owocowych miękkich cukierków. Oprócz książek przywoził płyty i puszczał głośno na  
adapterze pieśń „Czerwone maki na Monte Casino”.

No widzisz, moi starsi bracia też mogli się kształcić. Ale najlepiej byłoby nam 
wszystkim w Ameryce. A tak powrócili, a tutaj zaczęły się wojny, jedna po drugiej. 

Ale czemu nie zamieszkali w Czerwonce?
Nie znaleźli tu nic dobrego do kupienia. Dziadek chciał kupić dom na Koloniach 

Bachmackich, pod lasem, koło Abramowiczów. Ale babcia bała się, że na takim 
odludziu napadną na nich złodzieje, okradną, albo i zabiją. No i w końcu znaleźli 
piękny dom w Domuratach. Odkupili go od nauczycielki, która przeprowadzała się 
do Augustowa. Wiesz, koło Skibickich, teraz to jest numer 13. Ale szybko okazało  
się, że zabrakło pieniędzy na spłatę całej gospodarki. No i dziadek musiał znowu 
pojechać na zarobek.

I zostawił babcię samą z dziećmi? Na obcej wsi?
Nie mieli wyjścia. Babcia musiała sobie radzić, dogadać się z sąsiadami. Poma- 

gał jej stryj Antoś, który też powrócił z emigracji. A niedługo po wyjeździe dziadka 
urodził się Władek. Ale babcia była bardzo pracowita i zaradna. Miała kurnik, hodo- 
wała świnie. Sadziła dużo warzyw w ogrodzie. Gdy dziadek powrócił po trzech  
latach, nie mógł uwierzyć, że tak się dorobiła. Podobno zajadał się kartoflami, bo  
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nie było ich tam, gdzie pracował. A pracował przecież na roli, u farmera. Za to  
zbrzydła mu kapusta, bo tam sadzili jej całe hektary. 

Czy to prawda, że dziadek mógł zostać na tamtej farmie?
Prawda, opowiadał mi, że farmer cenił jego pracowitość i spryt. Nie mógł się 

nadziwić, że pracuje jak na swojej gospodarce. I chciał koniecznie ożenić go ze  
swoją córką. Ale dziadek wymigiwał się jak mógł. W końcu wyjaśnił, że ma żonę  
i dzieci, do których musi wracać. No i wrócił, jak tylko zarobił na spłatę zakupio- 
nej gospodarki. Ale zaraz zaczęła się wojna i Kozacy podpalili wieś zimą 1915 roku. 
Całe bogactwo poszło z dymem, a oni schronili się w piwnicy. Dobrze, że przeżyli.

Czyli musieli znowu się odbudować?
A jakże inaczej? Jeszcze tej samej zimy dziadek z Frankiem jeździli po drzewo  

za rzekę.

Czemu, podobno mieli własny las?
Mieli, ale młode drzewa. A na budowę potrzeba jak najstarszych pni. No  

i tarli je na deski piłą „moja – twoja”. Wiesz, jeden stoi na górze rusztowania, drugi  
na dole, i każdy ciąga piłę do siebie po kolei. Piła chodzi pionowo, nie poziomo.  
No i zbudowali skromniejszy dom, naprędce. Musieli mieć dach nad głową przed 
kolejną zimą. 

A czemu potem wyprowadzili się ze wsi?
Z powodu scalania gruntów. Wiesz, prawie do wojny wszyscy mieli pola po-

rozrzucane w różnych miejscach, w kawałkach. Potem była ta reforma i wielu 
gospodarzy przeszło bliżej Biebrzy, bo dostawali więcej pola. To wtedy nasi sprze- 
dali ogród dla Skibickich, a budynki rozebrali i przenieśli. Bywałaś w tym domu,  
stoi do dzisiaj. Jaka szkoda, że nie poznałaś dziadków, ani ty, ani młodsze dzieci.  
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Feliks zmarł pod koniec wojny, a Zofia prawie dziesięć lat później, zanim jeszcze 
wyszłam za mąż. A że byłam najmłodsza i lubiłam słuchać opowieści, to ojciec 
opowiadał mi o podróżach i o życiu po powrocie. Ja słuchałam go posłusznie,  
choć często się powtarzał. Za to teraz mogę wam to wszystko opowiedzieć. 

Prawda, że my też nie mamy cierpliwości na te stare dzieje, każdy jest zajęty  
swoimi sprawami. Ale warto wiedzieć chociaż tyle o dziadkach, których nie mieliśmy  
szczęścia poznać.
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Aleksandra Prancuk-Narel Zofia LolaFeliks Prancuk
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1 800 km od Paryża 

Jacky Challot

Paryż – Suchowola, dystans prawie 2 000 km. Pomimo sprawnego auta  
w 89 roku miałem wrażenie, że to dużo dalej. Bezsenna noc w kolejce na granicy  
NRD12 z Polską, niebezpieczne polskie drogi, rzadkie stacje benzynowe. Na doda- 
tek zdawało mi się, że śledziła nas czarna wołga. Nie miałem ochoty na ponowne  
kontakty z bezpieką. Może ryzykowałem, bo oficjalnie nie miałem prawa wjeżdżać  
na terytorium Polski od 1984 roku. Ale czy tamten peerelowski wyrok sądowy nie  
stracił mocy prawnej wraz ze zmianą systemów? Przecież w czerwcu tego roku od- 
były się wolne wybory, kraj miał nareszcie demokratyczny rząd i wyzwolił się spod  
sowieckiego ucisku. Jednak na wypadek zatrzymania nauczyliśmy się z żoną kon- 
taktów do Henia Wujca i do białostockiego solidarnościowca. To oni mają nas  
wybronić i wyciągnąć z ewentualnych tarapatów.

Zamiast strachu odczuwałem niecierpliwość, by nareszcie odkryć tę miejsco- 
wość, o której żona nie przestawała opowiadać. Suchowola. Jej miasto. Jej odskocz- 
nia do szerokiego świata. Jej szansa na lepsze życie. Pomimo znużenia podróżą  
nie pojechaliśmy od razu do teściów w Czerwonce. Najpierw musiałem zobaczyć  
to ważne dla niej miejsce, w którym wyrosła. Jej kościół, jej liceum, jej stancję. 

Wracaliśmy tu kilka razy na dzień. Do księdza proboszcza, by załatwić formal- 
ności przed ślubem kościelnym. Do kwiaciarni i do fryzjera. W obu tych miejscach 

12 Niemiecka Republika Demokratyczna – część podzielonych od 1949 r. Niemiec, będąca podobnie  
jak ówczesna Polska jednym z państw zależnych od Związku Radzieckiego. W paździenku 1990 r. 
przyłączyla się do RFN (Republiki Federalnej Niemiec), tworząc współczesne Niemcy (przyp. red.).
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zostawiliśmy fotografie ze ślubu cywilnego we Francji, jako modele. Na nic to  
się zdało. Zamiast skromnego bukiecika dostaliśmy solidną wiechę. Jeszcze gorzej 
wyszło u fryzjera. Nie udało się odtworzyć finezyjnej fryzury żony. Jasne pasem-
ka zniknęły po silnej ruskiej farbie i przybrały czarny odcień. Mnie wyszykowali 
tak, jakbym miał zmieniać tożsamość. Nie wiadomo kiedy zniknęły moje wąsy,  
a w końcu i broda. Przekonywali mnie, że nie wypada iść do ślubu z takim zarostem. 

W Suchowoli odwiedziliśmy licealnych profesorów żony. Matematyk Wirkow-
ski zachwalał ją jako „towar eksportowy” i nie dziwił się, że radzi sobie za granicą.  
Profesor języka francuskiego Bochenko usłyszał od żony słowa wdzięczności za 
wszczepienie jej skrzydeł, które pozwalają jej fruwać w szerokim świecie. A wetery-
narz Grabowski zgodził się na odwiezienie nas do kościoła dwukonną bryczką.  
Dla mnie to niezwykła frajda, tylko musiałem odmówić marynarzowi z Gdańska,  
który miał nas wieźć swoim najnowszym audi. Obraził się i wcale nie przyjechał  
na wesele. 

Udało nam się załatwić skrzynkę lokalnego szampana igristoje. Ale kucharki  
tak go wytrzęsły, że korki strzelały głośno i strumienie trunku lały się do sufitu.  
Nikt się nim nie upił. 

W ciepły wrześniowy dzień ślubu bryczka wiozła nas trasą, którą żona prze-
mierzała tyle razy furmanką, autobusem, na piechotę. Czułem się nieswojo z buj-
nymi lokami, gładki na twarzy. Żona uśmiechała się, pomimo fryzury z lat 60-tych.  
Za nami wlókł się wynajęty autobus z gośćmi. Trochę się zdziwiłem, jak kierowca 
wypił szybkiego kielicha z teściem, zanim wyruszyliśmy do Suchowoli. 

Idąc pod ołtarz, przypomniałem sobie spowiedź z rana. Trochę się streso-
wałem, wyznając moje grzechy po polsku, a ksiądz poganiał mnie, bo spieszył się  
na śniadanie. Powtarzałem w myśli przysięgę małżeńską, by nie pomylić się w tak  
ważnej chwili. A jednak zająknąłem się, jakby to zobowiązanie po polsku było 
ważniejsze niż na francuskim ślubie cywilnym. Widocznie ten kościół wywarł na  
mnie silne wrażenie. Miejsce tak istotne dla żony – miejsce jej chrztu, Pierwszej 
Komunii Świętej, bierzmowania. 
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Kiedy po złożeniu ślubów zagrzmiały organy, ruszyliśmy do wyjścia. Na dzie-
dzińcu kościelnym goście ustawili się w kolejce. Długo przyjmowaliśmy życzenia  
i wiązanki. Wszystkie kwiaty zostawiliśmy na symbolicznym grobie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, ale widziałem, jak jedna z kucharek zabrała trochę goździków. Okazało  
się później, że to na bukiety w sali weselnej. Zdziwiłem się, że nie spełniono mojej  
woli co do dekoracji tej sali. Prosiłem, by zawieszono polską flagę z napisem  
„Solidarność”, jak na moim francuskim weselu. Teściowa wyjaśniła mi, że tradycja  
wymaga świętego obrazu dla pomyślności nowożeńców, a nie jakichś transpa- 
rentów. Nie zdążyłem wygarnąć moich argumentów, bo gruchnęła przyśpiewka  
„Gorzka wódka”, więc musiałem złożyć pocałunek dla osłody.

Z arch. J. Challot
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Przez całą noc nie przestawaliśmy jeść i pić, nie 
licząc zbawiennych przerw na tańczenie. Na parkie-
cie królował kuzyn żony, istny Travolta. Staromodna 
kapela niestrudzenie przygrywała i rozbawiała gości. 
Ze zdziwieniem odkryłem sporo sprośnych weselnych 
przyśpiewek. Poznałem przebój wylansowany przez 
białostoczanina: „Kolorowe jarmarki”. Bawiliśmy się do 
białego rana. 

Wracając o świcie, niezbyt trzeźwy kierowca auto- 
busu zatrzymywał się w różnych miejscach Suchowoli, 
by wysadzić gości. Długo nam zeszło na ulicy 3-ego 
Maja, gdzie nasz główny kucharz bał się zejść ze 
schodków pojazdu. Weselna wódka spowodowała nie-
oczekiwanie lęk wysokości. Kiedy rozbawieni goście 
poradzili mu odwrócić się tyłem, jak przy stromych 
górskich zejściach, nie mógł trafić na żaden schodek.  
Po wielu staraniach wspólnymi siłami udało się go 
ściągnąć i ustawić przy płocie, co jedna u druhen 
skwitowała z dumą:

– Trzymaj się mocno płotu, byś się nie stoczył. 
No i susz się tak, aż wytrzeźwiejesz po weselnej 
wódce. Niech suchowolanie wiedzą, jak udane było  
to francuskie wesele.

Z arch. J. Challot



LUDZIE
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Zalotnik 
(Fragmenty sagi „Inna Ameryka”)

Maria Narel-Challot

Rozglądając się po podwórku, Zofia uświadomiła sobie, że tej wiosny jej do-
rastająca córka wyjątkowo przykładała się do pielęgnowania przydomowego 
ogródka. I jeszcze przed Wielkanocą zawiesiła na oknach wycięte z papieru firanki. 
Wiedziała, że osiemnastoletnia Marianna rozmawiała coraz częściej o zamążpójściu  
z rówieśnicami. Każda bała się staropanieństwa, bo uznawano to za istne nie- 
szczęście, podobnie jak brak potomstwa w małżeństwach. W latach trzydziestych 
w innych regionach malowano na niebiesko domy, w których mieszkały panny na 
wydaniu. A w nadbiebrzańskich okolicach w latach trzydziestych kwieciste ogródki 
i firanki w oknach były takim znakiem dla swatów z odleglejszych okolic, którzy 
mogliby nie znać tutejszych kandydatek do zamążpójścia. 

W okresie wielkanocnym chłopcy z sąsiedztwa odwiedzali te ozdobione domy, 
zachęcając panny do podjęcia decyzji. Marianna nie posiadała się z radości, gdy  
w tegoroczny poniedziałek wielkanocny i jej zaśpiewali „konopielkę”13.
– Cienka, niewielka w lenku konopielka – zaczął zapiewajło, a reszta wołoczebni- 
ków przyłączyła się do śpiewu przy akompaniamencie skrzypiec i ustnej harmonijki. 
– Hej, łołem! Hej, wino! Da wino zielone! – huknęli refren.

Włóczebnicy dziarsko śpiewali długie strofy o miłości, zalotnikach, spodziewa- 
nym ślubie. Nie przestając śpiewać, powoli okrążali Mariannę. Nagle złapali się za 

13 Kolędy wielkanocne zwane również pieśniami wołoczebnymi (przyp. red.). 
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ręce i uwięzili ją w środku kółka. Kilkakrotnie próbowała się wyrwać, lecz oni robili  
wszystko, by jej nie wypuścić. I śpiewali dalej:
– A złapajcie ten pawi wieniec. A co za dar dla nas będzie. Kopa jajek na talerzu.  
Co śpiewali kawalerzy. 

Gdy już skończyli przyśpiewki, przemówił najstarszy z nich:
– Mili gospodarze, niech wam się dobrze darzy. Wszyscy razem wam życzymy  
zdrowia, a w hodowli pomyślności i zebrania obfitych plonów. No i panience szczę- 
ścia w miłości i szybkiego zamążpójścia – wskazał na Mariannę, która spąsowiała  
w mgnieniu oka.

Ledwie skończył, jak najmłodszy z włóczebników wyrwał się z wyuczoną na  
tę okoliczność oracją:
– Jestem mały żaczek, jako robaczek. W szkole bywałem, rózgi nie widziałem.  
Rózga zielona, z drzewa łamana. Szły małe dziadki, zrywały kwiatki – zakrztusił się, 
lecz po chwili ciągnął dalej. – Ja, małe dziecię, rączki podnoszę. Rączki podnoszę  
i o włóczebne proszę. Proszę dać i nie żałować, żeby było za co podziękować.

Gospodarze zaprosili włóczebników do domu. Marianna poczęstowała ich 
kiełbasą i wielkanocnym pierogiem, a do kosza włożyła tuzin jajek jako wykup za 
życzenia. 

Zofia wiedziała, że córka od lat chodziła z koleżankami nad rzekę w wieczór 
świętojański, tuż przed zmrokiem. Pamiętała, że jej pierwszy wianek puszczony na  
wodę od razu zatonął. Na drugi rok uwiła go z lekkich i cienkich łodyg, ale daleko  
nie odpłynął, bo zaraz utknął w sitowiu. Następnym razem popłynął dalej, tylko 
płomienie świec zgasły w pędzie. To wszystko nie wróżyło jej szybkiego zamążpój- 
ścia. Ale gdy skończyła osiemnaście lat, przyłożyła się poważnie do przygotowań.  
I po ostatniej nocy świętojańskiej opowiadała, że wszystkie dziewczyny podziwiały, 
jaki kurs wybrał tym razem jej wianek, wypływając na główny nurt i spokojnie 
oddalając się z rozjarzonymi płomykami świec.
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Jako najstarsza córka, Marianna przyuczała się od dziecka do wszystkiego,  
co miało jej się przydać w dorosłym życiu. Sprzątania, gotowania, prania w balii  
na tarce i prasowania ciężkim żelazkiem wypełnionym rozżarzonymi węgielkami.  
Zofia wdrażała ją systematycznie do prac przy lnie, a od kilku lat razem go obrabiały,  
razem przędły i tkały na zmianę na krosnach rozstawionych zimą w komorze. 
Od dawna też szykowały panieńskie wiano w nowiutkim kufrze, który wypełniał 
się powoli. Zofia lubiła opowiadać córkom o swoim weselu, gdy każdej wiosny 
wyjmowała przywieziony z Ameryki welon, by go odświeżyć. 

Jakież było zdziwienie w rodzinie, gdy którejś lipcowej soboty zajechał pod 
ich dom okazały wóz z gniadym koniem w uprzęży ze świeżo wyrobionej skóry  
i z czerwonymi pomponami na uzdeczce. Podczas gdy młodzieniec grzebał przy 
kłonicach, starszy mężczyzna poszedł do chałupy, skarżąc się na awarię i prosząc 
gospodarza o pomoc. Feliks bez trudu rozszyfrował jego intencje. Nie wypytywał, 
jakiego kawalera przywiózł, tylko zaprosił serdecznie swata do izby i posadził przy 
stole. Po pewnym czasie zjawił się i zalotnik, nieco onieśmielony, choć znał już  
trochę rodzinę. W milczeniu usiadł na zydlu wskazanym przez Mariannę i przysłu- 
chiwał się rozmowie. Wszyscy wiedzieli, że panujące obyczaje wymagają takiego 
protokołu. Po dłuższej ciszy Jan wypowiedział w końcu formułkę, mającą na celu 
sprawdzenie ostatecznej intencji samej dziewczyny.
– Czy mogę napić się wody? – spytał, ledwie panując nad drżeniem głosu.

Marianna spojrzała na rozpromienione twarze rodziców i zaczerpnęła z wiadra 
wody do kubka. Dopiero gdy zalotnik wypił ją do dna niczym eliksir życia, starszy 
mężczyzna wyjął zza pazuchy butelkę samogonu i postawił ją na stole, zachęcając 
do przepicia swatów. Zofia obserwowała, z jakim zapałem córka podaje zakąskę.  
W miarę wypróżniania się butelki napięcie opadało, aż przyszedł moment, gdy  
swat polał samogonu, wstał i podniósł kieliszek. 
– Mili rodzice tej młodziutkiej panny, czy zgodzicie się na jej wydanie za tegoż  
oto kawalera?
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Kiedy Zofia i Feliks przytaknęli, wszyscy zwrócili się do Marianny, której za- 
dano tradycyjne pytanie:
– A ty, młoda panno? Czy ty też na to się zgadzasz? 

Po jej nieśmiałej zgodzie pojawiła się kolejna butelka, gdyż to nie był koniec 
swatania. Przed nimi jeszcze żmudne ustalanie posagu i długie negocjacje. 
– A kufer Mańki wypełniony po brzegi – dziecięcy głosik przerwał ciszę. – I pier- 
naty ma. I ubrania. Wszyściutko, co potrzeba młodej gospodyni – nie wiadomo skąd 
pojawiła się trzyletnia Olcia.
– To wszystko pięknie, ładnie – swat powrócił do swej roli, pomimo efektów  
alkoholu na twarzy i w głosie. – Każda panna powinna zadbać o pełny kufer. To mu- 
sowe wyposażenie – podniósł kieliszek, dając znak mężczyznom o następnej  
kolejce. – Nie będziemy was prosić o krowy czy konie, bo kawaler nie taki biedny.  
Ale i wy bogaci. Może by nie pożałowali córce morgów? – wyrzucił w końcu to,  
co najtrudniejsze.
– Ano, mogę dać trochę czerwońskich gruntów. Niech córa obrabia te pola po  
matce – Feliks odparł spokojnie.
– No to winszuję, wszystkim winszuję – swat odetchnął z wyczuwalną ulgą po  
dość szybkich negocjacjach. – No to teraz zaręczymy młodych, a potem zaprowa- 
dzimy ich do ołtarza! – perorował wyraźnie zadowolony ze swej misji i z reputacji 
szczęśliwego swata, które przynosiło mu satysfakcję, lecz także korzyści materialne. 

Przed odjazdem, jak zwyczaj wymagał, Jan zaprosił przyszłych teściów i na-
rzeczoną do Czerwonki, by pokazać im swoje gospodarstwo. Następnie zaręczyny 
odbyły się w Domuratach, w obecności obu rodzin i młodzieży. Nie zabrakło 
mięsiwa czy samogonu ani muzykantów, przygrywających gościom na akorde- 
onie i skrzypcach. Od czasu do czasu swat wstawał, uciszał wszystkich i wznosił  
toasty: za narzeczonych i ich rodziców, za gości i grajków. Dopilnował, by zalotnik 
podarował zaręczynowy pierścionek swojej wybrance.
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Welon z Ameryki 

(Fragmenty sagi „Inna Ameryka”) 

Maria Narel-Challot 

Zofia przyglądała się, z jakim namaszczeniem jej córka przymierzała welon, 
który ona zachowała ze swojego amerykańskiego ślubu. Pomogła jej założyć śnież-
nobiałą sukienkę i ozdobić ją gałązką mirty po lewej stronie niewielkiego dekoltu, 
odsłaniającego nieco szyję. Był tak dopasowany, by móc wyeksponować krótki 
naszyjnik z kamieniami koloru szmaragdowego i bursztynowego, splecionymi 
kunsztownym łańcuszkiem. Marianna otuliła twarz ozdobną koronką welonu, a na 
samym czubku głowy założyła wianek z mirty. Po obu jego bokach umocowała 
kokardy, z których zwisały szerokie białe wstęgi, sięgające talii. Poprawiając bez 
końca strój weselny, obie rzucały niecierpliwe spojrzenia przez okno, wyraźnie 
podekscytowane dniem weselnym.

Zgodnie ze zwyczajem pan młody przybywał po swą wybrankę przed cere- 
monią kościelną wraz ze swatostwem, starszą drużbą i drużbantami. W oczekiwaniu  
dom weselny wypełniał się gośćmi sproszonymi z Domurat i z okolic. W miarę jak 
się pojawiali, podchodziły do nich druhny z przygotowanymi kokardkami z dwóch 
pętelek, ozdobionych źdźbłem asparagusa. Przypinały je igiełką do sukienek czy  
do klap marynarek. 

Nagle ktoś ostrzegł, że nadciąga orszak pana młodego z Czerwonki. Słychać 
było coraz głośniejsze granie muzykantów, okrzyki gości i tupot końskich kopyt.  
Na pierwszej furmance wjeżdżającej na podwórko drużbant poderwał się z siedzenia.  
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Na stojąco zaczął strzelać ze skórzanego bata, by w pędzie zajechać pod dom 
weselny. Zatrzymał konie przed drzwiami, zeskoczył z wozu i umocował lejce.  
Pomógł muzykantom wydostać duży bęben, a akordeonista i skrzypek zaczęli  
już przygrywać. 

Drzwi stały szeroko otworem, udekorowane po obu stronach młodymi brzóz-
kami. Miejscowi goście cisnęli się w sieni, gdzie glinianą posadzkę wysypano żół-
tym piaskiem. Po całym domu unosił się aromat rozsypanego tataraku, zebranego  
o świcie nad Biebrzą. W głównej izbie druhny otaczały pannę młodą, siedzącą przy 
ścianie pod świętym obrazem. Z sufitu zwisał nad nią niczym żyrandol ogromny 
kolorowy pająk z bibułki, łubinu, fasoli i kawałków słomy. Nad pozostałymi stołami 
umieszczono mniejsze pająki, im dalej, tym skromniejsze. 

Pierwszy wszedł swat, poprawił wstążkę z okazałą kokardą, chrząknął i wygłosił  
tradycyjne przemówienie, a gdy nareszcie skończył, zaprosił rodziców do udzie-
lenia błogosławieństwa. Młodzi uklęknęli przed nimi, oni położyli im na głowie  
dłonie i drżącym ze wzruszenia głosem błagali Boga o łaskę dla nowożeńców.  
Na koniec podali im krucyfiks do pocałowania i pobłogosławili, wykonując w po-
wietrzu znak krzyża. 

Po tej wzruszającej chwili, która wielu gościom wycisnęła łzy, szybko powró-
ciła weselna euforia i cały orszak wyruszył do kościoła parafialnego w Suchowoli.  
Wozy czerwońskie zmieszały się z domurackimi, wszystkie bogato ozdobione  
brzozowymi gałązkami i kolorowymi wstążkami. Uroczystego nastroju dopełniał 
pogodny wrześniowy dzień 1931 roku.

Dla Zofii idąca do ołtarza córka wyglądała jak pączek białej polnej róży, jesz- 
cze skrywający urodę, nieco ociągający się przed rozwinięciem płatków. Starszy  
o sześć lat Jan wypinał dumnie pierś, jakby już chronił żonę przed nieuniknionymi 
przeciwnościami losu. Wyraz jego twarzy zdradzał satysfakcję. Prezentował się 
wytwornie w jasnym, eleganckim garniturze od najlepszego krawca z Suchowoli. 
Drużbanci byli ubrani w ciemne garnitury, białe koszule i krawaty. Tylko nauczyciel 
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Owsiejko wyróżniał się dużą czarną muszką. Druhny zaskakiwały elegancją i natural-
ną urodą. Skromnie uczesane, lecz w ładnych sukienkach, zdobionych haftowanymi 
kołnierzykami, żabotami czy naszyjnikami. Wiele z nich miało modne kopertówki. 
Trudno było nie odczuć entuzjazmu, jaki emanował od tych młodych ludzi. 

14 Dla odróżnienia Nareli w Czerwonce, używano imieni odojcowskich (tzw. otczestwa), od imienia 
jednego z przodków. 

Ślub Jana Narela, 20 IX 1931 r. Najwyższy rząd – od lewej: Ryszard Narel (s. Wincentego), małżeństwo 
Toczko, Franciszek Prancuk s. Feliksa, Stefania Krasowska i Jan Krasowski (rodzeństwo), Aniela Narel 
(nazwisko małżeńskie – Kułakowska), Józef Prancuk s. Stanisława, Rogalska. Środkowy rząd – od lewej: 
Mieczysław Narel s. Stanisława, Marianna Prancuk c. Feliksa i Jan Narel s. Antoniego (nowożeńcy), 
nauczycielka Bukowczykowa (żona Kazimierza Bukowczyka), (druhna z Domurat?). Najniższy rząd – 
od lewej:, Henryk Narel s. Antoniego, nauczyciel Owsiejko (Władysław?), Amelia Narel (c. Wincentego), 
Władysław Narel (s. Macieja)
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W drodze powrotnej z nabożeństwa w Suchowoli orszak weselny trafił na 
bramę, zbudowaną przez młodzież przy wjeździe do Domurat. Prawdziwą, z gru- 
bych żerdzi, udekorowaną gałązkami. Obok stał stolik z pustą butelką, a młodzi  
zebrali jesienne kwiaty na bukiet. Dalej były jeszcze inne bramy, symboliczne:  
z konopnej liny czy słomianego powrósła. Przy każdej z nich wstrzymywano we-
selników i składano życzenia, wciskając nowożeńcom garść kwiatów. A swat musiał 
wykupić możliwość przejazdu, dając butelkę alkoholu. Dopiero wtedy otwierano 
bramę i rozbijano pustą butelkę na szczęście. Ten rytuał powtarzał się w każdym 
miejscu, gdzie ich zatrzymywano i wymieniano w radosnym nastroju alkohol na 
życzenia. 

W takt wesołego marsza niestrudzonych muzykantów rodzice panny młodej 
powitali nowożeńców. Usadowili ich w rogu stołu, tuż pod świętym obrazem.  
Przy nich posiadały najważniejsze osoby, a dalej drużbanci z druhnami i pozostali 
goście. Drużbantom przewodził niczym wodzirej starszy drużba, ze wstążką zawią- 
zaną w cztery pętle i ozdobioną symboliczną gałązką mirtu.

Na stołach nakrytych obrusami stały butelki i talerzyki z galaretą. Wkrótce 
zastawiono je michami z kawałami parującego mięsa. Nie zabrakło kapusty z gro-
chem, kaszy ze skwarkami czy pęczaku z makiem. Zaczęto rozlewać alkohol,  
a kucharka o obfitych kształtach przepychała się z wielkim sitem, rozkładając gry- 
czane placki i pajdy razowego chleba na liściach kapusty. Kiedy goście zaspokoili 
pierwszy głód, przyniosła słodkie ciasta. Starszy drużba krążył z talerzykiem i zbierał 
pieniądze dla muzykantów.

Koło północy ucztę weselną uwieńczyło rozdawanie korowaja, którego do 
tej pory strzegła karawajnica, oddzielna swachna. Gdyby ktoś odłupał choć jeden 
okruch, wróżyłoby to nieszczęśliwe pożycie małżeńskie. Nie był to wyszukany  
rarytas, lecz zwykła drożdżowa bułka o okrągłym kształcie, którą ozdobiono tra- 
dycyjnymi elementami uformowanymi z ciasta. Gniazdo na samym środku sym- 
bolizowało założenie nowej rodziny, a umieszczone dookoła kłosy i ptaki miały  
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zapewnić bogactwo. Natomiast oplatający te elementy dekoracyjne warkocz był  
symbolem czystości narzeczonej. Zgodnie ze zwyczajem pierwsi podeszli do kara- 
wajnicy rodzice panny młodej, następnie pana młodego. Potem najbliżsi krewni  
i pozostali goście. Każdy w zamian za kawałek ciasta przekazywał prezenty 
nowożeńcom. Zofia z wielką satysfakcją podarowała córce dwuosnowowy dywan  
z roślinnymi ornamentami w idealnie skontrastowanych kolorach: miodowym i brą-
zowym. Teściowie ofiarowali dwie narzuty na łóżka, pozostali goście – różne części 
pościeli, chusty i chustki, a niektórzy – datki pieniężne. 

Nastąpiły kolejne obrzędy. Podczas oczepin posadzono Mariannę na chle- 
bowej dzieży odwróconej do góry dnem. Wyglądało to jak pasowanie jej na samo-
dzielną gospodynię. Po tym obrzędzie tańcom nie było końca do samego rana. 
Rozochocona młodzież wirowała w wolnej przestrzeni między stołami w takt  
muzyki coraz bardziej zmęczonych grajków. 

Kiedy się rozwidniło, weselnicy wyruszyli do domu pana młodego. Nowożeńcy 
odjechali furmanką ze skrzyniami i pakunkami. Na oddzielny wóz zapakowano 
wypełniony po brzegi kufer i całą wyprawę. Zofia odprowadzała córkę wzrokiem, 
przytulając do piersi złożony welon, który odzyskała po oczepinach. Welon, który 
przywiozła z Ameryki na pamiątkę i na szczęście. Welon, który łopotał wczoraj na 
wietrze jak żagiel w rozpędzonym orszaku weselnym. Zaklinała wszelkie moce, by  
ten tiulowy żagiel poprowadził Mariannę bezpiecznie przez jej drogę małżeńską  
i żeby przyniósł liczne potomstwo i szczęście rodzinne.



52

Czas dzieciństwa
Luiza Gadomska

Czas dzieciństwa moich dziadków i rodziców był zupełnie inny niż obecnie. 
Z ich opowiadań pamiętam tzw. „pajace”, czyli szmaciane kukiełki, które łączyło 
się za ręce i nogi i poruszało za pomocą sznurków. Zabawki były z drewna. Klocki  
i fujarki zazwyczaj robiono z wierzby, zaś gwizdki i ptaszki z gliny. Za czasów  
dziadka Eugeniusza i babci Bronisławy nawet sanki robiono własnoręcznie. Narty 
jeszcze nie były popularne. Mój ojciec Jan, czyli kolejne pokolenie, posiadał już 
narty i sanki. Jedne i drugie wykonane ręcznie przez jego braci: Antoniego, Jerzego  
i Grzegorza. W czasie zimy dawniej robiono kuligi oraz zjeżdżano z górek na róż- 
nego rodzaju konstrukcjach. Grano w hokeja na lodzie bez łyżew. Z biegiem lat,  
kiedy w Kiersnówce stworzono szkołę, można było z niej wypożyczyć łyżwy, narty  
i bardzo ładne, lekkie sanki. Za stodołą dziadka robiono karuzelę na lodzie. Moco- 
wano koło od wozu zwanego „żeleźniakiem”, do niego przytwierdzano drewniany 
długi drąg (ok. 4 m), a na końcu sanki. Osoba z sanek często spadała po osiąg- 
nięciu dużej szybkości, ale mimo to było radośnie. Mój ojciec Jan lubił jeździć na  
nartach, co pozostało mu do dziś. Kiedy był dzieckiem, na każdej górce robił skocznię.

Jeszcze za czasów młodości moich rodziców jedną z zabaw dzieci było biega-
nie za obręczą rowerowego koła i poganianie go patykiem. Wiele dzieci wówczas 
marzyło o rowerach. Owszem, były wielkie i ciężkie rowery, ale małe, tzw. składaki,  
np. Wigry, były nie do zdobycia. W latach 70. mój dziadek Eugeniusz wciąż kupo- 
wał nowe rowery, bo jego synowie ciągle je niszczyli.



Jan Bogdan Luiza Gadomska z rodzeństwem

Kulig w Jatwiezi. Z arch. J. Bogdana
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Słyszałam też o mało chwalebnej „grze w Żyda”. Była to zabawa popularna 
wśród dzieci w okresie około II wojny światowej. Robiono kukłę lub przebierano się 
za Żyda i naśmiewano się z niego. Wówczas dzieci z pewnością nie były świadome 
niepoprawności tej zabawy.  

Dawniej częściej niż dziś bawiono się w podchody, ciuciubabkę, chowanego  
czy dwa ognie. Ta ostatnia gra polegała na tym, że dwie drużyny rzucają w siebie  
piłką, który zawodnik dotknie piłki, odpada. Grano też w klasy, w babę i dziada,  
w gumę i skakano na skakankach. Mniejsze dzieci bawiły się w zakładanie sklepów, 
domków etc. Mój tata często bawił się w wojnę, gdzie razem z kolegami robili 
przeróżne pistolety, najczęściej z drewna, i biegali za sobą, strzelając w wyobraźni. 
Inną formą wojny była zabawa w Indian. Wtedy zamiast pistoletów robiono łuki 
i strzały, a na głowach noszono opaski z gęsich piór.  Można też było cofnąć się do 
średniowiecza i wcielić w rycerza. Wtedy orężem były drewniane miecze i szable. 
Najlepsze były z drewna jesionowego czy z topoli. Robiono też bomby z saletry  
i proszku do pieczenia. Tata Jan dostał kiedyś porcję karbidu. Jest to materiał sto- 
sowany w budownictwie. Po połączeniu z wodą wydziela łatwopalny gaz, który  
spala się w szybkim tempie, powodując głośne wybuchy. 

W Kiersnówce w latach 70. pośród dzieci szkolnych funkcjonował zwyczaj 
aktywnego spędzania 1 czerwca w lesie. Między Kiersnówką a Domuratami w lesie  
czekały na najmłodszych przeróżne sportowe atrakcje przygotowane przez nauczy- 
cieli. Można też było kupić oranżadę, bułeczki i batoniki. Radości nie było końca.

Obecnie czas gier i zabaw się zmienił, jednak wciąż w Kiersnówce można spot-
kać dzieci jeżdżące na rowerach, rolkach czy grające w podchody i piłkę nożną.  
Zimą zjeżdżają na sankach, nartach i workach z sianem. 
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Dziadek
Andrzej Karpio

W mojej rodzinie miał miejsce epizod suchowol-
ski, jeszcze w czasach międzywojennych. Mój Dziadek 
Bronisław Karpio (ur. w 1898 roku) brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej i po jej zakończeniu osiadł w Su- 
chowoli. Zawsze marzył o karierze handlowca. Dlatego  
założył sklep monopolowy w jednej z uliczek odcho- 
dzących od rynku, z dala od niego. Sklep funkcjonował 
zupełnie nieźle mimo mało atrakcyjnej lokalizacji. Spo-
łeczność żydowska Suchowoli potrafiła docenić talent 
handlowy Dziadka i złożyła Mu propozycję. Wysłano 
szadchana15, który zaoferował małżeństwo z Żydówką 
w zamian za dobrą lokalizację w rynku. Jednak Dziadek 
odmówił, bowiem zakochał się w mojej Babci – Annie 
Janik. Z tego małżeństwa mieli dwoje dzieci urodzonych w Suchowoli: Józefę  
(1925 r.) oraz mojego Ojca Lubomira (1930 r.). Jednak odrzucenie oferty chyba  
niezbyt dobrze wpłynęło na dalszy rozwój kariery „monopolowej” Dziadka, gdyż 
na początku lat 30. przeniósł sklep do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od 
Suchowoli Bargłowa, leżącego na trasie Augustów – Grajewo. Tam też mieszkał  
i handlował, zmarł w 1980 roku, do końca pozostając wierny swojej pasji zawodowej.

15 Osoba odpowiedzialna za kojarzenie małżeństw w judaizmie. Jest to funkcja zbliżona do swata  
w religii chrześcijańskiej, jednak bardziej oficjalna (przyp. red.).
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O życiu Eugeniusza Bogdana
Jan Bogdan

Jest to opowieść o trudzie i pracy mojego ojca Eugeniusza Bogdana z Kiers- 
nówki jako rolnika po okresie II wojny światowej; to wspomnienia, jak się żyło i 
pracowało na roli. Sadzenie ziemniaków, sianie zboża, sianokosy, żniwa, radość  
z życia, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Nowy Rok i co się wiąże z tradycją.

Życie po wojnie nie było łatwe. Brakowało maszyn takich jak pług, brona, 
kultywator, młocarnia. Siłą do pracy był koń. Do młócenia zboża również wykorzy-
stywano konia – zaprzęgano go w kierat i poganiano dookoła. Oczywiście wiązało 
się to z niebezpieczeństwem, bo chodząc w koło, można było się potknąć i wpaść 
pod wał napędu, który leżał na ziemi. W późniejszych latach (ok. 1969) ojciec kupił 
elektryczny silnik – jaka była radość! Obornik wożono wozem zwanym żeleźniakiem. 
Wóz na gumowych kołach pojawił się w 1957 roku. Także w tym roku pożar powstały 
w wyniku uderzenia pioruna strawił dom i chlew mojego ojca. Ucierpiały też bu- 
dynki trzech innych gospodarzy. Był to jednak rok niesamowity, bo w październiku 
odbyło się również wesele Eugeniusza i Bronisławy.  

W roku 1955 siewnik dany był jeden na czterech gospodarzy. Zboże było 
wysiewane z ręki. Jeszcze w latach 60. zboże młóciło się cepami. Pamiętam, jak  
ojciec zwracał nam uwagę na wszystkie kłoski pozostałe po skoszeniu zboża. 
Musieliśmy je dokładnie zgrabić wielkimi dwumetrowymi grabiami, a potem wy-
zbierać co do jednego. Sadzenie ziemniaków odbywało się na piechotę – pod  
znacznik robiono rowki, z koszyka brano ziemniaka i rzucano sobie pod piętę, aby 
wcisnąć go w ziemię. Monotonna praca – dziś nie do pomyślenia. Przed koszeniem  
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trawy należało długo podklepywać kosę na stołku i tzw. babce. W latach 70. ojciec 
kupił kosiarkę do trawy. Prace nabrały tempa. Przewracanie wciąż odbywało się 
ręcznie, lecz grabienie zostało zmechanizowane za pomocą grabiarki konnej. Na 
łąkach powstawały małe kopki siana, następnie ładowano je na wóz, dociskano 
drągiem, a następnie odbywała się zwózka. 

Żniwa były czasem radości, ale i trudu. Kosiarkę do trawy można było przerobić 
na potrzeby koszenia zboża. Podczepiano drabinkę i zrzucano garście ściętego 
zboża. Po każdym przejeździe trzeba było szybko uprzątnąć te garści i kosić dalej. 
Po pewnym czasie ojciec kupił żniwiarkę. Cóż to była za radość, nie trzeba było  
już robić tzw. przejazdu.

Eugeniusz Bogdan. Z arch. J. Bogdana
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I tak mój ojciec w pocie i trudzie do-
czekał się zmian. W roku 1981 koń żywy 
poszedł w zapomnienie, a pojawił się koń 
żelazny zwany traktorem. Powstawały nowe 
maszyny takie jak snopowiązałka oraz nowa 
maszyna do młócenia zboża. W mojej 
miejscowości był kowal, który naprawiał te 
maszyny, gdyż one też się psuły. Tu warto 
wspomnieć, że jeszcze w latach 50. odby-
wały się obowiązkowe dostawy zboża do 
państwa.

Mimo ciężkiej i mozolnej pracy ludzie  
cieszyli się, mieli czas na przestrzeganie  
świąt, przy każdym gospodarstwie była ław- 
ka i tam na nich przesiadywali. Dziś już to  
zanika i nastaje nowa era pracy rolnika. Świę- 
ta były czymś wyjątowym, zabijano trzodę  
(świnie) i kawałkiem mięsa dzielono się mię- 
dzy sąsiadami. To już zanikło ze względu  
na ASF.

Z opowieści ojca wynika, że najlepszym czasem w roku było Boże Narodzenie. 
Przynosił wtedy choinkę i snopek zboża (najlepiej żyto) i stawiał w kuchni, aby go 
nigdy nie zabrakło. Do świąt starano się narobić zapasów: część zboża pomłócić, 
namielić, naciąć sieczki, gdyż czas między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem 
zwano młodzianki i nie wolno było pracować. Mój ojciec był wozakiem mleka  
i często robiono mu figle w okresie Nowego Roku: chowano konia i sanie, malo- 
wano okna sadzą czy farbą, zdejmowano bramy, zatykano komin. W latach 50. 
potrafiono wciągnąć sanie lub żeleźniak na dach krytej słomą stodoły. Na oknach 

Jerzy Bogdan grabiący siano, 1971. 
Z arch. Jana Bogdana
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domów, w których były panny, wieszano jabłko, by straszyć domowników stuka- 
niem poprzez poruszanie jabłka za pomocą sznurka z oddali. Tradycja zdejmowania  
i chowania bram w Kiersnówce pozostała do dziś.  

Tradycja również zanika między rolnikami. Przykładem niech będzie pozdra-
wianie słowem Bożym podczas pracy na roli: Boże pomagaj, Boże dopomóż, Daj 
urodzaj, Boże; należało odpowiedzieć: Bóg zapłać!. I tu na koniec należałoby posta-
wić pytanie, czy idziemy w dobrym kierunku, jeśli już moje pokolenie, a często się  
zdarza – to najmłodsze, nie zna słów: Niech będzie pochwalony czy: Pokój temu  
domowi. Zostawiam to pytanie sobie i Państwu do przemyślenia.

Boże z Twoich rąk żyjemy
Choć naszymi pracujemy
Z Ciebie plenność miewa rola
My zbieramy z tego pola

Grzegorz i Jan Bogdan, 1972. Z arch. J. Bogdana Żniwa, sierpień 1965. Z arch. J. Bogdana
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Żydzi szyli kożuszki 

Ryszard Gąsiorowski

Żydzi szyli kożuszki z materiałów, które przynosili im ludzie. Mój ojciec Wacław 
Gąsiorowski (ur. 05.06.1924) opowiadał, że Żydzi przyjeżdżali do różnych gospo- 
darzy w Jatwiezi Dużej. Np. do Andraków czy do nas. Dostawali dach nad głową, 
wyżywienie oraz pieniądze za pracę. Przyjeżdżali na dzień czy dwa i szyli lub na- 
prawiali rzeczy ze skóry: torebki, kożuszki. Były okresy, że docierali do naszej wsi  
raz w tygodniu. Ojciec opowiadał, że między pracą Żydzi modlili się „po swojemu”.  
Mówił o kwadratowym pudełeczku, które nakładali na czoło, oraz skórzanych pa- 
skach, którymi okręcali ręce na czas modlitwy16. Pudełeczko potocznie nazywane  
było „dziesięcioro”. Na modlitwy wychodzili „na pokój”. Ojciec to pamięta, bo czasem 
ich podglądał. Po modlitwach wracali do kuchni na poczęstunek. Wódki nie pili.  
Ojciec pamięta dwa imiona tych Żydów z Suchowoli: Chona i Zelik, ale przyjeżdżali  
też inni. U Andraków Żydzi trzymali swoją maszynę i kiedy do nich przyjeżdżali, 
pracowali właśnie na niej. Wtedy też inni ludzie przynosili rzeczy do naprawy. 
Niektórzy przyjeżdżali ze swoją maszyną. 

16 Tefilin składa się z dwóch pudełeczek, które Żydzi przywiązują rzemykami na czas modlitwy – jedno 
do czoła, drugie do lewego ramienia. W obu znajdują się ręcznie przepisane fragmenty Tory (przyp. 
wydawcy).



Jatwieź, chłopi w kożuchach. Z arch. B. Bykuć



62

Wspomnienia Aleksandra Rymarskiego  

Katarzyna i Janusz Bolesta

Ja jeszcze byłem mały, ale chciałem wiedzieć, jak kto co robi, więc ten sąsiad  
E. robił drabinę na podwórku, ja zaleciałem i tam patrzyłem, jak on robi, a jak on  
mnie uderzył siekierą w lewe ucho, to nie wiem, bo mnie zabił. Znieśli mnie do B. i tam  
ocucili. Jak ja już odchodził od nich, to M.B. mówiła, żebym powiedział mamie, że to 
niechcąco, tak ja mówiłem, ale mało kto wierzył. I znowu na wsi było więc gadania,  
że chciał zabić, żeby pole zabrać. Wiadomo, posądów nie brak, jak było naprawdę, to  
ja nie wiem, tylko po tym uderzeniu spryszczyło mi całą twarz i poszło po całym ciele.  
W Janowie był F. Żydek, to zaprowadzili mnie do niego, to on dał jakiejś maści, cynk- 
-maść, i to maścią smarowali. Nie pomogło, to kobiety zaczęły radzić, żeby u kogoś 
dostać szczepowej maści, kto szczepi drzewa. I u kogoś dostali tej maści szczepowej,  
i to smarowali. To jedno goiło się, to drugie wyskakiwało. Przyszła Żydówka, która  
chodziła po wsi Sorka, a zwali ją szapocha, bo jej syn był czapecznik, szył czapki. I ona 
poradziła dla mamusi, że jest taka maść, nazywa się cug-maść, to ona dobrze goi.  
Ale mama pyta, skąd ją dostała. Ona odpowiada: 
– W składzie aptecznym, ja mogę wam przynieść. 

Mamusia pyta, jak to drogo będzie kosztować. 
– To niedrogo, jakieś parę jajek. 

To mamusia dała jej parę jajek. 
– Niech Sorka przyniesie – mówi. 
– Ja jutro przyniosę. – I przyniosła. Zaczęli tą maścią smarować, zaczęło się goić, już 
kupowali sami w składzie aptecznym i zagoiły się pryszcze, ale pozostało po dwa na 
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twarzy, rękach i nogach. Ale już nie ciekło, tylko tak wyglądało czerwone, to mówili, że 
to dzikie mięso, trzeba miedzi nastrugać i zasypywać, obwiązywać, to zejdzie. Próbo-
wali zasypywać, ale zaczęło znowu się ropić, rzucili to zasypywanie, a kupili cug-maści  
i zaczęli zakładać, to znowu zgoili, ale strupy pozostały – te, że pod ubraniem, to  
mniejsze, ale na czole i koło ust to bardzo szpeciło. Rozmaicie mnie koledzy przezy- 
wali, choć ja na nich nie gniewał się, ale i mało do nich chodził. 

Zaczęli w wiosce organizować szkołę, ale nie ma nauczyciela, więc taki był 
Obychowski, on lubił zajmować się takimi rzeczami. Gdzieś kupił katarynka, to grał na 
niej dla dzieci, a świnka morska wyciągała koperty, a w tych kopertach były dziecinne 
zabawki, pierścionki, to kwiatuszki, medaliki, orzełki, pustego nie było, ale ja nie mia- 
łem sposobności z tego korzystać, bo nie miałem pieniędzy. Ale starsze ludzie zaczęli 
do niego mówić, żeby on był nauczycielem: bo ciebie dzieci lubią, to będziesz ich uczył 
czytać, pisać, nie za darmo, ale za wynagrodzenie, po wieleś tam żyta od dzieciaka.  
Ale elementarze trzeba było mieć swoje, bo ich nie było, to kto jaką książkę znalazł,  
to jakie bukwary rosyjskie, to szli z tym do niego. 

Ja zawsze byłem z ciocią, to ona uczyła mnie pacierza i ja umiałem na pamięć,  
a mamusia miała starą katechizmówkę i tam był na pierwszych stronicach pacierz  
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja. To jak mamusia zaprowadziła do O., on mnie pyta, czy  
mam z czego się uczyć, ja mu okazał ta katechizmówka, on mi pokazał na Ojcze  
nasz, żeby czytał. To ja jak umiał na pamięć, to palcem wodziłem po linijkach i mówi- 
łem, a on mówi, że ja lepiej od niego umiem, to nie mam czego chodzić. Ale niedługo  
on uczył, bo przyjechało nauczycielek dwie i oni zaczęli uczyć, jedna jeździła szukać  
książek, a druga uczyła. I po roku oni pojechali, a przyjechała Irena, nazwiska nie 
pamiętam, była Galicjanka, uczyła na drugim roku, ja już chodziłem do drugiej klasy. 

Ale ja już pasłem konie z dziadkiem P. w Jasionowej Dolinie, a nasze wujaszki kupili 
nową szeroko młotka17 i kierat. To już sieczka rżnęli kieratem, to często przebywałem  
u wujaszków, bo trzeba było konie poganiać, więc zaczęli młócić łubin, a maszyna była 

17 Młocarnia – przyp. red.
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nowa, to nie chcieli zapychać łubinem, ale mówili mi: trzymać za dyszel od kieratu,  
dokąd maszyna stanie. Ale ja nie miałem tyle siły, żeby zatrzymać, bo była twarda  
sprężyna, to mnie ciągnęło i dyszel bił koniom po nogach, i oni dalej szli. To wujaszek  
F. powiedział mi, żeby na wprost konie trzymał, to będę miał więcej siły. To jak drugi  
zakład młócili, ta ja trzymałem na prosto konie i tam nie mogłem dotrzymać, stuknął  
orczyk po nogach dla klaczy, to klacz kopnęła nogą w dyszel, a na dyszlu była moja  
ręka i jednego palca odbił, a drugiego rozmiażdżyła, więc jak zobaczył, że palec wisi 
obity, to zacząłem wiszczeć. Wylecieli wujaszki ze stodoły i pytają, co się stało, choć mi 
jeszcze wtedy nie bolało, ale wrzeszczał, kobyła palca odbiła, to wujaszek A. złapał 
mnie za rękę i poprowadził do domu. Przyszli do bratowej, żeby dała czymś zawinąć,  
a ona odpowiedziała: nie ma, podołka koszuli oderwij i zawiniesz. Widocznie nie byli 
oni w dobrym nastroju, ale wujaszek wziął znowu za rękę i zaprowadził do stajni,  
wyjął scyzoryk z kieszeni, oderżnął worka i zawinął mi rękę, założył konia do wozu  
i powiózł do doktora. Ale doktora nie było, bo w B. chorowali na tyfus, to robili tam 
szczepienie. To mnie przywieźli do domu i mówili, że jutro rano mnie powiozą i wuja- 
szek pojechał do domu. Zaczęli mnie pytać mama i ciocia, jak było, to zaczęły obie  
płakać: żeby była dała w głowa, to zabiłaby. I tak popłakali, a mi coraz to gorzej,  
ręka boli. Rano wujaszek przyjechał, wziął mnie i mamusię, pojechali do doktora. Był 
doktor, zaczął rozwijać ten worek, a był poprzysychały, ale pomału odjął i ten palec,  
co był odbity, to jak wujaszek jego złożył, to on się skleił, a ten, co był rozmiażdżony,  
to opuchł i zaczął się ropieć, i cała ręka opuchła, więc zaczął patrzeć i tego palca, co się 
skleił, to on go odłamał i znowu złożył, zabandażował i drugiego przemył, zabandażo- 
wał, powiedział, jutro przyjechać na przewiązka. Na drugi dzień zajechali, to już ten  
palec nie przykleił, ale sczarniał, to on do mnie mówił po rosyjsku: „budziet palec,  
malczyk, budziet”, a głowę, mówił do wujaszka, żeby zakręcił w drugą stronę – i ciął 
nożyczkami palec, padł pod stół, a ja odpowiedziałem: „budziet, jak leży pod stołem”.  
On zabrał palca i bandażował mi rękę, ale mi już nie tylko była spuchnięta ręka,  
ale i cały bok. Wtedy doktor wziął mamusię i wujaszka do drugiego pokoju, zaczął  
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im mówić, że tego zmiażdżonego trzeba wyciąć, bo będzie zakażenie. To jak ja to 
usłyszałem, jak zacząłem wrzeszczeć: „jedziem do domu”, to doktor zaczął mnie pytać, 
czy mi tak boli, ja nie odpowiedział, tylko jednym ciągiem „jedziem”. To doktor przy- 
niósł jakiś lek w kieliszku, żebym go wypił, ale ja go rzuciłem pod ścianę, bo myślałem,  
że mi daje na sen, i dalej wrzeszczał. To on dla mamusi i wujaszka powiedział, że dziś  
nie będzie robić operacji, a jutro weźmie aptekarza i drugiego doktora i zrobią ope- 
rację, bo i tak nic z tego palca nie będzie, bo ma stawy i żyły porozbijane, jak będzie,  
to będzie sztywny. I ja to słyszałem, to jak wujaszek przyjechał na drugi dzień, to nie 
chciałem jechać, bo mi on oderżnie palca, ale mama i wujek przyrzekli, że nie dadzą,  
to pojechali. On tam straszył, że będzie zakażenie, ale mamusia prosiła, żeby doktor 
tak leczył – i tak zaczął leczyć. I wyleczył, został się palec, długi czas trwało to lecze- 
nie, chodziłem do drugiej klasy, prawa ręka mi bolała, to pisałem lewą.

***

Znalazł się organizator młodzieży pozaszkolnej organizować związek strzelecki18 
i zapisywać do związku, a tym organizatorem był kierownik szkoły oficer rezerwy 
porucznik K.B. I w większych wioskach wybrali komendantów, a ci, co byli w wojsku, 
mieli podoficerów, to mogli być dowódcami drużyny strzeleckiej. Z całej wsi to była  
tak zwana drużyna, gdzie było więcej, to była większa drużyna, mniej – to mniej.  
Chodzili na ćwiczenia dwa razy w tygodniu, przysłali nam karabiny i ćwiczyli z kara-
binami. Po jakimś czasie robili jedne z drugą drużyną, to wszystkich chłopców bardzo 
zachęcało, bo na Józefa szli do kościoła i na defiladę albo po tej defiladzie były od- 
czyty i urządzali sport: strzelanie, skoki, biegi, wymarsze. Tak samo było na 3 maja,  
defilada i imprezy sportowe. Po jakimś czasie pan B. zrobił zawody strzeleckie z ostrej 

18 Związek Strzelecki działał w latach 1910–1914, wznowił działalność w roku 1919 i działał do 1940 r.,  
kiedy to podporządkował się Związkowi Walki Zbrojnej. Związek prowadził działalność w zakresie 
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Jego członkowie brali aktywny udział w obu 
wojnach światowych.
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amunicji i wybrał najlepszych strzelców na zawody powiatowe. Do tych wybranych  
trafiłem ja, było nas czterech. Pojechali do Sokółki na powiatowe zawody, dali nam 
furmanka z gminy, a stojkowym furmanem był Żyd Zamkow. I pojechali z nimi i B. – 
komendant gminy. Zajechali do Sokółki, wydali nam karabiny francuskie, tak zwane 
lubela19, a te karabiny były dość długie, bo w nich naboi wchodziły pod lufę 9 sztuk,  
a jeden do lufy, to razem 10. A z dwoma rodzajami muszki, tak zwane płaskie i ostre,  
czyli samce i samice, to ja dostałem samicę z płaską muszką, a na tych płaskich musz- 
kach była wycięta sparuna20 i celowało się przez szczelinę celownika i szczelinę muszki  
pod punkt. To poszliśmy na strzelnicę, a naboje to wieźli furmanką. Strzelnica była  
w kierunku Buchwałowa pod lasem w górach, a nas było sporo, z 50 osób, dużo było  
z Sokółki, nie tylko ze Związku Strzeleckiego, ale byli adwokaci i nawet kapitan, który 
brał udział w zawodach. Dali nam po 3 naboi próbnych i po 30 ocenionych. To próbne 
pokazywali, gdzie trafił, a po tych próbnych to z trzech pozycji strzelali: stojąc, klęcząc  
i leżąc, po 10 sztuk. I każdy miał osobistą tarczę z 5 cm średnicą niedużego rozmiaru, 
a odległość rozmiaru 300 m. Z każdej gminy był komendant przy ocenie wyników,  
to nasz pan B. też był w komisji. Każdego tarcza była podpisana. Po przestrzelaniu  
przyszła komisja do nas, będziemy maszerować do Sokółki i nasz Bogucki cieszy się,  
że mamy pierwsze miejsce. Powiada do mnie: – Pobiłeś rekord, masz pierwsze miej- 
sce, pojedziesz do Białegostoku za tydzień na zawody wojewódzkie, tylko tam się  
postaraj wziąć pierwsze miejsce. No ale tam wołają na zbiórkę, pójdziemy do Sokółki  
i podpiszemy protokół, zjemy obiad i pojedziemy do domu. 

Przyszli do Sokółki, my ponieśliśmy zdawać karabiny, a oni poszli do podpisania 
protokołu. My wróciliśmy od zdawania karabinów, a oni wrócili od zdawania proto- 
kołu. Ale nasz pan B.: „pójdziemy na obiad” i „pójdziemy”. To pyta się Z.: 
– Jak tam, panie komendancie? 

A on mówi: 

19 Karabin Lebel Mle 1886 – francuski karabin powtarzalny skonstruowany pod koniec XIX wieku.
20 Szparka – przyp. red.
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– Skręcili, niech im łby poskręca, ze strzelania na stojąco mało kto miał wszystkie tra- 
fione do tarczy i adwokat miał dwa nietrafionych. To ja zaraz obliczył przestrzelonych,  
to miał 5 punkty mniej ode mnie, a teraz dwa punkty ma więcej, bo co nie było trafio- 
nego w tarczy, to przebili 7 i zrobili więcej o 2 punkty. I udowodniłem im, że przebito 
ołówkiem, to nie pociskiem, bo w każdej tarczy nie ma. Jak tak, powiedziałem im, że 
nie potrzebuje wybierać dobrych strzelców i robić zawody, tylko ołówkiem poprzebijać  
i wystarczy. Nie podpisałem protokołu, jak chcą, niech robią.  

Zjedli obiad i pojechałem do domu. Przyszedł jakiś czas, byliśmy na zbiórce i po-
wiedział, że będą zawody w niedzielę i pójdziemy na te zawody. I zaczął wybierać, jak 
widział swoje statystyki, to do biegów, do skoków i później do strzelania.

I mówi pan Bogucki: – Spróbujemy jeszcze raz i pokaż im jeszcze raz, postaraj  
się dobrze strzelać. 

Więc w niedzielę mieliśmy wyjść o 8, to wyszli o 9 godzinie, to dokąd zaszli, to pra- 
wie 10, już zawody odbywały się. Podeszli do strzelnicy tych samych czterech, co byli 
w Sokółce, i już Suchowola strzelanie zakończyła. Sierżant M. prowadził strzelanie.  
B. podchodzi i mówi, że ma zawodników do strzelania. M. pyta: 
– Wielu? Bo mam mało amunicji. 
– To na czterech masz? 
– Mam – odpowiedział – ale bez próbnych, bo było strzelanie z mało kalibrowych 
odległości 50 m. 

Pyta się, jakie najwyższe wyniki, M. odpowiada: 
– Na 100 – 91 i 92.

To B. mówi do niego: 
– Może być bez próbnych. 

M. odpowiada, że nie poradzę, za dużo było zawodników, a za mało wyforso- 
wali amunicji, mówi, najwyżej pierwszego pokaże, to niech będzie i tak, moi koledzy 
dwóch do 80, jeden poza. I B. usiadł koło mnie i mówi: 
– Nie denerwuj się i bierz pod punkt.
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Ja tak starałem się, żeby być spokojny, a tam odbiegali na 15 kroków, to Żydków  
było dużo gapiów, wszyscy patrzą, jak polecą, a mi Żydówka wyleciała pod lufę. M.  
miał kija, którym pokazywał pierwszy strzał, to ją kijem przepędził, ja się zdenerwo- 
wałem, a B. prosi, żebym opanował się. Strzeliłem pierwszy raz, pokazuje 8 dół, to już 
myślę, że nic z tego nie będzie, ale brałem w punkt i tak wszystkie 10 wystrzeliłem.  
Przyszła komisja, zdjęła tarczę, a tarcza była mała średnica tam, to zaczęli patrzeć,  
jak tu obliczyć, tylko jedna dziura, tylko 8 niżej. I komisja zaczęła rachować, naracho- 
wali 93. Ucieszył się B. i cieszyłem się ja, ale co 2 i 3 miejsce to zegarki, a ja dyplom.  
B. mnie cieszył, że dyplom ważniejszy, ale ja bym oddał za trzecie miejsce.

***

Wtedy chodziła choroba tak zwana hiszpanka21, to bardzo dużo ludzi umierało, 
nawet po dwie osoby z jednego domu wynosili. To i nasza mamusia zachorowała  
i była mocno chora, bo wujaszek przywiózł doktora, a doktor powiedział, żeby przy- 
wieźli księdza. To mama mówi do S., żeby poszła do spichlorka, wzięła z kufra płachta  
i obrus, zasłała stół, a płachta na łóżko. A dlatego kufer był wyniesiony do spichlorka  
przed wojną, jak będzie się paliło, bo tego się spodziewali. To spichlorek był na ubo- 
czu, ta choć ciuchy zostaną, a był pełny kufer ciuchów, były płachty, obrusy, ręczniki,  
płótno i dywan, tego było sporo, bo mamusia sama wytkała. A spichlorek zamykał  
się na zasuwkę, to się myślało, że nikt nie wejdzie, bo klucza nie dorobi. Ale sąsiad  
B. podpatrzył, jak można odsunąć zasuwę, bo było okienko zrobione, żeby mogły  
koty chodzić. To przez te okienko odemknął zasuwka i zabrał wszystkie ciuchy. To jak 
siostra zaszła po ten obrus i płachta i otworzyła kufer, a w kufrze nic nie ma. I przy- 
szła, dla mamusi mówi, że w kufrze nic nie ma, to mama zupełnie zaczęła umierać,  
ale zaraz i ksiądz przyjechał z Panem Bogiem, obeszło się bez zaściełania. Ksiądz odje- 
chał, a my z płaczu nie mogli pozostać, bo mamusia nie może rozmawiać, zupełnie 

21 Pandemia grypy hiszpanki miała miejsce w latach 1918–1920.
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słaba. Ale to przesiliło choroba i mama pomału zaczęła powracać do zdrowia. Musiała 
pomału chodzić i po trosze robić, ale to taka była robota, jak nic nie mogła jeść, jak  
tylko na piołunie22 żyła, bo jak szła na pole, brała ze sobą S. i butelkę piołunu zamiast 
obiadu i bardzo była wycieńczona. Pamiętam, jak wujaszki przyjechali wozić obornik  
na pole, bo tam miała kartofla być sadzona, to mamusia im robiła obiad, piekła  
jajecznicę. A przyszli jakieś dwóch ludzi, jeden był wyższy, a drugi niższy, jeden umiał  
po polsku rozmawiać i zaczął mówić do mamusi, żeby sprzedała coś do jedzenia, to 
mamusia im dała tej jajecznicy. Oni jedli i rozmawiali po swojemu, a to były Węgry  
i tak pogadali, to ten, że po polsku mówił, że pani jest chora. Mamusia odpowiedziała: 
– Żeby była chora, toby była w łóżku. 
– To nic, że pani nie jest w łóżku, ale pani gorzej chora jak te, co w łóżku leżą, my pani  
damy leków, to pani wypije teraz, pigułka taka była jak fasola, a inne były takie jak  
teraz pigułki, te pani będzie piła trzy razy dziennie. 

Ciocia A mówi do mamusi Z.: 
– Choć przeżegnaj się, może jakiś lubczyk. 

To ten, że po polsku mówił: 
– Pani przeżegna się – i zaczęli same do siebie rozmawiać i śmiać się. Zjedli obiad,  
mama dała kawy popić, to chcieli mamie płacić, a mamusia nie brała od nich zapłaty, 
to podziękowali i poszli, a mamusia musiała szukać jajek i obiad robić dla wujaszka.  
No jakiś czas przeszedł, popiła mamusia pigułki i zaczęła lepiej czuć się, znalazł się  
apetyt i piołunu nie brała na pole. Ale obiad brali, jak szli na pole. My się cieszyli, że  
mamusi zdrowie polepszyło.

Przyszedł czas młócić żyto na nasienie, nie ma dziadka i nie ma komu młócić, to 
mamusia pobiedoliła przed dziadkiem R., to oni przyszli we dwóch z synem, pobyli  
dwa dni i namłócili nasiona. No przyszła jesień, trzeba owies młócić, niedużo go było,  
ale nie ma komu, bo i nie ma za co nająć. Chociaż mama już zdrowsza, ale i nas trzeba 

22 Bylica piołun – wykorzystana jako środek wzmacniający dla rekonwalescentów, osób w wieku 
podeszłym, osób po ciężkich chorobach, operacjach w obrębie przełyku, żołądka i dwunastnicy.
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obszyć, trzeba na zmianę koszule, a nie ma z czego, bo płótno wszystko skradzione,  
tylko zostawił to, że mamusia natkała na worki. No to z tego poszyła nam koszuli,  
a to było grube i szorstkie, ale nie było rady, musowo było w takich koszulach chodzić. 
Więc ja ze S. zaczęli młócić owies, ale S. w dzień nie miała czasu, bo trzeba było po-
magać w uprawkach, a wieczorem to już kądziela23 przędła, a tu zimno, nie ma czym  
palić, bo nie ma komu nam drzewa przywieźć. To palili, co znaleźli, pokrzywa poschła,  
to obrywali i palili łubianiskiem, a później to słomą, aby jakieś jedzenie zagotować,  
a ocieplić to się nie myślało. Przenieśli łóżka do komory, to ciocia spała na swoim łóżku, 
a mamusi łóżko obok stało, to tam spali S., W. i mamusia, a dla mnie nie było miejsca, 
choć dom był duży, ale nie było dubeltowych okien, to było tak samo zimno jak  
w stodole. W tej komorze była płyta i piec chlebowy, ale nieduży, bo cztery blachy  
chleba właziło, to ja znalazłem sobie tam schronisko do spania. Ale chociaż nieduży  
byłem, to głowę kładłem na przewód kominowy, a nogi musiałem podkurczać, bo nie  
było gdzie podziać. Takie to moje wylągowisko było jak kota, ale prędko z wieczora 
szedłem spać, bo nie było gdzie się podziać, bo mamusia i S. wieczorem po trosze 
przędli, a ja jak wcześnie kładłem spać, to rano wstawałem, robiłem latarkę z butelki,  
to paliłem latarnia i budziłem S. – i szli młócić. Dla niej nie bardzo chciało się wsta- 
wać, bo wieczorem do 10 przędą, a ja o drugiej wstanę, ale nie dawałem jej spokoju,  
brał za nogi i ciągnął, musiała wstać i młócili, dokąd wywidnieje, a potem szli do  
uprawki. Nie mieli co obuwać, to ja wyciąłem z olchy podeszwy i znalazłem od starych 
butów cholewki, i zrobiłem takie klompy. Chodziłem w nich do szkoły, nawet i do ko-
ścioła, bo pomalowałem atramentem podeszwy, żeby nie było widać, że to drewno.  
To my byli takimi młockami, że do wszystkich świąt rankami jarzyna pomłócimy, ale  
żyta z początku nie dali rady, to mamusia najmowała.

***

23 Kądziel – w przemyśle włókienniczym pęk włókien do przędzenia, umocowany na krążku przęślicy  
lub kołowrotka.
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Kiedyś żęto sierpami, to żniwa trwały do miesiąca czasu. Jak siostra S. 8 lat miała,  
to już chodziła do żniw razem z mamusią i była postacianką, bo wujaszek najmował 
żeńców, a żeńcy zajmowali tak zwaną postać. Postać była dwa metry szerokość, po- 
łoski były szerokie 18 metrów, trzeba było 9 postacianki, to mamusia brała przy sobie S.,  
to po trochu jej pomagała, choć i ona się starała, bo chwali, bo jest postacianką,  
a my siedzieli w domu z ciocią i prosili cioci sucharów. Rozmoczymy ich w wodzie i tak 
jemy albo i tak gryziemy, i czekamy, kiedy przyjdą z pola i nagotują kartofli, i zrobią  
„ślepej rybki” czy wody z cebulką, to zjemy i pójdziemy spać. 

Pod zaborem niemieckim 1915, 1916 to z chlebem było bardzo trudno, bo dla 
Niemców trzeba było dawać daniny, a oni, jak kto zdał swój wymiar, to miał prawo  
zmielić w młynie na osobę 10 kilogramy, jak zostało, dawali takie numerki i młynarz  
tyle zmieli. Ale ludzie nie bardzo potrzebowali ich kartek. Aby mieli co mleć, to robili.  
Albo kto miał zrobione tak zwane żarna i mielili. Niemcy dowiedzieli się, że ludzie jakoś 
kombinują, to dali rozkaz, żeby sołtysi pozbierali żarna i przywieźli do nich. To z każdej 
wioski jakichś tam kamieni nazbierali i zawieźli, a co lepszego, to zostawili, ale już 
pochowali. K. żarna to przywieźli do nas, bo u nas stodoła była niemała, chociaż  
zboża było niedużo. Ale siana to się zrobiło, bo było dużo odłogów. To wujaszki poko- 
sząi siana powożą do stodoły, a później wożą do siebie, bo dużo koni chowali, a mało  
łąk mieli, więc te żarna załadowali sianem i zrobili dostęp, żeby można było mleć.  
I tak po dwoje się wkradali i mielili, a mnie stawiali na warcie, jakby ktoś przyjeżdżał 
czy przychodził, to żeby im dawać znać, to oni nie będą mleć, bo było słychać rohat  
od kamieni. Taki był chleb smaczny i nie rozrzucali, ale każdy kawałek jak pozostał, to  
kładli na komin i suszyli, i składali do worka. Tak my cioci prosili o takie suchary. Byli 
daniny i do tego nieurodzaje, nie było żyta, to mieszali do chleba łubin, groszki, moczyli 
go w wodzie, rzeczce, w bieżącej wodzie, ta gorycz wypłukała się i wtedy suszyli, mielili, 
domieszali trochę żytniej – i taki był to chleb. My to z łubinem nie piekli, ale z wyką  
to piekli. 
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Jak ktoś miał jakiego prosiaka, to chował go w słomie, jak chciał zabić, to zabił,  
ale smalić to wiózł do olszyn, bo żeby nie było smaleniny, taka to była prawda, na  
ludzi kilka razy była łapanka w tygodniu, jak nie złapali młodych, to brali starych i trzy- 
mali po kilka dni, żeby przyszli młode i zamienili. Trzymali w żydowskim chlewie,  
a w tym chlewie było pełno wody, tylko koło ściany było suszej, to naokoło ścian stali, 
nie było nawet gdzie usiąść. Tak dwie doby potrzymali kilku, przyszli młodzi, zamieniły,  
a resztę za chabory powypuszczały. Kryła się młodzież po drzewach, kopali schrony 
i maskowali, całymi nocami wartowali, bo w dzień to było widać i mogli lepiej kryć się,  
żyli jak zające. Jeszcze napiszę, jak pęcak robili. To była zrobiona podobna do wiel- 
kiego kielicha kłoda, była gruba koło 40 cm, wysokości ku 88 cm, zrobiona na moda24 
wielkiego kielicha. I wtedy był taki wałek zrobiony z drzewa, sypało się jęczmień i tym 
wałkiem tłukło, aż poobijało łupinę, to wtedy brało się do małej kopańki25, tak zwanej 
opałanki, i opałało dotąd, aż wszystka łuska wyleciała. I jak mało było, to jeszcze raz 
tłukło dotąd, aż wszystka łuska odeszła. I był to pęcak, wtedy gotowało się zupę lub  
kaszę, żmudna była to praca. Dziś nie wiem, kto by chciał robić.

24 Inaczej: na wzór – przyp. red.
25 Kopań – była naczyniem kuchennym, w niej zagniatano ciasto do wypieków, wyrabiano kluski itp. 
Kopań była wykonana z jednego, rozszczepionego pnia lipy lub osiki. 
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Drzewo genealogiczne Stanisławy Kiluk
Marcin Łojek

Moja babcia Stasia zmarła nieoczekiwanie 2 września 2015 r. we śnie (o co  
zawsze się modliła). Ponad tydzień wcześniej byłem u niej w kilkudniowych od- 
wiedzinach, była w pełni zdrowa, opowiadała o rozpoczętych ćwiczeniach rehabi-
litacyjnych w ośrodku zdrowia, nic nie zapowiadało, że będzie to nasze ostatnie 
spotkanie. Zapamiętam ją jako zawsze uśmiechniętą pasjonatkę robótek ręcznych 
(póki lekarz jej ich nie zakazał), wielbicielkę kontaktu z innymi ludźmi zapraszającą 
wszystkich na kawę i ciastka. Mimo słabnących z wiekiem sił nie potrafiła usiedzieć 
w miejscu, gdy przybywał gość. Była bardzo szczera w wyrażaniu swoich opinii, 
czym mogłaby niektórych zrazić, ale robiła to w sposób tak uprzejmy i delikatny, że  
nikt nie potrafił się na nią gniewać. Jak mało kto potrafiła śmiać się z siebie i swoich  
problemów, pomimo niełatwego życia (opiekowała się niepełnosprawną córką).  
W mowie, pomimo lat życia na Mazurach, nadal zauważalny był jej wschodni za-
śpiew oraz liczne słówka z gwary białostockiej.

Urodziła się w Chodorówce Nowej 21 stycznia 1930 r. wg USC w Suchowoli. 
Akta zostały zniszczone 28 lipca 1944 r. w wybuchu wieży kościelnej (E. Gabrel, 
Suchowola. Dzieje parafii) i odtworzone sądownie po wojnie. Sama wspominała, że 
dopisano jej 3 lata, żeby nie została wzięta po wojnie do przymusowej odbudowy 
Warszawy. W rzeczywistości urodziła się 20 stycznia 1933 r. (na szczęście wszystkie 
duplikaty akt corocznie były przekazywane do kurii i dziś są dostępne w Archiwum 
Archidiecezji Białostockiej aż po rok 1808). Imię dostała na cześć swojego pradziad-
ka Stanisława Piktela lub, co bardziej prawdopodobne, na cześć najstarszego brata  
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Jana Kiluka Wiktora, który nadał w 1913 r. takie imię swojemu pierwszemu dziecku. 
Wiktor wyjechał do USA w 1910 roku. Sprowadził tam swoich braci stryjecznych  
i wujka Franciszka z Wyłud oraz rodzoną siostrę Teklę. Ożenił się tam z Feliksą 
Bućwińską w 1912 r., w której rodzinie to imię było popularne. Teraz żałuję, że  
nigdy o to nie spytałem. Jej dzieciństwo przypadło na okrutne czasy II wojny świa- 
towej, okres ten rozpoczął się od powrotu ciężko rannego ojca Jana Kiluka z wojny 
obronnej w 1939 r., a skończył śmiercią matki Ludwiki z domu Żadziłko w 1944  
roku. Jedynym ciepłym wspomnieniem była Pierwsza Komunia Święta w 1943 roku.  
Zaraz po wojnie przyszedł czas przyspieszonej, a zarazem spóźnionej przez woj-
nę szkoły i pomocy przy budowie kościoła w Chodorówce. Opowiadała, jak nosiła 
rozrobione wapno z dołów na teren budowy. Na początku lat pięćdziesiątych 
wyemigrowała na Mazury. 

Ja sam zainteresowałem się historią rodziny zbyt późno, bo niespełna rok  
temu, przez co o wiele rzeczy nie mogłem już zapytać. Rozmowy z rodzeństwem 
babci i dziećmi pozwoliły uzyskać część informacji, pozostałe uzupełniła lektura 
książek o regionie, poszukiwania w archiwach państwowych i kościelnych. W pa-
rafiach w Korycinie i Janowie są dostępne jeszcze starsze metryki (z XVII i XVIII ww.). 
W Suchowoli też można cofnąć się w XVIII wiek dzięki różnym spisom wykonanym 
przez właścicieli dóbr królewskich czy zaborcę pruskiego (dostępne w Archiwum  
w Białymstoku, Warszawie i Wilnie). Piękną tradycją tych stron jest zachowywanie 
starych nagrobków i wmontowywanie ich w nowo wystawiane, pozwala to zacho- 
wać wiele informacji bezpowrotnie utraconych w innych regionach kraju. Szcze- 
gólnie ciekawy jest cmentarz w Chodorówce utworzony w 1591 r., który jest  
najdłużej mi znanym nieprzerwanie użytkowanym cmentarzem w naszym kraju. 
Większość cmentarzy przykościelnych została zamknięta pod koniec XVIII i na 
początku XIX wieku na skutek zarządzeń zaborców, a tu z powodu przeniesienia 
kościoła do Suchowoli w 1798 r. (Gabrel, 2001) ostał się ciągle używany. 

 



Pierwsza Komunia Święta 1942. Suchowola
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Analiza tych wszystkich informacji pozwoliła mi odtworzyć drzewo genealo-
giczne mojej babci, choć pozostało jeszcze wiele pracy do wykonania. Na chwilę 
obecną wiem, że wszystkie linie rodowe do końca XVIII wieku pochodzą z trzech  
gmin: Suchowoli, Janowa, Korycina. Żyli w miejscowościach, które istniały na pewno 
przed 1806 rokiem. Brak ludności napływowej w przodkach jest ewenementem, 
w mojej rodzinie z województwa łęczyckiego, rawskiego i mazowieckiego I Rzeczy-
pospolitej zawsze jedna do kilku linii była napływowa z ponad 60 km (2-3 dni  
drogi). Tu wszyscy są tutejsi, analiza starszych metryk może pozwoli wykazać, że  
część rodów w XVII wieku przybyła z Mazowsza. Rodzina matki (Ludwiki Żadziłko)  
w całości wywodzi się z gminy Suchowola, natomiast rodzina ojca (Jana Kiluka) 
wywodzi się z Korycina i Janowa. Jedna linia rodowa może okazać się wspólna 
u Kiluków i Żadziłków; chodzi o Pikteli ze wsi Piątak, choć nie udało się na razie 
udowodnić, czy są ze sobą spokrewnieni, jednak z dużym prawdopodobieństwem 
można przypuszczać, że od 2-3 pokoleń łączy ich wspólny przodek (gdzieś na 
początku XVII w.). Podobnie Żadziłkowie z Drygi (linia po kądzieli Ludwiki Żadziłko) 
może być spokrewniona z Anną Żadziłko, córką Marcina, która zawarła małżeństwo 
przed 1808 r. z Franciszkiem Halickim urodzonym w Ostrówku, który wskutek tego 
sprowadził się do Drygi. Sama zbieżność nazwiska nie pozwala wnioskować, że 
linie te są ze sobą spokrewnione. Przykładem są linie Halickich z Pokośna łączących 
się z Żadziłkami i Halickich z Ostrówka łączących się z Mrozami. Spisy podatkowe 
wykonywane w XVIII i XIX ww. pozwalają również określić wielkość gospodarstwa 
i majętność, szczególnie w dobrach królewskich, w których wykonywano to dość 
często. Można wnioskować pośrednio, chłop czy szlachcic bardzo mobilny, ciągle się  
przemieszczający, to najczęściej bezziemny (musi szukać pracy dorywczej w różnych  
dworach) lub z za małą ilością ziemi, by starczyło dla wszystkich potomków, nato- 
miast linie rodowe osiadłe w jednym miejscu, z często powtarzającymi się liniami 
rodowymi w nich wzajemnie, dowodzą najczęściej bogatszych chłopów/włościan.
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Jan Kiluk (biografia)
Marcin Łojek

Syn Jana26 i Tekli z domu Radulskiej urodzony w Kolonii Nowa Chodorówka  
24 czerwca 1891 wg USC27, w rzeczywistości urodzony w roku 189928. Do 21. roku 
życia przebywał przy rodzicach, pracując w ich gospodarstwie29. W 1920 roku wstą- 
pił na ochotnika do Dywizjonu Huzarów Śmierci30, by walczyć z bolszewikami31.  
W 1921 rozpoczął służbę wojskową w nowo utworzonym 23. pułku ułanów gro-
dzieńskich32. Według rodzinnych przekazów w 1924 r. miał rozpocząć naukę na  
weterynarza, jednak odszedł z wojska33, ponieważ rodzice podupadli na zdrowiu  

26 Nadawanie dzieciom imion swoich oraz najbliższej rodziny było tradycją popularną w XIX wieku,  
w rodzinie Kiluków ze wsi Wyłudy (parafia Korycin) było to kultywowane od początku XIX wieku.
27 Według akt odtworzonych sądownie w 1952 roku, gdyż księgi metrykalne zostały zniszczone w wy-
buchu wieży kościelnej wysadzonej przez wycofujących się Niemców 28 lipca 1944 r. (Gabrel, 2001).
28 Według aktu urodzin z 1899 r. i ślubu z 1926 r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku. Jan  
opowiadał, że dopisano mu 12 lat w czasie II wojny światowej, żeby nie wzięli go na przymusowe  
prace do Niemiec.
29 Wg życiorysu napisanego 21.01.1971 r. w celu uzyskania członkostwa w ZBoWiD (w Archiwum  
Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych, teczka E-22558). 
30 Ochotniczy Dywizjon Jazdy 1 Armii.
31 Wg życiorysu z 1975 r. Możliwe, że zataił to w pierwszym życiorysie (1971 r.), bojąc się, że udział  
w walkach z bolszewikami zostanie potraktowany przez ZBoWiD jak coś dyskwalifikującego. Z po- 
wodu COVID-19 nie udało się dotychczas w Centralnym Archiwum Wojskowym tego potwierdzić.
32 Oddział sformowany został w wyniku połączenia 2 dywizjonów i 1 pułku dnia 1 czerwca 1921 r.
33 Choć nie można wykluczyć, że odejście było wymuszone, gdyż w 1924 r. w Polsce przeprowadzono 
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i potrzebowali pomocy, a z powodu wyjazdu starszego rodzeństwa do USA (Wik- 
tora w 1910 r. i Tekli w 1913 r.)34 został jako najstarszy syn na ojcowiźnie. Ziemia  
ta nie była zbyt urodzajna, dominowała IV klasa, miejscami nawet V (ziemię tę 
zakupił ojciec Jana35 najprawdopodobniej około 1891, kiedy to zawarł ślub z Teklą 
z Dubasiewszczyzny36). 23 października 1926 roku ożenił się z Ludwiką Żadziłko  
z Drygi (1900–1944), córką Wawrzyńca i Anny z domu Piktel. Do wojny urodziło się 
im troje dzieci: Wiktor, Stanisława i Marianna. W 1939 r. został zmobilizowany do  
3. Dywizjonu Taborów w Sokółce. Na początku września jego oddział przemiesz-
cza się do Łap, skąd kieruje się do Zarębowa, najprawdopodobniej37 dociera tam  
6 września, gdy Niemcy przełamują linie Narwi w okolicy Różana, dostaje nakaz 
odwrotu do Sokołów, gdzie udaje mu się pojmać niemieckiego szpiega, którego 
doprowadza do dyspozycji rotmistrza Bobkiewicza. Armia Narew dostaje rozkaz 
wycofania się za linię Bugu (Kosztyła, 1967; Kozłowski, 1981), przez co oddział Jana  
kieruje się w stronę Wysokiego Mazowieckiego, a następnie na Czyżew i Nur. 
W drodze między Wysokiem Mazowieckiem a Czyżewem udaje mu się złapać  
i rozbroić trzech Niemców, których dostarcza porucznikowi Bobrowskiemu, za co 
podany został do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari odczytanym przez rotmi-
strza rozkazem38. W Czyżewie został ranny w głowę i rękę odłamkiem bomby,  

reorganizację Wojska Polskiego, radykalnie zmniejszając liczebność żołnierzy, cała ta historia może  
być tylko rodzinną legendą.
34 Potwierdzają to karty migracyjne z Ellis Island, był to okres największej migracji Polaków do USA  
1900–1914 r. (Stasik, 1985).
35 Jan Kiluk (ojciec) był ostatnim z siedmiorga dzieci, przez co nie otrzymał żadnej ziemi w rodzin- 
nych Wyłudach.
36 Ślub zawarto 8 lipca 1891 r. w Suchowoli, według ksiąg w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku.
37 W życiorysach nie przedstawiono dat wydarzeń, zostały one zrekonstruowane na podstawie publi- 
kacji naukowych (Kosztyła, 1967; Kozłowski, 1981; Zalewski, 2009, 2010).
38 Opis wydarzeń wrześniowych potwierdziło dwóch świadków, rozkazy nie przetrwały zawieruchy 
wojennej.
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co sugeruje, że musiało to nastąpić 6-8 września, kiedy to Niemcy najpierw bom-
bardowali miasto, a potem linię kolejową i most (gdy Wojsko Polskie próbowało się  
przeprawić przez rzekę Brok). Zostaje przetransportowany do szpitala w Słonimie 
(obecnie Białoruś)39. Najprawdopodobniej dotarł do szpitala jeszcze przed wkrocze- 
niem Rosjan, którzy dotarli do Słonima 19 września (Zalewski, 2009). Po dwóch 
miesiącach został wypisany ze szpitala, a władze radzieckie pozwoliły mu powrócić  
do domu. Tam spędził całą okupację. Przed samym jej zakończeniem (27/28 lipca 
1944;  31 lipca nastąpiło wejście Sowietów do Suchowoli; Gabrel E. 2012)40 zmarła  
mu małżonka Ludwika. Miało to miejsce 15 maja 1944 r., a ponieważ dzieci potrze-
bowały matki, krewni z rodziny matki Jana wyswatali go ze Stanisławą Święcicką, 
panną z Teolina, córką Marcina i Anny z Bykowskich. Już 2 lipca odczytano pierw- 
sze zapowiedzi w kościele janowskim. Trzecie zapowiedzi odczytano w niedzielę 
16 lipca, ale z powodu zbliżającego się frontu41 ślub zawarto dopiero 5 września.  
Z drugiego małżeństwa również doczekał się trójki dzieci: Jerzego, Łucji i Stani- 
sława. Z powodu lichego zdrowia po postrzale w 1939 r. oraz niewielkiej ilość ziemi 
3,6 ha, jako człowiek w wojsku służący zawsze w kawalerii, zajmował się handlem 
końmi42. Tak jak wszyscy mieszkańcy okolicznych wsi pomagał przy budowie kościoła  
w Chodorówce, co potwierdza wykaz budowniczych kościoła wg ks. Ostrowskie- 
go43 oraz zachowane cegiełki czy opowieści rodzinne. Wraz z podupadającymi  

39 To ponad 230 km drogi, można sobie jedynie wyobrażać, jaka to była trudna droga, jechano głów- 
nie nocą, ponieważ w dzień myśliwce niemieckie ostrzeliwały jakiekolwiek tabory, a do tego setki  
tysięcy ludzi uciekających przed Niemcami blokowało drogi, przewożąc swój dobytek. Na podstawie  
tego, że 10 września armia Narew została prawie całkowicie zniszczona pod Zambrowem i otoczona  
ze wszystkich stron przez Niemców, co uniemożliwiałoby taki transport rannego, wnioskuję, że  
musiało to nastąpić przed 10.09.1939 r.
40 Faktyczny koniec II wojny światowej nastąpił 8 maja 1945 r. (przyp red.). 
41 Front rosyjski dotarł do Sokółki 22 lipca 1944, do Janowa kilka dni później (Bujwicki, 2008).
42 Wypominano mu to wraz z informacją o zmienionym wieku w donosie prezesa koła ZBoWiD-u.
43 Sakowicz B., 2004 Chodorowskie dzieje parafii 1585–2003, Suchowola.
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siłami przekazał ziemię synowi, a sam z małżonką przeprowadził się w 1969 r. do  
córki na Mazury. Tam po kilku latach wstąpił do ZBoWiD-u44. Został szybko odzna- 
czony Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz Medalem za Warszawę, podniesiono 
mu stopień z szeregowca do kaprala. Zaproponowano go do orderów: Krzyża 
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi. Nie otrzymał ich, 
ponieważ 9 listopada 1977 r. złożono poufny donos do zarządu wojewódzkiego  
w Olsztynie. W tekście donosu podkreślono tylko dwa fragmenty, jeden dotyczący 
tego, że prezes (autor donosu) słyszał, iż tylko pięć orderów można przyznać na koło, 
a Jan otrzymał już dwa. Dodatkowo podkreślono zdanie o tym, że niepochlebnie 
wypowiedział się o Związku Radzieckim w następujących słowach: „Rusek jest duży,  
ale go pokonają”. Zmarł w domu po długiej chorobie 24 sierpnia 1978 roku.

44 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) został utworzony 2 września 1949 r. w na-
stępstwie wymuszonego przez władze komunistyczne zjednoczenia 11 dotychczas istniejących orga-
nizacji kombatanckich oraz zrzeszeń więźniów obozów hitlerowskich. https://muzhp.pl/pl/e/1650/
powstanie-zbowid [dostęp 11.02.2021, g. 10:32] (przyp. red.).



Jan Kiluk (na dole po prawej) z małżonką Ludwiką z Żadziłków



Jan Kiluk z małżonką Stanisławą z Święcickich wraz z dziećmi
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Władysław Suchocki 
Edyta Suchocka

Władysław Suchocki, ur. 13.03.1893 w Su- 
chowoli na ulicy Białostockiej, mój dziadek. Chcę 
opowiedzieć o jego losach z początku XX wieku. 
Ja – wnuczka urodzona rok po jego śmierci – 
znam tę historię z opowiadań rodziny, a głównie 
jego córki Heleny Gałażyn, ur. w 1930 roku.

Jest rok 1909, 16-letni Władysław, poddany 
Imperium Rosyjskiego, wyjeżdża dzięki staraniom 
zamożnych i wpływowych miejscowych Żydów, 
z którymi jego rodzina utrzymuje bardzo dobre 
relacje, do Stanów Zjednoczonych. Tam w stanie 
Pensylwania mieszka i pracuje do 1918 r., kiedy 
to 11 lutego tegoż roku zgłasza się na ochot-
nika do Armii Amerykańskiej (US Army). Stany 
Zjednoczone rok wcześniej przystąpiły do I woj-
ny światowej, która w Europie trwała już od lipca 
1914 roku. I tak wiosną 1918 r. oddziały wojsk, 
w tym oddział Władysława, płyną do Europy, do 
Francji. Stacjonują w okolicach Verdun (tereny, 
gdzie 2 lata wcześniej odbyła się potwornie krwa-
wa, trwająca prawie rok bitwa). Potwierdzeniem 

Władysław Suchocki w Armii  
Amerykańskiej podczas działań 

wojennych we Francji. 
 I wojna światowa. Z arch. H. Gałażyn
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tego przybycia, i jednocześnie pamiątką, która jest  
w naszej rodzinie, od kiedy pamiętam, jest przepięk- 
ne, duże zdjęcie całego oddziału wojska w mun-
durach amerykańskich (kilkuset żołnierzy), zrobione 
tam na tych terenach. Skany tego zdjęcia, jak i in-
nych dokumentów Władysława z tego okresu, dołą- 
czam dodatkowo do mojej opowieści. Ciocia Helena 
przekazała nam słowa swojego ojca. Kiedy już od- 
dział walczył na froncie (niestety, kiedy dokładnie  
i gdzie, nie pamięta), nastąpił nalot niemiecki. Samo-
loty zrzucały tyle bomb, że piechota została na ziemi 
zmasakrowana. Słowami: piekło na ziemi, masakra, 
koniec świata, ogrom cierpienia Władysław określał 
widok po nalocie Niemców. Wokoło masa trupów, 
a on i kilku kolegów przeżyli. Zostali znalezieni żywi 
na pobojowisku i przetransportowani do szpitala, 
a następnie do Wielkiej Brytanii i tam przechodzili 
leczenie. Z całego oddziału przeżyło pięciu lub 
sześciu żołnierzy, w tym jeden zmarł w szpitalu po 
zatruciu, ponieważ na froncie był też używany gaz 
bojowy. Ze szpitala w Anglii Władysław, jak prze-
kazał córce Helenie, pamięta wielokrotne kąpiele  
i dużo wszy – nie wiadomo skąd ciągle wychodziły  
na czystą białą bieliznę, w którą się przebierali. 
Dopiero po kilku dniach dezynfekcji wszy zniknęły.

Władysław Suchocki w USA. Z arch. H.  Gałażyn
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Władysław Suchocki. Z arch. E. Suchockiej Władysław Suchocki. Z arch. H. Gałażyn
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Następne miesiące w armii nie były już tak drastyczne, a i wojna dobiegała 
końca. Z dokumentów wynika, że Władysław Suchocki został zwolniony z US Army 
11 czerwca 1919 roku. Służył więc w wojsku 1 rok i 4 miesiące. Następnie wró- 
cił do cywila i jeszcze 2 lata pracował w Stanach. Do Polski, już niepodległej,  
wrócił jesienią 1921 r. (w tym roku mija 100 lat). W Stanach przebywał więc 12 lat, 
wrócił, mając 28. Po powrocie ożenił się, pracował na roli, mieli z żoną sześcioro  
dzieci. Jego dzieci doskonale pamiętają, że Władysław żył w przyjaźni z wieloma 
suchowolskimi Żydami, prowadził z nimi interesy i handel. Lata międzywojenne 
upływały szczęśliwie, a Władysław myślał o wyjeździe z całą rodziną do Stanów 
Zjednoczonych. Niestety, nie zdążył, wybuchła II wojna światowa, trzeba było 
przetrwać okupację, ale to już inna historia.

Bilet na piknik dla weteranów wojennych. Z arch. E. Suchockiej
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Wuj, którego nie poznałam 

Niuta Wanagiel

Suchowola, rok 1944. W czerwcu Niemcy wycofali swoje wojska za Brzozówkę,  
ponieważ na Suchowolę nacierały wojska sowieckie. Nie chcąc dopuścić, by Ro- 
sjanie w czasie ataku mieli dobre punkty obserwacyjne na niemieckie pozycje  
obronne, 28 lipca Niemcy zdetonowali ładunki wybuchowe w wieżach kościoła 
suchowolskiego. Runęły wieże. W gruzach legła zachodnia część kościoła. Zerwało 
blachę z dachu. Uszkodzenia wewnątrz kościoła były ogromne. Archiwum parafii, 
które na czas wojny zostało przeniesione do wież, uległo całkowitemu zniszczeniu. 
Bardzo szybko po zniszczeniu kościoła przystąpiono do odgruzowywania. Parafia- 
nie spontanicznie przychodzili do pomocy. Wśród odgruzowujących byli: Zenon 
Kulbacki i Zenon Skorupa z Dwugłów (aktualnie Rutkowszczyzna). Zenon Kulbacki,  
mój wuj, miał 22 lata. Przed wojną uczył się w Szkole Rolniczo-Leśnej w Żyrowicach  
(dziś Białoruś). Uczył się na leśnika, jak opowiadał mi mój brat cioteczny z Dwu- 
głów Romuald Kulbacki. Zenon Skorupa był młodszy – miał 18 lat. Pewnego dnia,  
w marcu 1945 r., obaj wracali pieszo do domu w Dwugłach. Z gruzowiska zabrali 
znaleziony tam granat. Brat Romek mówił mi, że to był duży granat przeciw- 
pancerny. Między Głęboczyzną a Grymiaczkami granat eksplodował, powodując  
rozległe obrażenia u Zenona Skorupy i jego śmierć na miejscu. Kulbacki Zenon  
również zginął. Leżał w pewnej odległości od miejsca wybuchu. Z relacji Romka 
marynarka była bardzo podziurawiona, ale na ciele nie było ran oprócz niewielkiej  
dziury za prawym uchem. Zenon Kulbacki został pochowany w grobie rodzinnym  
w starej części cmentarza w Chodorówce. Dla upamiętnienia śmierci tych młodych 
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ludzi ich rodziny postawiły obok siebie dwa krzyże 
przy szosie między Głęboczyzną a Grymiaczkami. 
Stoją tam do dziś jak niemi świadkowie tej tragedii 
sprzed lat. Ja mam w pamięci jeden moment. Jak  
kadr z filmu. Tatuś zabrał mnie i moje siostry: Stanisła-
wę i Jagodę na poświęcenie tych krzyży. Pamiętam,  
że staliśmy furmanką na szosie przy krzyżach, które 
były święcone. My, dzieci w półkoszkach (kto dzisiaj 
wie, co to półkoszki?). Dodam, że krzyże są posta-
wione na kamiennych postumentach, a wykonał je 
kowal Stupak z Rutkowszczyzny. 

Taką rodzinną historią dzielę się, bo pamięć  
o tym zdarzeniu trwa. 

Fot. Centrum Trzech Kultur 
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Droga od niewoli do wolności  
bez prawa powrotu do ojczyzny

Jan Bogdan

Historia dotyczy mojego stryja Aleksandra Bogdana, który żył i mieszkał  
w Kiersnówce do II wojny światowej.

Aleksander urodził się 22 lipca 1914 roku. Był jednym z ośmiorga dzieci Albina  
i Kazimiery Bogdanów. Brał udział w biwie pod Monte Cassino. 

Początek września 1939 w Kiersnówce był okresem smutku. Wraz z wybu- 
chem wojny kilkunastu mężczyzn otrzymało powołanie do wojska w celu obrony 
granic kraju. Matki, żony, dzieci lamentowały, ale cóż można było zrobić. Trzeba  
było z tym faktem się pogodzić. Na dwóch wozach konnych, m.in. moim, stryja 
Aleksandra odwieziono do Sokółki. Aleksander otrzymał przydział na wschód.  
Po wkroczeniu Armii Czerwonej dostał się do niewoli. Przewieziono go najpierw 
do Moskwy, a następnie do Murmańska. Po pewnym czasie został przerzucony  
do Archangielska. Czekała go tam praca przy wycince drzew na półwyspie Kolskim. 
I tak w głodzie i chłodzie doczekał się wolności po zawarciu układu Sikorski-Majski 
w lipcu 1941 roku45. Wtedy to na mocy amnestii doszło do uwolnienia z więzień  
i łagrów ponad 120 000 Polaków. Zaczęto z nich tworzyć polskie siły zbrojne  

45 Układ pomiędzy Polską i ZSRR podpisany w Londynie przez premiera polskiego rządu gen. Wła- 
dysława Sikorskiego i radzieckiego ambasadora w Wielkiej Brytanii Iwana Majskiego. Dotyczył on  
wspólnej walki Polski i ZSRR z hitlerowskimi Niemcami. Na jego mocy oba kraje ponownie nawiązały 
stosunki dyplomatyczne, zerwane po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Porozumienie prze-
widywało utworzenie polskiej armii na terytorium ZSRR (przyp. red.). 
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w ZSRR, zwane 2. Korpusem Polskim. Zaczęto tworzyć oddziały – kto zdolny, kto  
do domu. Jaka była wielka radość! Mimo -40°C ludzie zjeżdżali się z różnych za- 
kątków Rosji. Część mężczyzn z mojej wsi powróciła do domów (jeden powrócił  
dopiero po wojnie – z Rumunii). Aleksander został, bo czuł potrzebę i chęć walki  
za ojczyznę. Obóz i zakwaterowanie zaczęto tworzyć we wrześniu 1941 roku. Nale-
żało wykopać dół – tzw. ziemiankę – i stworzyć nad nią zadaszenie. Było -40°C,  
ale ludzie cieszyli się z wolności. Cel był jeden: jak najszybciej opuścić Rosję. Mój  
stryj stacjonował niedaleko granicy z Chinami – Dżalalabad w Kirgistanie, dolina 
Fergana. Następnie po skalistym szlaku i górskich drogach wraz z towarzyszami  
dotarł do portu, a potem statkiem do Pahlavi46 w Iranie.

46 Nazwa ówczesna. Od 1979 r.: Bandar-e Anzali.

Grupa żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Aleksander Bogdan klęczy pierwszy z prawej.  
Irak, wrzesień-listopad 42 lub 43. Z arch J. Bogdana
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Żołnierze 2. Korpusu przeżyli zesłanie, katorgę i tułaczkę 
z Polski do Iranu, Palestyny, Egiptu aż pod Monte Cassino. 
Zamiast drogi do wolności było rozczarowanie i dalsza droga, 
tym razem do emigracji.

Warto wspomnieć, że żołnierze 2. Korpusu generała 
Andersa pozostawili piękny ślad w Palestynie – ufundowali 
stację III Drogi Krzyżowej. Obecnie ta stacja jest w marnym 
stanie. Mój stryj do roku 1950, jak wielu innych żołnierzy 
gen. Andersa, zamieszkiwał w Wielkiej Brytanii (Edynburg). 
Tam się uczył i zdobywał wykształcenie. Następnie wyjechał 
do Chicago w Stanach Zjednoczonych. Pozostawił po sobie 
ładny ślad historii i trochę zdjęć. Kiedy pisał do domu, zawsze 
powtarzał, że przeżył dzięki Sikorskiemu i Andersowi. Inaczej 
podzieliłby los wielu na zesłaniu. Aleksander, by nie narażać 
rodziny na szykany nowej władzy, wybrał emigrację tak jak 
wielu innych żołnierzy. A przecież zdobyli Ankonę, Bolonię, 
Monte Cassino. 

Mój stryj Aleksander Bogdan zmarł w wieku 67 lat i został 
pochowany w Chicago w Alei Zasłużonych. Ja, jako bratanek, 
staram się ocalić od zapomnienia jego historię dla kolejnych 
pokoleń.

Zdjęcie górne: Aleksander Bogdan z lewej. 
Palestyna, grudzień, 1943. 

Zdjcie dolne: Aleksander Bogdan 
w mundurze wyjściowym. 

Z arch J. Bogdana



Aleksander Bogdan na motorze. Egipt styczeń, 1944. Z arch J. Bogdana



Świadectwo moralności Aleksandra Bogdana. Z arch. J. Bogdana
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Amerykanin 

(z opowiadań Aleksandry Narel, z domu Prancuk) 

 Ryszard Narel

Jak to było, mamo, z wujkiem Frankiem? Czemu 
wszyscy mówią, że był Amerykaninem?
No przecież urodził się w Ameryce, bo nasi rodzice 
żyli tam wiele lat. Ale powrócili przed pierwszą 
wojną światową.

To wtedy wujek był jeszcze dzieckiem, ale przed 
ostatnią wojną mógł wyjechać do USA, skoro miał 
amerykańskie obywatelstwo. 
Mógł. Ale za długo się wahał. Cała rodzina go 
namawiała, by tam sobie ułożył życie i pomagał  
tym, co pozostali w Polsce. Ale lata mijały, w końcu  
ożenił się i został w Domuratach.

Pewnie by się uratował, gdyby był wyjechał?
Wszyscy tak myśleliśmy, ale stało się inaczej. Kto mógł przewidzieć taką straszną 
wojnę?

Franciszek Prancuk
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Mieszkaliście na odludziu, na kolonii, ale nieszczęście was dopadło.
Niby na odludziu, ale blisko Sztabina. A okupantów wszędzie było pełno, w dzień  
i w nocy.

No i co się stało, że go zabrali?
Ano, Niemcy przyjechali do wsi, kazali wyznaczyć dwóch mężczyzn do pracy.  
I kobieta, z którą rozmawiali, wysłała ich do nas. Jak to matka, chciała chronić swo- 
ich synów.

Kiedy to było? 
Zaraz na początku okupacji. W listopadzie 1941 roku. Mnie tam nie było, ale opo-
wiadali, że wdarli się uzbrojeni do domu i spytali, który to gospodarz. No i Franek 
wstał, podszedł do nich i powiedział, że to on.

Ale w jego kartotece jest wpisane, że był pracownikiem rolnym, nie właścicielem 
gospodarstwa.
Bo tak było. Tylko że on wtedy pożałował ojca. Pomyślał może, że młodemu łatwiej 
wytrzymać w niewoli. Niemcy zabrali nie tylko jego, ale i młodszego brata, Władka. 
Akurat ja wtedy wracałam ze wsi, to mnie też okrążyli i odebrali mi rower.

No i gdzie ich wywieźli?
Do karniaka w Augustowie. Babcia Zofia sama jeździła pod bramy obozu, by choć 
zobaczyć ich przez chwilę, jak rano szli do pracy. Wyjeżdżała koło północy, żeby 
zdążyć przed świtem. Zaprzęgaliśmy jej spokojnego siwka do lekkiego wozu. Czasa- 
mi zabierała ze sobą półtoraroczną córkę Franka, by mu dodać otuchy. No i raz on  
się wyrwał z szeregu, podbiegł do nich przy ogrodzeniu z drutu kolczastego. Chciał  
je lepiej zobaczyć, zagadać. Ale Niemcy zaraz rzucili się na niego z nahajkami i zbili  
go okrutnie, na oczach matki i córki. 
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Strasznie rozpaczaliście, jak Niemcy ich zabrali?
Wszyscy rozpaczaliśmy, ale najbardziej matka Zofia, choć kryła się z tym przed  
nami. Może przeczuwała najgorsze? 

Jak to się stało, że Franka wysłali do obozu w Sztutowie47, a Władek został w Augu- 
stowie i jemu udało się przeżyć?
Władek pracował w karniaku jako stolarz. Wiedział, że takiej pracy nie zabraknie i że  
to może mu pomóc, by pozostać tutaj na miejscu. Bo wywozili więźniów w różne 
strony. Namawiał brata, by dołączył do niego. Ale Franek spróbował stolarki i po  
kilku dniach stwierdził, że to nie dla niego ten fach. I pewnego dnia wywieźli go  
dalej, najpierw do Grajewa.

Czy to prawda, że babcia Zofia chodziła tam na piechotę próbować go wykupić?
To prawda. Sama pamiętam. Miałam już piętnaście lat.

Tak daleko na piechotę, w czasie wojny?
Wtedy ludzie byli przyzwyczajeni do chodzenia na piechotę. Ale to było z sześć- 
dziesiąt kilometrów w jedną stronę. A ona nie była już taka młoda. Wiadomo,  
każda matka zrobi wszystko, by uratować swoje dziecko. 

Jednak nie udało się.
Po jej powrocie z Grajewa mieliśmy nadzieję, bo przecież dała Niemcowi dużo 
kosztowności, a on obiecał, że wypuści Franka. Ale im więcej czasu mijało, tym  
mniej było nadziei. No i gdzieś w połowie sierpnia 1943 roku dostaliśmy wiado- 
mość, że Franek nie żyje. Nic więcej, żadnych szczegółów o przyczynie śmierci.  
Może zmarł z głodu, z wycieńczenia pracą? Czy z jakiejś choroby? 

47 Konzentrationslager Stutthof – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny. Funkcjonowal w latach 
1939–1945 (przyp. red.).
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Wiele osób z rodziny jeździło zwiedzać ten obóz koncentracyjny. Nawet teraz wyglą-
da strasznie, bo zachował się prawie w tamtym stanie, nie tak jak obóz w Auschwitz- 
-Birkenau, przerobiony na muzeum. 
Ja nawet po zwiedzeniu tego muzeum chorowałam dwa tygodnie, rozpamiętując 
śmierć brata.

Nigdy nie było porachunków z osobą, która go skazała na ten los?
Wiesz, pod koniec wojny stacjonowali w naszym domu oficerowie sowieccy, chyba 
Litwini i Łotysze. Kiedyś zapytali, czy ktoś nam nie zaszedł za skórę, bo oni mogą  
się rozliczyć z takimi. Ale matka nakazała nam wszystkim milczeć i nikogo nie skazy- 
wać na śmierć. I wyobraź sobie, że w tej rodzinie, która wydała naszych, zaczęły się  
dziać tragiczne wypadki. Jednego syna Niemcy zabili, drugiego przygniótł śmier- 
telnie głaz, gdy kopał przy nim dół. Potem jej wnuczek utonął w Biebrzy, bo trafił  
na niebezpieczny wir. Dziwne to wszystko.

Dziwne. Jaka szkoda, że wujek Franek nie wrócił jednak do Ameryki przed wojną.  
Mógłby żyć długo i szczęśliwie.
Nie wiadomo, co by go tam spotkało. Od przeznaczenia nie uciekniesz. Ja będę 
rozpaczać po bracie do końca życia. To mi serce rozdziera coraz mocniej. Żebyś  
ty wiedział, jaki to był wspaniały człowiek, jaki pojętny, jak ludzie go lubili.



Archiwum Muzeum Stutthof w Sztutowie, syg. I-III-53237



Obecnie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Toruń. Z arch. M. Arciuch
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Szorstkie ręce 

Ryszard Narel

Oto opowieść o wojennych przeżyciach prastryja Jasiuka Narela, jedna z tych,  
jakie zatajano w czasach PRL-u. Na szczęście od 89 roku odkrywamy prawdę histo- 
ryczną, a każde jej świadectwo z osobistych przeżyć odkłamuje komunistyczną wersję 
historii. To opowieść jednego z żołnierzy broniących Polski po napaści hitlerowców. 
Zawirowania historii sprawiły, że to nie Niemcy, lecz Sowieci wzięli ich do niewoli.  
Wbili im nóż w plecy, atakując od wschodu, jak mawiał prastryj.

We wrześniu 39 roku Jasiuk Narel dostał kartę powołania na wojnę obronną. 
Wysłano go na Lubelszczyznę. Walczył w lasach lubelskich, był telegrafistą, miał ze 
sobą dwóch pomocników. Sowieci zaatakowali ze wschodniej strony 17 września 
i szybko zbliżali się do polskich pozycji. Przewaga wroga była ogromna, w liczbie 
żołnierzy i w uzbrojeniu. Strzelali do nich z lekkich dział na dwóch kółkach, na które 
wszyscy mówili „tapczanki”. Bez trudu rozbili jednostkę prastryja. Polscy żołnierze 
musieli powychodzić z lasów i poddać się. Sowieci wyłapali ich co do jednego  
i zabrali do niewoli. Zamknęli ich w stodole. Stłoczyli tam niewyobrażalną liczbę 
osób. Upchnęli tak ciasno, że ruszyć się nie dało, nawet za własną potrzebą. Trzy- 
mali ich tak bez jedzenia i picia dobę, dwie, może i więcej. Zdesperowani ludzie  
u kresu wytrzymałości w końcu się zburzyli i zaczęli krzyczeć:
– Albo nas zabijajcie, albo dajcie jeść!

Po pewnym czasie Sowieci przynieśli bańkę kawy zbożowej, którą wyrywano 
sobie z rąk, by wypić choć kroplę i zaspokoić męczące pragnienie. W szale zachłan- 
ności wylano sporo drogocennego płynu. Potem pojawiło się kilka koszy kartofli  
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i buraków. Nieludzkie wygłodzenie zmusiło jeńców do przełknięcia czegokolwiek. 
Lecz zamiast uspokojenia opanowało ich jakieś rozjątrzenie. Zaczęli krzyczeć coraz 
głośniej.
– Siditie ticho, nie kryczycie, tolka ożydajtie – Sowieci dziwnie uspokajali, jakby coś 
miało się wydarzyć.

Następnego dnia zaczęli ich sortować. Przez wąski otwór stodoły przepusz- 
czali żołnierzy jednego po drugim i zadawali każdemu to same pytanie:
– Oficer ili nie oficer?

Oficerów odsyłali na prawo, pozostałych – na lewo. 
Kiedy przyszła kolej na prastryja, odpowiedział zgodnie z prawdą, że nie jest 

oficerem. Ale ta odpowiedź nie zadowoliła Sowieta.
– Pakażi ruczki! – rozkazał.

Obejrzał spracowane i szorstkie dłonie zwyczajnego rolnika. I to one urato- 
wały go, bo kazał mu odejść na lewą stronę.
– Stupaj damoj ryć kartoszku! – wypuścił go.

Prastryj z ulgą odszedł na stronę podobnych mu zwyczajnych żołnierzy. 
Wkrótce okazało się, że mógł wracać do siebie. Odchodząc, z niepokojem żegnał  
wzrokiem grupę oficerów, otoczoną murem strażników. Łatwo się domyślić, jaki  
los ich spotkał.

Jasiuk Narel wracał z ziomkiem spod Janowa. Kierowali się na północ. Wie- 
dzieli, że do Suchowoli droga długa, a czasy niebezpieczne po agresji ZSRR na  
Polskę. Udało im się nabyć rowery, stare i kiepskiej jakości, lecz pozwalające poru- 
szać się łatwiej i szybciej. Nie ujechali daleko, gdy znowu trafili na Sowietów,  
którzy ich zatrzymali.
– Dawajtie łoszopiedy! – krzyknęli.

Odebrali rowery, zaczęli przesłuchiwać, nieufni i agresywni. 
– Wy sukinsyny! Naszy dierewni obrabotali!
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Nie wyjaśniali, co mieli na myśli, nie wiadomo, kto i kiedy okradł ich wsie? 
Prawdopodobnie chodziło o wojnę z 20 roku i o „Cud nad Wisłą”, gdzie powstrzy- 
mano falę bolszewicką i odsunięto ją daleko na wschód. Przegrana z Polakami 
spowodowała urazę w sowieckich masach, które tępiły szczególnie „polskich pa-
nów”. Uraza ta była zapewne wykorzystywana do propagandy przeciw Polsce.

W końcu rozgniewani Sowieci wypuścili tych dwóch uciekinierów, którzy 
wyglądali raczej na chłopów niż na znienawidzonych przez nich inteligentów. Od 
tej pory ziomkowie wracali głównie na piechotę, czasami ktoś ich podwiózł kawa-
łek. Zdarzało sie, że ktoś ich nakarmił. Ludzie dzielili się tym, co mieli. Czasami oni  
sami zbierali na polach ziemniaki, piekli je w popiele po spaleniu badyli. Przysypiali  
kilka godzin, czy to w jakiejś stodole czy w stogu siana, czy nawet w szczerym polu 
w cieplejsze noce. 

A kiedy zbliżali się do szczególnie niebezpiecznej strefy, przebierali się za ko-
biety i udawali, że pracują w polu. Koniec września to czas wykopków. To był dobry 
sposób, by nie przyciągać uwagi rozsrożonych Sowietów, którzy czepiali się głów- 
nie mężczyzn, przemieszczających się po wrześniowej wojnie obronnej. 

Prastryjowi udało się powrócić do domu, lecz wojna dopiero się zaczynała  
i wiedział, że jeszcze nieraz ucierpi od wrogów. 
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W grodzieńskim więzieniu
Stanisław Narel

Na początku wojny rodzice mieszkali we wsi, dopiero pod koniec przeprowa-
dzili się na kolonię. Żyła jeszcze babcia Franciszka Ejsmont ze Szczuk pod Janowem. 
Mój ojciec był wtedy jedynym żywicielem rodziny, bo jego starsi bracia i siostry 
powyjeżdżali do Ameryki, a najmłodszego Henia wojna zastała w wojsku. 

Po 17 września 39 roku nastały rządy Sowietów, którzy w każdej wsi zakładali 
Gromadzką Radę (Sielsowiet) i wybierali jej przewodniczącego (predsiedatiela).  
W Czerwonce został nim jeden z naszych sąsiadów, którego nazwisko pominę,  
choć nikt z jego rodziny nie żyje już we wsi. Kolegował się on z moim ojcem, który 
nieraz pomagał mu podczas wspólnej służby wojskowej, wyciągał z tarapatów,  
bo był silniejszy i lepiej zahartowany.

A ten predsiedatiel pochodził z ubogiej rodziny, która miała hektar ziemi  
i jedną krowę, a wiele osób do wyżywienia. Widocznie władza szybko uderzyła mu  
do głowy, bo przestał zadawać się z kolegami, wolał układy z agresorem. Zajął  
dom Wyganowskich, chyba najpiękniejszy w naszej części wsi, z ładnym drewnia- 
nym gankiem. A kiedy zaczęły się zsyłki na Syberię, ten predsiedatiel wytypował 
w pierwszej kolejności właśnie nauczyciela Adolfa Wyganowskiego, jego matkę 
Mariannę i żonę Helenę. Z tej zsyłki tylko ta najmłodsza powróciła.



3 V 1939, młodzieżowa drużyna harcerska z Czwerwonki,  
H. Wyganowska pierwsza kobieta od prawej, A. Wyganowski stoi za nią. Z arch. J. Loli
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Zesłania na Sybir nasiliły się w 41 roku. Na liście znalazła się rodzina Żygiełów, 
wyznaczono im datę na wtorek 23 czerwca. Nie mieli wyjścia, spakowali się i cze-
kali, aż ich wywiozą. A tu w niedzielę 21 czerwca Niemcy napadli bez zapowiedzi  
na Związek Radziecki, co uratowało Żygiełów od zsyłki i niechybnej śmierci. Ludzie 
ze wsi opowiadali, jak w ten dzień Sowieci byli zaskoczeni, jak uciekali w popło- 
chu, porzucali broń, nawet wojskowe mundury, by szybciej i bezpieczniej uciec. 

Ale jeszcze na początku czerwca predsiedatiel wysłał ojca i Feliksa Bielawskiego 
do więzienia w Grodnie. Od tej pory sąsiedzi martwili się o nas. Każdego ranka 
z niepokojem patrzyli na nasz dom w obawie, że ujrzą okna i drzwi pozabijane 
deskami. A to oznaczałoby, że w nocy Sowieci zabrali całą rodzinę. Wywozili naj- 
pierw do Grodna, a potem w głąb Rosji. Tak robili z rodzinami „wrogów” Sojuza,  
a staliśmy się takimi wrogami, od kiedy ojciec znalazł się w sowieckim więzieniu. 
Wywieźliby nas wszystkich: babcię, matkę, mnie, starszą siostrę i brata. W te trudne 
dni obaw o losy rodziny codziennie przychodził do nas sołtys Józef Kołodziejski  
i pocieszał nas, zapewniając, że Niemcy zaatakują Sowietów, tylko nie wiadomo,  
kiedy to nastąpi. Ciekawe, skąd to wiedział?

Tamtej pamiętnej niedzieli 21 czerwca 1941 roku grodzieńscy więźniowie od  
świtu słyszeli huk samolotów i bombardowanie miasta. Więzienie było ostrzeli- 
wane przez cały dzień. W niektórych celach od wybuchów puściły pneumatyczne 
zamki i więźniowie zaczęli wychodzić na plac więzienny. Strażnicy zabijali ich bez 
litości, cały plac był usłany trupami. 

Cela ojca pozostała zamknięta. Ale najsprytniejszy i najdrobniejszy więzień 
przebił się przez piec, wylazł szczęśliwie i z pomocą podobnych mu wyważał drzwi 
zamkniętych cel. I tak jedni drugim pomagali powydostawać się na korytarz.  
Widząc trupy współwięźniów, nie wychodzili jednak na plac, czekali, obserwując 
strażników. A bombardowania nasilały się i niosły coraz większe szkody w budyn- 
kach więziennych. Zauważyli, że pod wieczór wszyscy strażnicy zbiegli, chyba 
w obawie o własne życie. Dopiero wtedy ojciec z Feliksem Bielawskim i innymi 
powychodzili z ruin i opuścili miasto pod osłoną nocy. Grodno było nie do pozna- 
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nia, ale udało im się bezpiecznie wydostać i wrócić na piechotę do Czerwonki,  
klucząc bocznymi drogami. Kiedy ojciec zbliżał się do rodzinnego domu, jego czę- 
ściowo sparaliżowana matka doczołgała się do progu i przywitała go zalana łzami,  
dziękując opatrzności za cud. Obawiała się, że go już nie ujrzy przed swoją śmiercią. 

Pod koniec wojny ojciec spotkał przypadkiem kolegę predsiedatiela, który 
często chodził do narzeczonej we wsi Pokośno. Podobno tamten zbladł, odezwał 
się drżącym głosem, widocznie wystraszył się zemsty silniejszego i sprawniejszego 
kolegi z wojska. Ale mój ojciec tylko ścisnął siekierkę w dłoni, splunął mu pod  

nogi i odszedł bez słowa. 
Ten sprawca nieszczęść i obaw wielu 

czerwońskich rodzin uciekł na kilka lat nie- 
mieckiej okupacji, lecz powrócił za „drugiego  
Sowieta”. Zamierzał żyć normalnie, założyć  
rodzinę. Zaraz po wojnie chciał zaręczyć się  
z brzemienną już narzeczoną. Uroczystość 
zaręczynową urządził we wsi Pokośno. Tego  
wieczoru dom otoczyli partyzanci, dwóch  
weszło do środka. Kazali biesiadującym od- 
wrócić się do ściany i spytali, który to ten  
predsiedatiel, podając jego imię i nazwisko.  
Wyprowadzili go na podwórko, zaszli za sto- 
dołę. Tam oddali dwa strzały i odeszli. Roz- 
liczyli się z wojennym przedstawicielem  
Sowietów. Jego piętnastoletni siostrzeniec  
pomyślał, że będzie kolejną ofiarą i tak się  
wystraszył, że zrobił wszystko, by uciec jak 
najdalej. Udało mu się dotrzeć do Australii, 
gdzie spędził całe życie. List A. Wyganowskiego do rodziny. 

Z arch. E. Gabrela
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„Pawłodar, 18 VII 1944 r.

Kochana Rodzino! 
Pozdrawiamy i zawiadamiamy Was, że jesteśmy żywi i zdrowi. Mama, wiecznej  

pamięci, zmarła 17 IV 1944 r. Oczekujemy dnia wyjazdu do ojczyzny. Prosimy Was, 
weźcie pod ochronę (opiekę) wszystko to, co jeszcze zostało nasze. Napiszcie 
dokładnie, co u Was się dzieje. A. i E. Wyganowscy. Adres: Republika Kazachska, 
Pawłodar, ul. Ługowa A10, wieś Walawka.

A. Wyganowski”
Tłum. M. Rafałowicz

List A. Wyganowskiego do rodziny. Z arch. E. Gabrela
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Schron

Podczas wojny ojciec wykopał koło domu głęboki dół, który nakrywał arku-
szami blachy. Korzystaliśmy z tego schronu nieraz, rodzina i sąsiedzi.

Pod koniec okupacji w 44 roku pojawił się u nas pewnego razu Niemiec  
i kazał wszystkim opuścić domostwa, bo tędy miała przechodzić linia frontu. Wysłał 
nas do cegielni pod Jałówką do Stankiewiczów, gdzie była murowana duża piw-
nica, mająca nam służyć za schron. Szliśmy z innymi rodzinami (Marchele, Hońko).  
Tylko ojciec uparł się, że zostanie pilnować budynków, choć baliśmy się o niego,  
bo jakże mógł je ochronić gołymi rękoma przed bombardowaniem samolotu.

Miałem sześć lat, ale pamiętam wysokie łany dojrzałego żyta o jasnej słomie, 
jeszcze niezżęte. Musiało to być w lipcu. Pod wieczór doszliśmy do Jackiewiczów 
na kolonii Czerwonka. Kiedy dotarliśmy na nieduży piaskowy teren, typu polana, 
nadleciał samolot. Może wziął nas za grupkę partyzantów, bo zaczął ostro nas 
ostrzeliwać. Wtedy moja matka krzyknęła:
– Uciekajcie wszyscy w żyto i popadajcie! Tylko porozdzielajcie się i pochowajcie 
pojedynczo! 

Każdy rzucił się do ucieczki w wysokie łany zbóż. Brat złapał mnie za rękę  
i pociągnął w gęste żyto. Potem odbiegł w inną stronę. Strach mnie obleciał, ale 
padłem na ziemię i przykryłem odruchowo głowę rękoma. 

Samolot wracał kilkakrotnie i przelatywał nad polem, gdzie się skryliśmy. Siekł 
zajadle, na oślep. Słyszałem świst kul w pobliżu, czułem powiew piasku. Po każdej  
serii strzałów sprawdzałem, czy jeszcze żyję. Dotykałem odruchowo nóg, brzu- 
cha, głowy.

Na szczęście nic nikomu się nie stało, chyba dzięki odruchowi obronnemu 
matki, która nas wysłała w zbożową kryjówkę. Ojciec też przeżył, nawet budynki  
nie ucierpiały.
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Mój ojciec ryzykant
Stanisław Narel

O moim ojcu mówiono, że niczego się nie boi. I chyba tak było w istocie.  
On może się nie bał, za to my baliśmy się o niego. Szczególnie matka, bo rozu- 
miała, że w czasach wojennych wszystko może się wydarzyć. Ale on lubił ryzyko,  
to było silniejsze niż niebezpieczeństwo. W innych czasach byłby może kaska- 
derem albo saperem? Dla nas była to niezrozumiała brawura. 

Machniom?

Ojciec dużo handlował, zapuszczał się w odległe okolice. Na początku wojny,  
po wejściu Sowietów, spotykał się z nimi i czasami miewał zatargi. Kiedyś w Su- 
chowoli trafił na sowieckiego żołnierza ubranego podobnie jak on. Obaj mieli na 
sobie wojskowe rubaszki, wyrzucane na spodnie, przepasane skórzanym pasem. 
Koszula ojca była lepszej jakości, z wełnianego sukna, nie z bawełnianego drelichu  
jak u przeciwnika. A ten zaczął się czepiać, by zamienić się rubaszkami.
– Machniom?! – krzyknął hardo, gestykulując.
– Nie machniom. Maja rubaszka nastajaszczaja, zimowa, a twaja lichaja. Nie chaczu.
– No ja chaczu. Dawaj twaju rubaszku! – Rzucił się z pięściami. Zaczęli się szarpać, 
bić, lecz ojciec wiedział, że są granice. Odepchnął przeciwnika. Odpiął pas, ściągnął  
z siebie wojskową koszulę i rzucił mu pod nogi. Tamten podniósł ją natychmiast,  
a swoją zdarł i też rzucił na ziemię. Ale ojciec tylko splunął, odwrócił się i odszedł. 
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Uniósł się honorem. Nie walczył z podejrzanym przeciwnikiem. Nie chciał ścią- 
gać kłopotów na siebie i na swoją rodzinę. Wolał stracić, niż zamieniać się pod 
przymusem. 

Pajdiom?

Handlując w latach wojennych, kiedyś ojciec odkupił konia od wojskowego,  
co w tamtych czasach kosztowało duże pieniądze. Sąsiad spod lasu kolonii Czer- 
wonka powiedział o tym rosyjskiemu żołnierzowi, myśląc, że mu nie uwierzy. Ale  
ten zaraz przyszedł do nas i chciał zabrać tego konia. 

Jednak ojciec nie wystraszył się. Był dobrze wyszkolony na służbie wojskowej, 
obeznany z bronią. Powołany na wojnę obronną w 39 roku, walczył w lasach lubel- 
skich (był telegrafistą). Tam musiał się zmierzyć ze śmiertelnie trudnymi sytuacjami.

Sowiet zdziwiony oporem ojca, zagroził mu karabinem.
– Dawaj łoszad’ ili pajdiom w NKWD. 
– Nie oddam – upierał się ojciec.
– Pajdiom, bystrieje!

Wskazał lufą, by ojciec szedł przodem. Sam, idąc za nim, trzymał broń w go-
towości w obu rękach. Wyszli z podwórka na gościniec, zmierzali do wsi. Zaczęli 
rozmawiać, a ojciec tak kombinował, by zmniejszyć dystans. W końcu zrównali się, 
szli obok siebie. Nagle ojciec rzucił się na niedoświadczonego sołdata i wyrwał mu 
karabin. Skierował ku niemu lufę. 
– Nu, tiepier’ my pajdiom w NKWD, uwidim, szto budiet. Stupaj tri szaga wpieriod – 
rozkazał i odbezpieczył broń.

Żołnierz widzi, że to nie przelewki. Wystraszył się, zaczął prosić przez łzy, by  
oddać mu karabin. Powtarzał, że już nie chce konia i nie zrobi żadnej krzywdy.  
Przeszli kawałek.
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– Charaszo, pajdiom w NKWD, prosta oddaj mnie orużje – błagał.
Ojciec czuł, że jeśli zwróci karabin, to żołnierz ucieknie. I tak się stało. Oddał  

go, a tamten dał chodu w zboże i zniknął mu z oczu. Wiedział chyba, co czeka 
rozbrojonego sowieckiego żołnierza na NKWD: albo wyrok plutonowy, albo pierw- 
sza linia frontu.

Ale czasami myślę sobie, że po odzyskaniu karabinu, ponownie uzbrojony,  
mógł przecież chcieć zabić ojca, by nie zostało żadnego śladu po tym zajściu. 

Ucieknu?

W czasach okupacji niemieckiej któregoś dnia ojciec przywiózł z lasu drzewa. 
Niemiec obserwował przez lornetkę okolice Pokośna i Czerwonki z górki pod Ja- 
łówką. Musiał zauważyć zaprzęg, bo zaraz zajechał na podwórko motorem. Kazał 
stawić się furmanowi z furmanką we wskazanym miejscu. Było tam kilku chło- 
pów z okolic, na przykład Łodyga z Olszanki, z którym sam rozmawiałem kiedyś  
o tej sprawie. 

Okupanci kazali furmanom jechać carską drogą w kierunku Osowca. Już za 
Goniądzem w pewnym momencie nakazali postój. Zawsze to okazja do odpo- 
czynku. Kiedy ojciec poił swoją klacz, zauważył, że Niemcy poluzowali kontrolę. 
Wykorzystał ten moment nieuwagi. W mgnieniu oka skoczył na konia i zaczął  
uciekać. Siekł batem, by oddalić się jak najszybciej. 

Tak jak się spodziewał, Niemcy ruszyli za nim w pościg. Gdy usłyszał warkot 
motorów, skręcił w boczną drogę. Zdążył już odjechać za Goniądz, ale zaraz za- 
trzymał się przy najbliższych zabudowaniach. Szybko schował klacz do chlewa,  
a sam skrył się w wysokim życie. Siedząc tam, słyszał, jak motory wjeżdżają na  
kolejne podwórka. Słyszał otwierane drzwi budynków, nawoływania. Nie dosłyszał  
rżenia konia ani odgłosu końskich kopyt. Został w zbożu, póki Niemcy krążyli  
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w poszukiwaniu, aż w końcu nastała cisza – zrozumiał, że odjechali. Dopiero wtedy  
wyszedł ze słomianej kryjówki. Poczekał, aż zapadnie noc, by bezpiecznie wrócić  
do domu. 

Przed odjazdem mieszkańcy kolonii powiedzieli mu, że Niemcy zajrzeli do 
wszystkich chlewów oprócz tego jednego, gdzie on schował konia. Jedni podzi- 
wiali jego odwagę, inni wyśmiewali jego brawurę. A on wyjaśniał im, że cały czas 
powtarzał sobie w myśli, że on jeszcze pokaże okupantom, na co go stać, że im się  
nie podda i prędzej czy później – ucieknie.






