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Od wydawcy
 

 
l¿bieta Daniszewska jako poetka poprzez swoj¹ 
pracê, twórczoœæ i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ jak¿e Emocno jest zwi¹zana z Knyszynem. Swój 

pamiêtnik napisa³a na konkurs pod tytu³em „Historia 
rodziny wiejskiej — Mikrokosmos”, organizowany w 1986 
roku przez Zwi¹zek Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej. 
Od zapomnienia uratowa³ go Zygmunt Ciesielski, dziêki 
któremu Wojewódzki Oœrodek Animacji Kultury 
(WOAK) w Bia³ymstoku wyda³ pamiêtnik w formie 
broszury w mikroskopijnym nak³adzie. W latach      
2000-2002 Mikrokosmos ukazywa³ siê na ³amach „Goñca 
Knyszyñskiego”. 

Mikrokosmos jest nie tylko cennym Ÿród³em 
wiedzy o ¿yciu poetki od wczesnego dzieciñstwa a¿ do 
przekazania synowi gospodarstwa, tj. zakoñczenia 
pewnego etapu ¿ycia zawodowego, ale tak¿e Ÿród³em 
wiedzy o ¿yciu Knyszyna od lat trzydziestych do 
osiemdziesi¹tych XX w. Pamiêtnik ukazuje obraz 
szczêœliwego przedwojennego dzieciñstwa poetki. 
M³odoœæ zabra³a jej wojna. Aby unikn¹æ wywózki na 
roboty do Niemiec, autorka maj¹c zaledwie 18 lat wysz³a 
za m¹¿ za Tadeusza Daniszewskiego i odt¹d musia³a z 
mê¿em ciê¿ko pracowaæ na gospodarstwie, aby 
zapewniæ chleb powiêkszaj¹cej siê rodzinie.

 

Wspomnienia, szczególnie przedwojenne, maj¹ 
coœ z klimatu nostalgicznych wspomnieñ Micha³a 
Rybiñskiego zawartych w ksi¹¿ce pt. „S³oñce na 
miedzy”.

Przejmuj¹cy jest opis cierpieñ, jakie przechodzili 
mieszkañcy Knyszyna podczas dwutygodniowych walk 
w lipcu 1944 r., w efekcie których Knyszyn zosta³ 
wyzwolony spod okupacji niemieckiej przez Armiê 
Radzieck¹. Wbrew negatywnym stereotypom poku-
tuj¹cym w spo³eczeñstwie polskim autorka ciep³o 
wspomina ¿o³nierzy sowieckich mieszkaj¹cych w jej 
rodzinnym domu podczas okupacji sowieckiej w okresie 
1939-1941. Potwierdzaj¹ to wspomnienia Sybiraków, 
którzy pisz¹c o nieludzkoœci sowieckiego systemu         
z wdziêcznoœci¹ wspominaj¹ ¿yczliw¹ postawê 
zwyk³ych Rosjan. 

Autorka w swoim pamiêtniku nie waha³a siê 
napisaæ o sprawach, które do lat dziewiêædziesi¹tych  
XX w. ze wzglêdów cenzuralnych by³y tabu, tj. o 
wywózce Polaków na Syberiê za „pierwszego sowieta”. 
Chocia¿ przyznaje, i¿ o wielu ciemnych sprawach 
powojennego systemu pisaæ nie mog³a. 

Od kilku lat El¿bieta Daniszewska by³a 
namawiana do wydania ksi¹¿kowego Mikrokosmosu. 
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Nie bardzo mia³a na to ochotê, uwa¿aj¹c swój pamiêtnik 
za rzecz b³ah¹, ma³o istotn¹. Dopiero w tym roku po 
wielu perswazjach zgodzi³a siê na jego publikacjê. Nie 
wnios³a zmian w stosunku do pierwszego wydania. 
Jedynym wyj¹tkiem by³o uzupe³nienie pamiêtnika       
o obszerne wspomnienia o bestialsko zamordowanym   
w czerwcu 1941 r. przez uciekaj¹cych ¿o³nierzy 
sowieckich ksiêdza Edwarda Junga. Autorka uzna³a, i¿ 
postaæ ksiêdza Junga jest zbyt s³abo pamiêtana przez 
mieszkañców Knyszyna i poprzez swe wspomnienia 
pamiêæ tê chce wzmocniæ. 

Obszerna twórczoœæ poetycka i prozatorska 
El¿biety Daniszewskiej jest mocno rozproszona. 
Zamieszcza³a ona artyku³y w wielu czasopismach, m.in. 
w bia³ostockich „Kontrastach”, a tak¿e bra³a udzia³       
w innych konkursach. Mamy nadziejê, i¿ ksi¹¿kowe 
wydanie Mikrokosmosu bêdzie kolejnym krokiem       
w popularyzowaniu jej twórczoœci. 

Pañstwo El¿bieta i Tadeusz Daniszewscy 20 
wrzeœnia 2012 r. obchodzili piêkny jubileusz — 70-lecie 
po¿ycia ma³¿eñskiego. Niech wydanie ksi¹¿kowe 
Mikrokosmosu bêdzie skromnym prezentem Kny-
szyñskiego Towarzystwa Regionalnego im. Zygmunta 
Augusta na ich œwiêto.
 

 
Mieczys³aw Lewkowicz

El¿bieta i Tadeusz Daniszewscy w jubileusz   

70-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego, 2012 r.
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El¿bieta Daniszewska

l¿bieta Daniszewska urodzi³a siê w Knyszynie    
20 grudnia 1924 r. jako najm³odsza z trójki dzieci EStanis³awa i Sabiny Wysockich. W 1938 r. ukoñ-

czy³a powszechn¹, siedmioklasow¹ szko³ê w Knyszynie. 
Na koñcowym œwiadectwie mia³a same bardzo dobre 
oceny. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej, ze wzglêdów 
materialnych, nie podjê³a dalszej nauki. Do wybuchu 
drugiej wojny œwiatowej odbywa³a bezp³atn¹ praktykê 
w knyszyñskiej Kasie Stefczyka, uczêszcza³a na zajêcia 
przysposobienia rolniczego przy szkole powszechnej 
oraz pracowa³a w gospodarstwie rodziców. 

Po wybuchu drugiej wojny œwiatowej pozosta³a 
tylko praca w gospodarstwie. Aby unikn¹æ wywózki na 
roboty do Niemiec, przyspieszy³a swoje plany 
matrymonialne i we wrzeœniu 1942 r. wysz³a za m¹¿ za 
Tadeusza Daniszewskiego. W ma³¿eñstwie urodzi³o siê 
im troje dzieci, dwie córki oraz syn. Po wyzwoleniu spod 
okupacji niemieckiej wspólnie z mê¿em zajêli siê 
odbudow¹ spalonego gospodarstwa oraz prac¹ w tym 
gospodarstwie. 

Pierwsze próby twórczoœci literackiej „do 
szuflady” podjê³a w 1962 r. „Matk¹ chrzestn¹” jej 
dzia³alnoœci literackiej by³a Melania Burzyñska, nie- 

¿yj¹ca ju¿ poetka ludowa z Jaœwi³, która wprowadzi³a ja 
w krêgi twórców ludowych. Dopingowali j¹ w pocz¹t-
kach pisarstwa redakcja bia³ostockich „Kontrastów” oraz 
Stowarzyszenie PAX. Jej debiutem publicznym by³ 
wiersz, który ukaza³ siê w „Ch³opskiej Drodze” w 1969 r. 

Koniec lat szeœædziesi¹tych, kiedy dzieci zosta³y 
odchowane, by³ pocz¹tkiem du¿ej aktywnoœci zarówno 
literackiej jak i spo³ecznej. Aktywnoœæ literacka by³a 
zwi¹zana ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. 
Przez szeœæ kadencji by³a sekretarzem bia³ostockiego 
oddzia³u Stowarzyszenia. Aktywnoœæ spo³eczna El¿biety 
Daniszewskiej by³a imponuj¹ca. Na pocz¹tku lat siedem-
dziesi¹tych za³o¿y³a zespó³ œpiewaczy Ko³owrotki          
i aktywnie w nim wystêpowa³a przez ponad trzydzieœci 
lat. Dzia³a³a aktywnie w knyszyñskim Kole Gospodyñ 
Wiejskich, któremu przez wiele lat przewodniczy³a. 
Przez dwie kadencje by³a radn¹ Rady Miejskiej           
w Knyszynie. By³a inicjatork¹ powstania w 1985 r. 
Knyszyñskiego Towarzystwa Regionalnego. Dzia³a³a 
równie¿ w kó³kach rolniczych, ZSL i w wielu innych 
organizacjach. W 1981 r. za³o¿y³a w Knyszynie Klub 
Poetycki. 
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El¿bieta Daniszewska powszechnie znana jest 
jako poetka. Dotychczas ukaza³o siê piêæ tomików jej 
wierszy:
„Ludziom i ziemi”, Wojewódzki Dom Kultury w Bia³ym-
stoku, 1984;
„Mój dom rodzinny”, Wydawnictwo Lubelskie, 1984;
„Od œwitu do zmierzchu”, WOAK Bia³ystok, 1991;
„Ci¹gle czekamy”, WOAK Bia³ystok, 1997;
„Przed zachodem”, Biblioteka Goñca Knyszyñskiego, 
1999.

Oprócz poezji zajmowa³a siê równie¿ proz¹, 
ma³ymi formami teatralnymi, pisaniem tekstów 
piosenek, gawêd, pamiêtnikarstwem. Bra³a udzia³ w 
licznych konkursach og³aszanych przez czasopisma, 
zwi¹zki literackie, organizacje spo³eczne, zdobywaj¹c 
wiele nagród. Jej utwory ukazywa³y siê m.in. na ³amach  
„Ch³opskiej Drogi”, „Przyjació³ki”, „Dziennika Ludowe-
go”, „Zielonego Sztandaru”, „Gromady — Rolnik Polski”, 
„Kameny”, „Kontrastów”, „Œwiata M³odych”, „Gazety 
Wspó³czesnej”. Niestety oprócz poezji, pozosta³y 
dorobek literacki jest rozproszony i niedostêpny dla 
czytelnika. Równie¿ wydawniczy dorobek poetycki jest 
doœæ skromny. W latach najwiêkszej aktywnoœci 
pisarskiej poetki by³y, ze wzglêdu na brak papieru         
i mocy poligraficznych, du¿e trudnoœci w wydawaniu 
ksi¹¿ek. Dlatego warto by³oby wznowiæ publikacjê jej 

Na zdjêciu: El¿bieta Daniszewska, z domu Wyso-

cka, autorka „Mikrokosmosu”. 2001 r.
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zbiorów poezji. Okres bardzo du¿ej aktywnoœci 
literackiej trwa³ przez oko³o 20 lat, do 1984 r., kiedy to 
poetka jako twórca ludowy przesz³a na emeryturê. 

El¿bieta Daniszewska za swoj¹ dzia³alnoœæ 
pisarsk¹ i spo³eczn¹ otrzyma³a wiele odznaczeñ, m.in. 
Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1977), Srebrny Krzy¿ 
Zas³ugi (1977), Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1982), Z³ot¹ Odznakê Zas³u¿ony Bia³ostocczyŸnie 
(1994). 

Mieczys³aw Lewkowicz



Wstêp
 

 
ikrokosmos — to umowny tytu³ pracy El¿biety 
Daniszewskiej napisanej i przes³anej na Mkonkurs „Pamiêtnik — historia rodziny 

wiejskiej” og³oszony w latach osiemdziesi¹tych przez 
bia³ostock¹ m³odzie¿ow¹ organizacjê pod has³em 
MIKROKOSMOS w³aœnie.

Autorka otrzyma³a nagrodê, a praca przele¿a³a 
gdzieœ pomiêdzy aktami wspomnianej organizacji do 
czasu przeprowadzki pod inny adres. Wtedy kilka prac 
konkursowych z w³aœciw¹ dla owych czasów i stylu 
dzia³ania organizacji dezynwoltur¹ zaproponowa³a mi 
sympatyczna dzia³aczka. „Chcesz? Bo wyrzucam...”

Chcia³em, bo jak napisa³ jeden z uczestników 
konkursu „...jedynymi pami¹tkami, które jakoœ siê 
zachowa³y to sierp, drewniane wid³y, cep i lampa 
naftowa. Lampa naftowa nie jako kolekcjonerski 
eksponat, lecz rzecz, z której do niedawna siê korzysta³o. 
S¹ to moje najcenniejsze pami¹tki, ale nie sposób 
dokumentowaæ nimi rodzinn¹ historiê, mimo, ¿e s¹ 
niew¹tpliwie niemymi œwiadkami niedawnej przesz³oœci 
bia³ostockiej wsi...” Praca El¿biety Daniszewskiej wnosi 
to tej historii bardzo osobisty wk³ad tym wa¿niejszy, ¿e 
prze¿yty z wra¿liwoœci¹ zdziwionego dziecka, któr¹ to 
wra¿liwoœæ zachowuje poetka do dziœ. Szczególny 

charakter „Pamiêtnika...” i przedstawiony w nim 
„mikrokosmos” najbli¿szego œwiata — rodziny, rodzinnej 
miejscowoœci, okolicy czyni z niego pozycjê wa¿n¹. 
Przygotowuj¹c go do publikacji Wojewódzki Oœrodek 
Animacji Kultury w Bia³ymstoku chce uczciæ Jubileusz 
poetki, a tak¿e w jej imieniu wnieœæ wk³ad do dziejów 
miejsca, z którym zwi¹za³a ca³e swoje ¿ycie.

Zygmunt Ciesielski
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Mikrokosmos



Jak szybko p³ynie czas 

unosz¹c ze sob¹ ¿ycie...

Dzieñ o zachodzie ju¿ zgas³

ledwo siê zacz¹³ o œwicie...
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le to ju¿ za mojej pamiêci siê prze¿y³o wydarzeñ, 
wiêkszych, mniejszych i bardzo wielkich, takich, Iktóre w ci¹gu stulecia raz lub dwa bywaj¹ albo         

i wcale. Ilu ludzi odesz³o z tego œwiata, po ¿yciu trudnym 
zostawili niedokoñczone sprawy, dla których ¿ycia by³o 
ma³o, aby je dokonaæ i odeszli. Na ich miejsce przybyli 
nowi, ma³e niezdarne niemowlaki, które po latach ¿ycie 
znów wprzêg³o w swój kierat. Tak œwiat siê krêci. Ale 
tylko s³oñce i ksiê¿yc wschodz¹ od lat niezmienione. 
¯ycie ludzkie przemija bezpowrotnie. Ka¿de ¿ycie 
ludzkie to wielka ksiêga, gdyby j¹ napisaæ. Ile ludzi na 
œwiecie, tyle by³oby ksi¹g, wiêc po co? Pisarze pisz¹ 
ksi¹¿ki o ludziach s³awnych, którzy dokonali wielkich 
czynów, dobrych lub z³ych. Po có¿ pisaæ o zwyk³ych 
szarych ludziach, którzy niczego wa¿nego nie dokonali,  
a mo¿e?

Moje ¿ycie by³o zwyczajne. Nic ciekawego      
w nim siê nie dzia³o, zwyk³e codzienne sprawy. Wiele, 
wiele dni podobnych do siebie jak paciorki ró¿añca. Od 
czasu do czasu wiêksza paciorka i znów tak samo. 
Pamiêæ ju¿ nie ogarnia wszystkiego, co siê prze¿y³o. 
Wiadomo, by³a wojna, ale prze¿ywali j¹ wszyscy, 
bardziej i tragiczniej ni¿ my — ja i moja rodzina. O wojnie 
nie lubiê wspominaæ, ale czasami trzeba. Trzeba 
opowiadaæ dzieciom i wnukom, aby wiedzia³y... Wiedz¹ 
z filmów, z ksi¹¿ek, ale naszego ¿ycia tam w nich nie ma.

Moja opowieœæ bêdzie mo¿e chaotyczna, pamiêæ 
z wiekiem s³abnie, zapisków nie prowadzi³am, pisarzem 

nie jestem. A wiêc zacznê od pocz¹tku. Przenoszê siê 
pamiêci¹ w œwiat mego dzieciñstwa, który dawno 
przemin¹³.

 

Dzieciñstwo

oje dzieciñstwo by³o szczêœliwe. Teraz po wielu 
latach mogê to z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ. MNie, nie by³o w naszym domu bogactwa, nie 

by³o nawet zamo¿noœci, ale by³y rzeczy o wiele 
cenniejsze. By³a mi³oœæ. Chyba wszyscy rodzice kochaj¹ 
swoje dzieci, ale my odczuwaliœmy to bardziej ni¿ inni. 
Nasi rodzice prze¿yli tragediê. Troje naszego starszego 
rodzeñstwa zmar³o. Ka¿de w wieku kilku lat, jedno po 
drugim, ju¿ odchowane. Gdy matka moja opowiada³a     
o ich chorobach i œmierciach, serce kraja³o mi siê z ¿alu. 
A matce ³zy ciurkiem p³ynê³y po twarzy. By³a pierwsza 
wojna œwiatowa, by³y epidemie, ludzie padali jak muchy. 
Doroœli, m³odzie¿ i dzieci. Gdy jedna moja siostrzyczka 
zmar³a, ojca nie by³o w domu. Pojecha³ „na furmankê” — 
wojsko rosyjskie bra³o ch³opów z wozem i koñmi do 
przewo¿enia ro¿nych wojskowych rzeczy. Ojciec mia³ 
dobre konie, wiêc musia³ jechaæ. Mama, choæ ledwo 
¿ywa ze zmartwienia, musia³a sama za³atwiaæ pogrzeb. 
Gdy ju¿ trumienkê miano wpuszczaæ do do³u, poczu³a, 
¿e ktoœ j¹ tr¹ca w ramiê. Przy niej sta³ ojciec. Dowiedzia³ 
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piaszczysta i pagórkowata. £¹ki by³y podmok³e i trzeba 
by³o du¿o pracowaæ, ¿eby mieæ trochê korzyœci. Przez 
prawie po³owê ¿ycia pracuj¹c i oszczêdzaj¹c, pobudo-
wa³ ojciec nowy drewniany domek, w którym siê urodzi-
³am, a tak¿e moja siostra i brat. Ja by³am najm³odsza. 
Bardzo lubi³am mój dom rodzinny. W porównaniu z in-
nymi cha³upami, niskimi, ¿e trzeba siê by³o schylaæ, aby 
wejœæ, z ma³ymi okienkami i s³omianymi strzechami. 
Wszystkie by³y podobne do siebie. Sta³y frontem do 
ulicy, mia³y du¿¹, kamieniami brukowan¹ sieñ, kuchniê, 
komorê i izbê. W kuchni pod³ogi w takiej chacie by³y     
z gliny, w komorach te¿, w izbie by³y z desek sosnowych. 
W sieniach na grz¹dkach ,siedzia³y kury i inny drób. Tu 
karmi³o siê œwinie, w du¿ych drewnianych szaflikach 
miesza³o siê im ¿arcie.

Œwinie chodzi³y wtedy luzem, pas³y siê na ugo-
rach, na kartofliskach, a nawet w pobliskim lesie zbiera-
³y ¿o³êdzie. Zdarza³o siê, ¿e maciora nie wraca³a kilka 
dni do domu, a¿ przyprowadza³a ze sob¹ gromadkê pro-
si¹t. W zimie œwinie trzymano w chlewach, ale ju¿ wio-
sn¹ sz³y, gdzie chcia³y na wypas, wraca³y tylko gdy by³y 
g³odne, na karmienie i znów sz³y. Pilnowano tylko pól 
uprawnych, aby nie robi³y szkód, Ludzie wiele nocy spê-
dzali na polu, szczególnie mê¿czyŸni, paœli konie w nocy, 
aby w dzieñ mo¿na by³o nimi pracowaæ. W lecie noce 
krótkie, a ju¿ o trzeciej godzinie sz³o byd³o na poranki.

Nasz dom w porównaniu z innymi cha³upami 
wydawa³ siê pa³acem. Cieœle, którzy go stawiali, piêknie 

siê sk¹dœ, ¿e ma w domu pogrzeb, zostawi³ konie i wóz 
pod opiek¹ s¹siadów, którzy razem jechali i kilkadziesi¹t 
kilometrów szed³ piechot¹, aby zd¹¿yæ po¿egnaæ swoje 
dziecko.

W ci¹gu dziesiêciu lat wyniesiono z ojcowskiego 
domu siedem trumien. Zmarli brat i siostra ojca ju¿ 
doroœli, potem nasi dziadkowie, a nastêpnie rodzeñstwo. 
Smutek na kilka lat zagoœci³ w domu moich rodziców. 
Ale nastêpne lata przynios³y zmiany na lepsze. Nowe 
nadzieje wst¹pi³y w serca. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ by³o 
odzyskanie niepodleg³oœci. Urodzeni w okresie wielole-
tniej niewoli, nie wierzyli, ¿e Polska bêdzie ,,sama po 
sobie". Pamiêtali opowieœci swoich rodziców o powsta-
niu styczniowym, o zsy³kach na Sybir, z którego ma³o 
kto powróci³. O d³ugiej s³u¿bie wojskowej, nieraz        
25-letniej, na któr¹ musieli iœæ m³odzi ch³opcy, jeœli 
wiêcej ich by³o w rodzinie. Ojciec mój mia³ jeszcze 
siostrê i brata oprócz tego rodzeñstwa, które zmar³o. 
Siostra wysz³a za m¹¿, brat wyemigrowa³ do Ameryki. 
Dlatego zosta³o wiêcej ziemi dla ojca i gospodarstwo 
mia³ spore, jak na owe czasy. Potem przysz³a do nas 
siostra matki, która za m¹¿ nie wysz³a i przynios³a ze 
sob¹ swój niewielki posag w ziemi. W ich rodzinie by³o 
siedmioro dzieci, wiêc posag by³ niewielki. Dziadek, 
ojciec mamy, dorabia³ na utrzymanie swojej licznej 
rodziny garncarstwem. Ale z dwóch synów ¿aden tego 
fachu siê nie nauczy³. Tak wiêc w naszym domu biedy 
nie by³o, bo by³o wiêcej ziemi, choæ by³a ona licha, 
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go ozdobili rzeŸbionymi okapami i naro¿nikami. Dach 
by³ pokryty czerwon¹ dachówk¹, okiennice malowane 
na bia³o. Mia³ du¿e trzyszybowe okna. Potem ju¿ inni 
gospodarze zaczêli budowaæ podobne domy, drewniane 
i murowane. Przy naszym domu ros³o kilka ogromnych 
starych drzew, lipy, dêby, wi¹zy i klony. W ca³ym 
obejœciu by³o du¿o wysokich starych drzew, które 
nie³atwo by³o obj¹æ rêkami. Lubi³am te drzewa, ale 
najbardziej stary klon, który rós³ przy stodole w kszta³-
cie ogromnego parasola. Na stodole by³o bocianie 
gniazdo, na starej drewnianej bramie. Ka¿dej wiosny 
przylatywa³a para bocianów, a po pewnym czasie 
przybywa³y w gnieŸdzie m³ode bocianiêta. Ile to by³o 
klekotania. Czasami m³ode bocianki ucz¹c siê lataæ, 
spada³y na s³omian¹ strzechê stodo³y. Ale strzecha by³a 
miêkka, wiêc odpocz¹wszy, znów podrywa³y siê do lotu. 
W upalne lato klon os³ania³ ca³e gumno, daj¹c 
przyjemny ch³ód, pod jego roz³o¿yst¹ koron¹, mo¿na by 
wesele odbyæ. Wzd³u¿ ca³ej naszej posesji, na jej po³owie 
by³ sad. Ach, jakie smaczne gruszki w nim ros³y, œliwki, 
jab³ka, wiœnie by³y du¿e i soczyste. Owoców by³o tyle, ¿e 
nie mogliœmy tego zjeœæ i po³owê sadku ojciec dzier¿awi³ 
dla ¯yda. Bo ¯ydów w naszej miejscowoœci by³o du¿o, 
tyle co nas katolików, ale ziemi oni nie mieli i nie chcieli 
mieæ. Lubili rzemios³o, handel to by³ ich ¿ywio³. Mieli 
sklepiki w byle jakich cha³upach, a bogatsi mieli 
murowane domy i wiêksze sklepy. Polskich sklepów nie 
by³o. Chodzili oni do gospodarzy, po wszystkich 

wioskach i kupowali co siê da³o. Konie, krowy, cielaki, 
kury, zbo¿e, warzywa a nawet stare szmaty. JeŸdzi³ taki 
¯ydek marn¹ szkapin¹ i rozklekotanym ¿elaŸniakiem po 
ulicach po wioskach i nawo³ywa³: „Szmaty kto ma! 
Szmaty kto ma!” Czasami przystawa³, bo kobiety 
wynosi³y w workach szmaty, a za to dostawa³y od ̄ yda 
fajansowe talerze, fili¿anki i ró¿ny drobny sprzêt 
gospodarstwa domowego. Nie kupowali tylko ¯ydzi 
œwiñ, bo nie jedli wieprzowiny, ich religia tego zabrania-
³a. ¯ydówki kupowa³y u nas mleko, bo mieliœmy cztery 
krowy, a potem mama kupowa³a w sklepiku sól, cukier, 
œledzie, myd³o i inne rzeczy. Gdy podros³am, chodzi³am 
czêsto po zakupy bez pieniêdzy, tylko ¯ydówka zapisy-
wa³a w zeszycie, a potem odbiera³a ten d³ug mlekiem. 
Ale zawszê w sklepie by³o wiêcej nabrane, czyli na 
kredyt. ̄ ydzi chêtnie dawali ludziom na kredyt, a potem 
tanio kupowali u nich ró¿ne rzeczy, bo kto by³ winien, to 
nie wypada³o siê targowaæ.

Do lat siedmiu ¿y³am beztrosko, niewiele 
mia³am obowi¹zków, czyli pracy. By³am przecie¿ naj-
m³odsza. W rolniczych rodzinach dzieci pielêgnowa³y 
m³odsze od siebie, gdy rodzice pracowali. A mo¿e 
dlatego nie wymagano ode mnie wiêcej pracy, bo prze-
sz³am ciê¿k¹ chorobê. Ledwie wyrwa³am siê œmierci ze 
szpon. Rodzice przera¿eni poprzednimi zgonami swoich 
dzieci, sprowadzili lekarzy, którzy dzieñ i noc przy mnie 
czuwali. To by³ du¿y wydatek i pieni¹dze bardzo by³y   
w domu potrzebne, ale jeszcze oprócz tego zakupiono 
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nazywa³, dlatego, ¿e nie mieszkaliœmy na wsi, ale napra-
wdê to nimi byliœmy i ¿yliœmy tak samo jak mieszkañcy 
wsi. Tak samo mieliœmy pole, tak samo pracowaliœmy.

Do szko³y trzeba by³o chodziæ na drug¹ ulicê, 
przez rynek. Samochody jeŸdzi³y rzadko, ale na wozy 
konne trzeba by³o uwa¿aæ. Najgorzej by³o w dni 
targowe, wszêdzie na rynku i przy ulicach sta³o wiele 
wozów. Konie wyprzê¿one sta³y ³bami do pó³koszyków, 
gdzie mia³y siano do ¿arcia, a zadami by³y do przejœcia. 
Trzeba by³o uwa¿aæ, aby który nie kopn¹³. Zwykle 
siostra mnie prowadza³a do szko³y, ale gdy by³am 
starsza, chodzi³am ju¿ sama. Z nauk¹ nie mia³am 
k³opotów, siostra i brat uczyli siê w domu lekcji, a ja 
chc¹c nie chc¹c s³ucha³am, co siê ucz¹ na pamiêæ albo 
co pisz¹ w zeszytach. Z klasy, które koñczyli, zostawa³y 
ksi¹¿ki dla mnie i zanim posz³am do szko³y, umia³am ju¿ 
czytaæ i pisaæ. Gdy mieliœmy jakieœ trudne zadanie          
z matematyki, zwykle pomaga³ nam ojciec. Mama nie 
mog³a nam pomóc, bo do szko³y nie chodzi³a, nie-
piœmienna by³a, a czyta³a z ksi¹¿ki do nabo¿eñstwa, bo 
tego nauczy³a j¹ matka. Ojciec zaœ chodzi³ trzy zimy do 
rosyjskiej szko³y, ale po polsku umia³ czytaæ. Tylko gdy 
pisa³ czasem list do brata do Ameryki, po³owa liter by³o 
polskich, a po³owa rosyjskich. Bracia rzadko do siebie 
pisywali, a stryjowi memu nie wiod³o siê zbyt dobrze za 
oceanem, bo nigdy nam nic nie przysy³a³, czego zreszt¹ 
nikt od niego nie oczekiwa³, bo przecie¿ zostawi³ dla ojca 
swoj¹ czêœæ ziemi i nie ¿¹da³ sp³aty. A inni co wyjechali, 

kilka mszy w naszym i w s¹siednich koœcio³ach. Ale 
najwiêcej chyba pomog³a modlitwa mojej ciotki, która 
by³a bardzo pobo¿n¹ osob¹. Czêsto chodzi³a pieszo na 
odpusty, nawet do Czêstochowy piechot¹ chodzi³a,        
a mia³a tylu œwiêtych, do których siê modli³a, ¿e nawet 
imion nie mog³am spamiêtaæ. Próbowa³am j¹ naœlado-
waæ, modli³am siê du¿o w zimie w domu, przy stoliku    
w pokoju, na którym sta³y œwiête figurki, w lecie w sad-
ku pod star¹ grusz¹, na której zrobi³am sobie o³tarzyk. 
Postanowi³am sobie, ¿e jak dorosnê, zostanê zakonnic¹. 
Bo zakonnice du¿o siê modl¹ i mog¹ byæ œwiête. Ale poza 
tym bieg³am i bawi³am siê z dzieæmi, gdy wyzdrowia-
³am. Oczywiœcie boso. Po deszczu i po b³ocie. Wszystkie 
dzieci biega³y boso. Nieraz palce u nóg krwawi³y 
poobijane o kamienie, którymi by³y brukowane ulice      
i których wszêdzie nie brak³o. Nieraz kusztyka³o siê 
bol¹c¹ nog¹, bo szk³o lub drzazga wbi³a siê pod skórê. 
To nic, biega³o siê dalej. A¿ wieczorem przed spaniem, 
gdy matka zapêdza³a do mycia, odczuwa³o siê ból, ale na 
drugi dzieñ znów z nog¹ obwi¹zan¹ szmat¹ biega³o siê 
tylko trochê wolniej. Mój ca³y œwiat to by³ mój dom, 
podwórko i kilka s¹siednich. Czasami zabiera³a mnie 
mama do koœcio³a, który by³ blisko. Sz³o siê nasz¹ ulic¹ 
potem kawa³ek rynkiem i ju¿ by³ koœció³. Nasze 
miasteczko by³o ma³e, ale siê zwa³o miasteczkiem, bo 
mia³o kwadratowy rynek i kilka ulic. Przy rynku 
mieszkali ¯ydzi i z brzegu ulic, rodziny robotnicze,        
a dalej ju¿ tylko gospodarze. Nikt nas ch³opami nie 
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to wrócili z dolarami i po-
budowali piêkne domy. 
Stryj odwiedzi³ nas po 
latach, nied³ugo przed 
swoj¹ œmierci¹, ale wróci³ 
do swojej rodziny, bo w 
Ameryce mia³ ¿onê, dzieci 
i wnuki. Stryjeczne ro-
dzeñstwo widaæ nie czuje 
siê ju¿ Polakami, bo nie 
têskni¹ za krajem, którego 
nie znaj¹ i do nas nie pisz¹. 
A jeden nasz s¹siad, jak 
pojecha³ do Ameryki, to 
mia³ wypadek, pracowa³ 
w fabryce, straci³ wzrok. 
Do œmierci go ju¿ nie 
odzyska³, ale po swoim 
obejœciu chodzi³ i do nas 
w zimie na pogawêdkê do 
ojca przychodzi³.

Rok po roku mija³, nie tylko uczy³am siê w szko-
le, ale i w domu i w gospodarstwie przyby³o mi pracy      
i obowi¹zków. To by³o normalne. W rodzinach 
rolniczych bardzo wczeœnie uczono dzieci pracy, Praca 
by³a najwa¿niejsz¹ spraw¹. By³a tak zaplanowana, ¿e jak 
rok d³ugi wszystko sz³o swoim porz¹dkiem i wszystko 
musia³o byæ na czas zrobione. Najwczeœniej wstawa³ 

ojciec. Cichutko siê ubiera³, cichutko zamyka³ za sob¹ 
drzwi, aby nikogo z nas nie obudziæ i szed³ do swojej 
roboty. Nigdy tego nie s³ysza³am. Spa³am w du¿ym po-
koju w jednym ³ó¿ku z mam¹, a na innym spa³a siostra  z 
ciotk¹. W alkierzu spa³ ojciec i brat, w kuchni pastuszek 
do byd³a, który przesz³o pól roku u nas przebywa³. Za 
ojcem nied³ugo wychodzi³a ciotka w obejœcie. Pastuszek 

Czwartkowy targ na rynku w Knyszynie. Okres miêdzywojenny
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Tylko raz w roku robi³o siê takie porz¹dki jak 
przed Wielkanoc¹ Jeszcze w Palmow¹ Niedzielê, wszy-
stko by³o na swoim miejscu, ale ju¿ czu³o siê œwiêta 
blisko. Tej niedzieli trzeba by³o wstaæ wczeœnie, ¿eby nie 
zostaæ „zwierzbowanym”. Tradycji musia³o siê staæ 
zadoœæ. Brat, a nieraz ch³opaki z s¹siedztwa, wpadali do 
domu, gdy starsi byli w obejœciu i œci¹gali z nas, to znaczy 
ze mnie i siostry, pierzyny i ga³¹zkami wierzbiny bili nas 
nie za mocno po go³ych nogach i gdzie popad³o. Nie 
bardzo im siê to udawa³o, bo nieraz mama nas ostrzeg³a 
albo zanim zd¹¿yli wypowiedzieæ obowi¹zkowe s³owa:  
„Wierzba bije, nie zabije, za tydzieñ Wielki Dzieñ, za 
szeœæ dni za szeœæ nocy doczekamy Wielkanocy”, my 
wyskakiwaliœmy z ³ó¿ek i owin¹wszy siê kap¹, uciek³y-
œmy do innego pokoju i drzwi za sob¹ na zasuwkê zamy-
ka³yœmy. Koñczy³o siê na œmiechu i ¿artach. Wielkiego 
Tygodnia nie lubi³am. Nie tylko dlatego, ¿e by³o do¿o 
roboty, ¿e do szko³y siê nie sz³o, ale ¿e by³ œcis³y post     
i ca³y tydzieñ nie mo¿na by³o jeœæ miêsa, a tu „œwierzy-
na”. Wieprzek zabity, kie³bas sznur nad piecem siê 
suszy, skwarki pachn¹ a¿ œlina leci, a tu nie wolno, bo 
grzech i to ciê¿ki. A to ju¿ rekolekcje przed Palmow¹ 
Niedziel¹ siê odbywa³y, spowiedzi i Komunie Œwiête, to 
jak tu nagrzeszyæ. W ciê¿kich grzechach takiego 
Wielkiego Œwiêta doczekaæ strach by³. Myœla³o siê 
wtedy, jakie okropne cierpienie prze¿ywa³ Ukrzy¿owany 
i l¿ej wtedy by³o wycierpieæ tak drobn¹ rzecz jak 
niejedzenie miêsa.

wypêdza³ krowy na pastwisko. Mama lubi³a pospaæ 
d³u¿ej, a¿ czasami ojciec wchodzi³ po cichu i szeptem 
budzi³ matkê: „Wstawaj Sabina, wstawaj, my ju¿ ze 
szwagierk¹ tyle roboty zrobili.” Mama mrucza³a trochê 
przez sen: „Zaraz, zaraz wstajê”, ale gdy ojciec poszed³, 
przysypia³a jeszcze trochê. Potem zrywa³a siê w poœpie-
chu, ¿egna³a siê i sz³a do kuchni, a za chwilê ju¿ tam 
brzêka³y fajerki, garnki, talerze, stuka³y drzwi. Budzi³a 
nas do szko³y, robi³a nam œniadanie, a my s³aliœmy ³ó¿ka, 
jedliœmy w poœpiechu i do szko³y, Po powrocie trzeba 
by³o pomagaæ w gospodarstwie, a lekcje wieczorem.

Wiosna

raca w gospodarstwie zmienia³a siê zale¿nie od 
pory roku. Zwykle odczuwa³o siê wiosnê ju¿ w Pkoñcu marca, czyli od Zwiastowania. To œwiêto 

koœcielne zaczyna³o siê wiosn¹, bo 25 marca, a wiêc 
kilka dni po kalendarzowej wioœnie. „Na Zwiastowanie 
witaj nam bocianie”, takie by³o przys³owie i rzeczywi-
œcie, choæ czasem œnieg jeszcze prószy³, a drzewa by³y 
go³e, bez liœci, te nasze boæki wraca³y na swoje gniazdo. 
Poprawia³y stare, zepsute przez jesienne wichury albo 
robi³y nowe, znosi³y po ca³ych dniach materia³, patyki, 
s³omê, k³aki mchu, piór, siana...
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Okropnoœæ co siê dzia³o w domu w Wielkim 
Tygodniu. Wszyscy cz³onkowie rodziny zajmowali siê 
wtedy najwiêcej domem. Ojciec z bratem rozbierali 
krosna tkackie, bo tkanie by³o zakoñczone, mama         
z ciotk¹ czyœci³y sadze w piecach, bieli³y kuchniê glink¹   
i piece. Do kuchni nie mo¿na by³o wejœæ, ¿eby siê nie 
wybieliæ lub wyczerniæ sadz¹. My pomagaliœmy wynosiæ 
wszystkie sprzêty na podwórko. Rozbiera³o siê ³ó¿ka, 
wynosi³o zle¿a³¹ s³omê, bo ³ó¿ka by³ wyœcie³ane s³om¹, 
a na s³omie by³y jeszcze sienniki nape³nione sieczk¹. 
Sieczkê wsypywa³o siê do chlewów, a sienniki pra³o siê 
w balii, aby potem na œwiêta daæ œwie¿¹ sieczkê i s³omê. 
I ca³y tydzieñ a¿ do soboty by³o pranie, sprz¹tanie, 
odkurzanie i znów wnoszenie sprzêtów do domów. 
Spa³o siê wtedy na pod³odze na ko¿uchach. W Wielki 
Pi¹tek mama piek³a pierogi i mazurki. Wnosi³a du¿¹ 
kopañkê, stawia³a na szlabanie. Potem grza³a m¹kê       
w torbach przy piecu i gniot³a ciasto. „Szlaban” to by³ 
mebel drewniany, który sta³ w kuchni u nas i we 
wszystkich domach. By³ podobny do ³ó¿ka, z tym ¿e mia³ 
szerok¹ przykrywê. W nocy spa³o siê w tym szlabanie,   
a w dzieñ siê siedzia³o, Mog³o na nim siedzieæ cztery 
albo piêæ osób. Najwiêcej pracy mia³am z kwiatami, By³o 
ich w naszym domu bardzo du¿o. Ciotka bardzo lubi³a 
doniczkowe kwiaty i pielêgnowa³a je. By³y te¿ 
nadzwyczajne. W jednym pokoju by³o ich co najmniej 50 
doniczek i kilka wiader, w których ros³y ogromne 
drzewka — cytryny. Tak je nazywano, ale cytryn na nich 

nigdy nie by³o, bo nie kwit³y i nie owocowa³y, ale siêga³y 
pod sufit, korony mia³y roz³o¿yste i listków gêstwinê i te 
wszystkie listki po jednym trzeba by³o umyæ, bo by³y 
zakurzone. Modli³am siê wtedy, aby pada³ deszcz, bo 
wtedy wynosiliœmy je na podwórko i ju¿ myæ nie by³o 
trzeba. A jeszcze by³o ich wiele tych kwiatów, sta³y 
wszêdzie, gdzie tylko ciotka mog³a je wœcibiæ. Ogromne 
liœciacze, fikusy, filodendry, oleandry, na komodzie i na 
stoliku. Ogromne asparagusy zwiesza³y siê z doniczek 
uczepionych do sufitu. Na oknach i pólkach sta³o po 10 i 
wiêcej doniczek kwitn¹cych kwiatów. Te kwiaty trzeba 
by³o codziennie podlewaæ i to by³a moja robota. Ale w 
pokoju by³o piêknie i kto do nas przyszed³, ka¿dy 
podziwia³. Pokój by³ du¿y, bo sta³y w nim dwa ³ó¿ka, 
kanapa, stó³, stolik, komoda, kufer, a w rogu by³ du¿y 
piec kaflowy z posrebrzanym ozdobnym gzymsem, który 
by³ tu¿ pod sufitem. W piecu by³o du¿e palenisko, ¿e 
mieœci³o siê ogromne brzemiê drzewa, które ojciec 
przynosi³.

W tym to pokoju w Wielk¹ Sobotê, kiedy ju¿ 
wszêdzie by³o sprz¹tniête, ustawia³a mama na stole 
„œwiêcone”. Ca³y stó³ by³ zastawiony talerzami pe³nymi 
jajek, kie³basy, pierogów, mazurków. Nie by³o to tylko 
nasze „œwiêcone”, znosi³y te¿ s¹siadki swoje, brakowa³o 
miejsca na stole, wiêc stawia³o siê ³awy zas³ane 
obrusami i na nich sta³o „œwiêcone”. Wszystko to by³o 
obstawione kwiatami, których u nas nie brak³o. 
Przyjecha³ ksi¹dz, ojciec go przywióz³ furmank¹           
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i œwiêci³ te potrawy, a potem zabierali wszyscy ka¿dy 
swoje.

Nigdy nic tak nie smakowa³o jak wielkanocne 
œniadanie, do którego zasiadaliœmy po rezurekcji          
w koœciele. Po ca³ym tygodniu, a w³aœciwie siedmiu 
tygodniach, wszystko tak smakowa³o, a tu ¿o³¹dek siê 
skurczy³, patrzysz, a zjeœæ ju¿ nie mo¿esz. Mama ostrze-
ga³a: „Nie jedzcie od razu za du¿o, bo pochorujecie siê”, 
ale jakoœ nikt nie chorowa³. Potem starsi k³adli siê 
odpoczywaæ, a my na huœtawkê. W ka¿dym prawie 
obejœciu by³y huœtawki z drzewa, jedne ni¿sze, inne 
bardzo wysokie, mo¿ne 5-metrowe. My baliœmy siê na 
takich huœtaæ, ale ch³opaki to jeden przed drugim jak siê 
zaczn¹ huœtaæ — to wysoko. My ledwo do po³owy, a oni 
równo z górn¹ poprzeczk¹. Strach by³o patrzeæ. A¿ raz 
jeden spad³ z wysoka, myœleliœmy, ¿e siê zabi³. Le¿a³ na 
ziemi, uderzy³ siê g³ow¹ o kamienie. Z g³owy ciek³a 
stró¿k¹ krew, a z nosa obficie. To by³o na naszym 
gumnie. Ch³opcy zawlekli go do koryta przy studni         
i polewali wod¹, a¿ odzyska³ przytomnoœæ. Chodzi³ 
potem z obwi¹zana g³ow¹, ojciec mój zaraz po œwiêtach 
huœtawkê rozebra³ i wiêcej stawiaæ nie chcia³. Wieczo-
rem pierwszego dnia sz³o siê na wybitki. Malowanymi 
jajkami, czyje mocniejsze. Przychodzi³y dziewczyny        
i ch³opaki z s¹siedztwa, ka¿dy z par¹ kraszanek. Malo-
waliœmy je w Wielk¹ Sobotê, a w³aœciwie to mama       
w cybulniku farbowa³a, a my tylko zdobili woskiem. Tej 
nocy ma³o by³o spania. Siostra by³a starsza ode mnie     

Autorka, 1938 r.



— 21 —

o 3 lata i dla niej ch³opcy ju¿ kawalerowie przychodzili 
œpiewaæ „konopielki” o 12 godzinie w nocy. I tak siê ju¿ 
do tej pory nie spa³o, bo trzeba im by³o przygotowaæ 
poczêstunek, który podawa³o siê przez okno. Te 
„konopielki” œpiewano pod oknem na dworze, pannom, 
a raczej podlotkom, bo œpiewano:

 
¯ebyœ ty uros³a, prêdzej za m¹¿ posz³a,
a my doczekali, w dru¿by pojechali.

 
„Konopielki” by³y d³ugie, wychwalano w nich 

zalety: urodê dziewczyny, której imiê wymieniano. A po-
tem by³y ¿yczenia zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci dla 
gospodarzy tego domu. „Konopielki” œpiewali ch³opcy 
dla siostry, a potem dla mnie. I wtedy bardzo siê cieszy-
³am, ¿e ch³opcy mnie zauwa¿aj¹, wiêc gdy dorosnê, nie 
zostanê star¹ pann¹. Nie mog³o byæ nic bardziej poni¿a-
j¹cego dla dziewczyny jak staropanieñstwo. Rodziny 
by³y liczne. Gdy brat siê ¿eni³ do domu rodzicielskiego 
albo i dwóch braci, dziewczynie po œmierci rodziców nie 
by³o ju¿ miejsca w domu. Wypada³o iœæ na s³u¿¹c¹ do 
braci i bratowych.

Na drugi dzieñ Wielkanocy trzeba by³o siedzieæ 
w domu, bo ch³opcy czatowali w op³otkach z wiadrami 
albo dzbankami z wod¹ i znienacka oblewali. Woda by³a 
zimna i nie by³o przyjemnie byæ oblan¹. Tradycyjny 
,,œmigus-dyngus” by³ w zwyczaju a¿ do drugiej wojny 
œwiatowej. Jedynie gdy siê sz³o do koœcio³a, nie wolno 

by³o oblewaæ. Na drugi dzieñ Œwi¹t chrzestni rodzice 
przynosili swoim chrzeœniakom „wo³oczewnê”. Kraszan-
ki, cukierki i drobne prezenty. Moi chrzestni rodzice byli 
zamo¿ni, wiêc dostawa³am najlepsz¹ „wo³oczewnê”. 
Dawali mi j¹ do 15 lat, bo doros³ym chrzeœniakom siê nie 
daje, nie ma ju¿ obowi¹zku. A ¿e kiedyœ dziewczyny 
czêsto wychodzi³y za m¹¿ w wieku 16 lat, to uwa¿ane ju¿ 
by³y za doros³e. Nikt wówczas nie pyta³ dziewczyny, czy 
kawaler jej siê podoba, o zam¹¿pójœciu decydowali 
rodzice, Przychodzi³y „rajki” od kawalera i jeœli rodzi-
com odpowiada³a propozycja, dziewczyna nie mog³a siê 
sprzeciwiæ ich woli. P³aka³a po k¹tach, ale za m¹¿ iœæ 
musia³a. A z opowiadania matki wiedzia³am, ¿e wysz³a 
za m¹¿ nie po swojej myœli, ¿e innego ch³opaka kocha³a    
z wzajemnoœci¹, ale rodzice obojga stron ich roz³¹czyli. 
Najwiêkszym atutem by³o posiadanie wiêkszego kawa³-
ka ziemi w posagu, bo to by³a podstawa ca³ego ¿ycia, kto 
nie mia³ ziemi, to musia³ szukaæ pracy albo u zamo¿niej-
szych gospodarzy, albo iœæ do miasta i szukaæ w fabry-
kach lub na s³u¿bê do urzêdników czy bogatych ̄ ydów. 
Pracy brakowa³o i czêsto chodzili po domach m³odzi 
ludzie z miast, bezrobotni i prosili o wsparcie. Chleb czy 
s³oninê matka dawa³a chêtnie, ale gdy prosili o parê 
groszy, to trudniej by³o. Niewiele tych groszy mia³a 
zawi¹zanych w wêze³ek w chustce do nosa, a przecie¿ 
mia³a nas troje chodz¹cych do szko³y i czêsto prosiliœmy 
o te grosze na zeszyty, gumki, pióra, atrament i ro¿ne 
przybory do nauki. A przecie¿ nas i obuæ te¿ by³o trzeba. 



sz³a matka do apteki, kupowa³a ,,Sabadyl" i naciera³a 
nim w³osy zawi¹zuj¹c chustk¹. Potem my³a g³owy          
i w zasadzie mia³yœmy w szkole czyste. Ale gdy mia³y 
kole¿anki, to i do nas prze³azi³y te dokuczliwe stworze-
nia. Walka z wszami musia³a byæ ci¹g³a. Kiedy nie by³o 
czasu na iskanie, kupowa³a matka gêsty grzebieñ i nas 
czesa³a na lusterko. Tak samo siebie. Bo starsi te¿ 
miewali wszy. Nawet jak w domu ich nie by³o, to 
przynosili s¹siedzi, podró¿ni, ro¿ne dziady. Gdy któreœ    
z nas zaczyna³o siê drapaæ, matka œci¹ga³a z nas ubrania 
i bieliznê. Bielizny k³ad³a do kot³a i gotowa³a, a ubrania 
przeszukiwa³a skrzêtnie. Nie³atwo by³o znaleŸæ wszê    
w ro¿nych listwach i szwach. Ale nigdy nie by³o tyle 
wszy, co póŸniej w czasie czteroletniej wojny. ¯o³nierze 
tak¿e mieli, a ¿e na froncie nie zawsze by³ odpowiedni 
czas na dezynfekcjê, przysparza³y im dolegliwoœci, choæ 
i tak ro¿nych nie brak³o, otarta noga szczególnie u pie-
choty i inne.

Po Œwiêtach Wielkanocnych by³a ju¿ prawdzi-
wa wiosna i roboty by³o tyle, ¿e wszystkim siê dosta³o. 
Ojciec z bratem pracowali na polu. Szykowali ziemiê pod 
zasiew zbó¿ jarych, potem zasiewali, ojciec nabiera³ zbo-
¿a w p³achtê, przerzuca³ przez ramiê, ukrasza³ trochê 
œwiêconego ziarna z ,,równianki" i pó³kolistym ruchem 
sia³ w œwie¿¹ ziemiê zbo¿e. Brat obronowa³ koñmi 
zaprzê¿onymi do drewnianej brony i przykrywa³ te 
ziarna, aby kruki i gawrony, których ca³e stada lata³y, 
nie wydzioba³y. Potem wywozili gnój pod ziemniaki, 

Dochody mia³a matka niewielkie, tyle co z mleka i czasa-
mi kilo mas³a sprzeda³a czy trochê jajek. W zimie krowy 
ma³o mleka dawa³y, a cieli³y siê wiosn¹. Tak, ¿e nieraz 
zagl¹da³a do starego portfela ojca, gdzie skrzêtnie 
sk³ada³ z³otówki na op³acenie podatków, na kucie konia, 
na kupno nowych chomontów i inne gospodarskie 
potrzeby. Najmniej wymagalne by³ dziady, których 
wiele chodzi³o po proœbie, stare baby obwieszone 
torbami i ch³opy kalekie, œlepe lub bez rêki czy nogi.     
W podartych ³achmanach. Modlili siê g³oœno i ¿arliwie   
o zdrowie domowników i za dusze zmar³e, a brali co siê 
da³o. Kawa³ chleba, pieroga, sera, kawa³ek s³oniny, czy 
jajko. Dziêkowali wylewnie i wêdrowali dalej. Czasami 
prosili o nocleg. Niechêtnie matka przyjmowa³a, bo nas 
samych by³o szeœcioro, ale nie odprawia³a. Ojciec przy-
nosi³ pêczek s³omy do kuchni, rozœcie³a³ na pod³odze,    
a na to matka s³a³a stare kapoty i jak¹œ poduszkê, a ba³a 
siê zawsze, ¿eby wszy nie nanieœli. Te wszy co po 
g³owach we w³osach siedzia³y, nie by³y jeszcze takie 
groŸne, bo tak szybko nie prze³azi³y i ³atwiej je by³o 
niszczyæ, ale te odzie¿owe to wiêcej sprawia³y k³opotu. 
Wiele dzieci w szkole mia³o wszy, choæ od czasu do 
czasu przychodzi³a higienistka i sprawdza³a nasze 
g³owy. Ch³opcy nie mieli strachu, bo g³owy mieli 
obstrzy¿one do skóry i ¿adna wsza ju¿ tam schronienia 
nie znalaz³a. A z nas dziewczyn, niejedna mia³a warko-
cze i ró¿nie tam bywa³o. Nas z siostr¹ matka i ciotka 
bardzo pilnowa³y, czêsto nas iska³y, a jak coœ znalaz³y, 
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wozili drzewo na opa³, pi³owali je, r¹bali, uk³adali w rzê-
dy, ¿eby by³o gotowe, gdy przyjd¹ roboty i na zimê.

Kobiety sadzi³y kwoki na jaja, sia³y warzywa     
i sadzi³y ziemniaki pod motykê, na œwie¿o zaoranych 
zagonach, bieli³y w sadku wytkane p³ótno. Co roku 
wytyka³y matka z ciotk¹ 8 albo i 10 sztuk p³ótna 
lnianego, szarego po 15 m d³ugoœci ka¿da i rozœcie³a³o 
siê to p³ótno na trawie i polewa³o wod¹ kilka razy        
w ci¹gu dnia i tak przez dwa miesi¹ce codziennie, a¿ 
by³o bia³e. Nieraz, kiedy one sz³y w pole pleæ len, ja 
podlewa³am to p³ótno po lekcjach. W sadku sta³o kilka 
cebrów pe³nych wody, któr¹ wczeœniej ojciec i brat 
nanosili ze studni i trzeba by³o konewk¹ zaczerpaæ        
i polewaæ to p³ótno, a za godzinê jak by³a pogoda, by³o 
znowu suche. Czasami nie mieli czasu mê¿czyŸni, wiêc 
sama nosi³am kilkanaœcie wiader ze studni. Studnia by³a 
u nas na gumnie, a inni s¹siedzi mieli wspólne. Z tego 
p³ótna szy³a ciotka w zimie bielizny dla mê¿czyzn i dla 
nas wszystkich. Nigdy siê bielizny nie kupowa³o. Tkane 
te¿ by³y rêczniki, paczeœnina na przeœcierad³a, p³ócien-
ko kolorowe na poœciele, chodniki przetykane szmatami   
i samodzia³ na ubrania codzienne.

Kiedy siê ojciec upora³ z wiosenn¹ robot¹, a na 
polach i ³¹kach ju¿ siê zazieleni³o, zaprzêga³ do wozu 
konie i jecha³ na wioski szukaæ pastuszka do byd³a. 
Zwykle przywozi³ 11-to, l2-to, a najwy¿ej l3-letniego 
ch³opaka do pasionki. Starsze sz³y ju¿ za parobków do 
wiêkszej roboty. Przyje¿d¿a³ taki ch³opak do obcych 

sobie ludzi i zaczyna³ swoj¹ pracê. Nie by³a ona lekka. 
Codziennie o trzeciej rano, jeszcze zanim wzesz³o s³oñce, 
wypêdza³ byd³o na ugór odleg³y o dwa, trzy kilometry. 
Tam musia³ pilnowaæ swojej gromadki, aby ¿adne 
zwierzê nie wesz³o w zbo¿e i nie zrobi³o szkody. Œredni 
gospodarze, tak jak my, mieli po kilka krów, ze dwie 
ja³ówki, kilka ciel¹t, kilka lub kilkanaœcie owiec do tego   
i wszyscy wynajmowali do pasionki, bo sami nie mieli na 
to czasu. Ogrodzenia nigdzie nie by³o, a byd³o tam idzie, 
gdzie widzi wiêksz¹ zielonoœæ. Musia³ wiêc taki pastu-
szek chodziæ ci¹gle w ko³o swojej trzody, aby nie zrobi³a 
szkody. Zdarza³o siê, ¿e przysiad³ na ziemi i opar³szy 
g³owê o kamieñ usn¹³, a byd³o wesz³o w szkodê. Przy-
chodzili potem inni gospodarze na skargê. U nas siê te¿ 
to zdarza³o. Raz pamiêtam przyszed³ jakiœ gospodarz 
rozz³oszczony i mówi do ojca: ,,Wlejcie mu w skórê, bo 
jak nie, to ja go przy³apiê i wlejê, ¿e popamiêta". A ojciec 
na to odpowiada³: „Swoich dzieci nie bijê, to i cudzych 
nie bêdê. Zrobi³y bydlaki wam szkodê, to zwrócê, ile 
cenicie?” Zwrotu szkody nie chcieli, lepsz¹ satysfakcjê 
sprawi³oby im bicie ch³opaka, który by³ jeszcze dziec-
kiem, a ju¿ musia³ zarabiaæ na chleb dla rodziny. 
Takiemu ch³opcu p³aci³o siê za pó³ roku pracy 8 lub 10 
kwintali (metrów) ¿yta. To by³ chleb dla ca³ej rodziny. 
Na wsiach by³o wiele rodzin wielodzietnych i biednych, 
bo mieli ma³o ziemi i nieraz im brak³o chleba. Oprócz 
zbo¿a dostawa³ taki pastuszek zmianê bielizny, ubranie   
z materia³u kupionego w kramie i nowe skórzane buty. 



w wiêksz¹ trzodê, dwóch ch³opaków pilnowa³o, a reszta 
uganiali siê za krowami a¿ pomaili je wszystkie. Pêdzili 
potem takie stadko za stadkiem, gdy sz³y krowy ulic¹ 
piêknie by³o popatrzeæ, jakby brzozowy gaj o¿y³ i szed³ 
ulic¹. Pastuszków nie widaæ by³o zza byd³a, tylko 
s³ychaæ by³o œwist batów, którymi wymachiwali wiêcej   
z fantazji ni¿ z potrzeby i gromko pokrzykiwali ,,A gdzie 
raba, gdzie krasula, gdzie wiœnia, ma³a, ³aciata”. Krowy 
zna³y g³osy swoich pasterzy i sz³y w porz¹dku œrodkiem 
ulicy. Boczne brukowane chodniki by³y dla ludzi i nie- 
jedna gospodyni wychodzi³a wówczas z miot³¹, aby 
niesforne bydlaki zegnaæ na ulicê, bo nieraz id¹c 
lepieta³y gnojem i trzeba by³o zaraz zamiataæ. Kiedy 
byd³o wesz³o do swoich chlewów, gospodynie sz³y doiæ, 
a gospodarze siêgali za pazuchê, wyci¹gali stare, 
wytarte portfele i wysypywali z nich z³otówkê albo dwie 
dla pastuszka ,,przypasnego”. Co to by³a im za radoœæ. 
To by³a dla nich ogromna suma pieniêdzy. Szli potem do 
koœcio³a, dawali 10 groszy ksiêdzu na tacê, dumni, ¿e staæ 
ich daæ na ofiarê, a potem do sklepików do ¯ydów. 
¯ydowskie sklepy by³y otwarte w niedzielê, bo u nich 
œwiêto wypada³o w sobotê. Kupowali tam ró¿ne rzeczy. 
Gwizdki, harmonijki ustne, koziki, plastelinê, pestki itd. 
Radoœæ ich by³a krótka. Ciê¿ki swój obowi¹zek dŸwigali 
z dnia na dzieñ, têskni¹c za domem rodzinnym, który nie 
móg³ im zapewniæ nale¿nego im dzieciñstwa.

W tych butach, choæ ju¿ by³y zrobione u szewca, nigdy 
te ch³opaki nie chodzili, oszczêdzali je na zimê, ¿eby by³o 
w czym iœæ do koœcio³a i do szko³y. Do szko³y chodzili 
przez 2 lub 3 zimy, byle nauczyæ siê czytaæ i pisaæ. Krowy 
pasali boso, bez wzglêdu na pogodê. ¯al mi by³o tych 
ch³opaków, gdy nieraz w deszcz i zimno pêdzili krowy 
na pole i wracali potem przemokniêci i zmarzniêci. Mój 
ojciec myœla³, jak ul¿yæ w tym ciê¿kim obowi¹zku          
i zacz¹³ ogradzaæ pole, gdzie siê byd³o pas³o choæ 
jednym drutem kolczastym dooko³a i w tej zagrodzie 
budowa³ budê s³om¹ kryt¹, aby tam w razie deszczu 
móg³ pastuszek siê schroniæ, wpêdziwszy byd³o za ogro-
dzenie. Jako¿ i inni gospodarze poszli za ojca przyk³a-
dem. Ch³opaki do pasionki przychodzili do nas chêtnie, 
bo matka moja dobrze jeœæ dawa³a. A by³y takie 
gospodynie, ¿e tylko butelkê mleka i kawa³ek suchego 
chleba wk³ada³y do torby.

Zielone Œwi¹tki, które wypada³y w koñcu maja 
lub na pocz¹tku czerwca, by³y œwiêtem radosnym dla 
pastuszków. Pognawszy byd³o na ,,poranki” poganiali je 
m³odymi ga³êziami brzeziny, du¿e zielone wieñce 
zak³adali krowom na rogi i tak przybrane pêdzili oko³o 
ósmej godziny do domu. Nie by³a to ³atwa robota. 
Trzeba by³o nie tylko na³amaæ ga³êzi, których czasami   
w pobli¿u nie by³o, uwiæ wianki, ale najgorzej by³o 
umocowaæ je na rogach. By³ krowy spokojne, a by³y 
dzikie, które siê nie dawa³y z³apaæ za rogi. Jeden 
ch³opak tego nie móg³ zrobiæ. Spêdzali wtedy byd³o      
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Lato

dy koñczy³ siê rok 
szkolny, sianokosy Gby³y w pe³ni. 

Koniec czerwca, pocz¹tek 
lata by³ zwykle upalny. 
Siano sch³o szybko i 
pachnia³o aromatycznie. 
Pe³no w nim by³o ró¿nych 
zió³. Do koszenia trawy 
sz ³o u nas zwykle 
czterech, a nawet piêciu 
mê¿czyzn. Kosili kosami. 
Ojciec, brat i dwóch 
s¹siadów czy kuzynów, 
potem nasi szli do nich 
pomagaæ .  Tak by³o 
wszêdzie. Ju¿ wieczorem 
umawiali siê, kto kogo 
najwczeœniej zbudzi do koszenia. Szli wczeœnie rano 
zanim wzesz³o s³oñce, bo z ros¹ najlepiej trawa siê kosi. 
Kosili do po³udnia, a¿ s³oñce mocno przygrza³o             
i ramiona zaczê³y boleæ od machania kos¹. Ko³o godziny 
8-mej matka nosi³a na ³¹kê „podœniadanek”, aby siê 
mogli posiliæ i trochê odpocz¹æ. Potem szykowa³a 
œniadanie sute, z miêsiwem i œwie¿ymi plackami. Ojciec 

nalewa³ po kieliszku wódki, jeœli mia³ trochê w domu. 
Wódka rzadko u nas bywa³a, w niewielkich iloœciach        
i tylko w razie pilnej potrzeby albo na lekarstwo. Na 
lekarstwo wysy³a³a mnie matka czasami po „kruczek” 
spirytusu, do nacierania bol¹cych lub przeziêbionych 
miejsc. „Kruczek” to by³a ma³a buteleczka, zawiera ósm¹ 
czêœæ litra.

Przy szkole w Knyszynie. Okres miêdzywojenny



skoszonym szuwarze. Trzeba je by³o zgrabiaæ i wynosiæ 
na odleg³y o prawie pó³ kilometra brzeg. Dzia³ka by³a 
w¹ska i d³uga. Dalej by³ za ³¹k¹ piaszczysty brzeg, 
poros³y krzewami. Mê¿czyŸni nosili na nosid³ach ca³e 
kopy, my wi¹zki na postronkach zwi¹zane. Nieraz noga 
wpad³a g³êbiej w b³oto i ca³a wi¹zka siana spada³a         
z pleców w wodê. Ale najgorsze by³y czarne pijawki, 
których w tej wodzie nie brak³o. Okropnie siê ich ba³am, 
bo nierzadko siê zdarza³o, ¿e wychodzi³ ktoœ z nas na 
brzeg, a na ³ydkach wisia³y mu przyssane pijawki. K³u³    
w nogi skoszony szuwar, a¿ krew ciek³a strumykami i nie 
czu³o siê czy to pijawka przyssa³a siê do nogi, czy to tyko 
skaleczenie nadrzeczn¹ traw¹.

Do ¿niw wziêli mnie rodzice, gdy mia³am 9 lat. 
By³a jeszcze u nas wtedy na polach szachownica, poletka 
by³y w¹skie, a ci¹gnê³y siê po kilka kilometrów. Na 
takich dzia³kach trudno by³o zawróciæ wozem. Do ¿niwa 
jecha³o nas ca³a fura ¿eñców. Nas piêcioro. Bo zwykle 
albo ja albo siostra zostawa³a w domu dla pilnowania 
drobiu, gêsiaków, kurczaków i innego domowego 
ptactwa. Oprócz nas trzech wynajêtych ¿eñców, bo ¿yta 
by³o u nas najwiêcej. Ziemia by³a licha, piaszczysta,      
a tylko na mniejszych, lepszych kawa³kach sia³ ojciec 
pszenicê, owies i ziemniaki. Kupi³ mi ojciec nowy sierp, 
trochê mniejszy od innych, poostrzy³ go na toczydle,      
a matka powiedzia³a, ,,Ile. na¿niesz, to na¿niesz, ale siê 
ucz. Stawaj przy broŸnie, a ja tak¿e pomogê, ¿eby z ty³u 
siê nie zosta³o”. Stawaliœmy rzêdem na szerokim zagonie, 

Bardzo lubi³am sianowanie, choæ skoszona 
trawa ku³a w bose stopy. Wszyscy chodzili boso, doroœli 
i dzieci. Grabiliœmy grabiami i sk³adali w kopy, a mê¿-
czyŸni ³adowali je na ¿eleŸniak i wozili do stodo³y. 
Stodo³y by³y u nas dwie. Jedna na zbo¿e, druga na siano. 
Powietrze na ³¹ce by³o wspania³e. £oziny pachnia³y, 
blisko naszej ³¹ki wi³a siê rzeczka, a w niej przep³ywa³y 
stada mniejszych i wiêkszych ryb, p³otki, szczupaki, 
okonie. Ciemne ich grzbiety widaæ by³o dok³adnie       
w czystej wodzie. Lubi³yœmy z siostr¹ staæ na mostku       
i przygl¹daæ siê, jak p³ynê³a i bulgota³a woda pod 
mostkiem, a dalej p³ynê³a spokojnie. Brzegi poros³e 
krzewin¹ oblepia³a rzêsa i wodorosty. Rzeczka na 
œrodku by³a czysta, ¿e widaæ by³o ka¿dy kamieñ le¿¹cy 
na dnie, a przy brzegach b³otnista. Tam w ró¿nych 
zag³êbieniach by³y raki, ojciec nieraz je ³apa³, ca³¹ torbê 
od obiadu przyniós³. Matka je gotowa³a i by³y potem 
czerwone, a miêso w nich bielutkie i bardzo smaczne. 
Bociany nic nie ba³y siê ludzi, spacerowa³y sobie 
pomiêdzy kopkami siana i od czasu do czasu t³uste ¿aby 
znika³y w ich d³ugich, przepastnych dziobach. Mieliœmy 
w innym miejscu niedu¿y kawa³ek ³¹ki oko³o hektara, 
ale siano tam zwykle p³ywa³o na wodzie. Gdy wiosn¹ 
by³y roztopy i rzeczka zalewa³a ni¿ej po³o¿one miejsca, 
woda ta potem nie sp³ywa³a, sta³a w miejscu i by³a 
pe³na ohydnej rudawizny. Nieraz do kolan chodzi³o siê 
po tej rudawiznie. Mê¿czyŸni zakasywali portki a¿ za 
kolana, my tak samo spódnice. Siano opiera³o siê na 
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¿egnali siê i zaczyna³a siê praca wczeœnie rano, ledwo 
s³oñce wzesz³o. Kto najwczeœniej do ¿niwa wyszed³, 
najwiêcej mia³ honoru i takiemu ¿niwa bêd¹ sz³y dobrze. 
Tak przez kilka tygodni od rana a¿ do zachodu s³oñca 
schyleni do ziemi, ¿êliœmy zbo¿e w skupieniu, ma³o 
nawet rozmawiaj¹c, bo ka¿dy by³ zmêczony. Bola³y 
niemi³osiernie plecy, rêce od sierpów, pot ciek³ z gor¹ca. 
Jedynie przy obiadowym posi³ku, nasyciwszy g³ód 
pogadywali starsi o tym i owym, ale najwiêcej o tym, co 
dotyczy³o ¿niw. Czy ziarno naroœniête, czy pogoda 
pos³u¿y do koñca itd. Tak z¿êliœmy ¿yto, gdy wysch³o, 
mo¿na by³o odpocz¹æ kilka dni, póki mê¿czyŸni pozwo-
zili ¿yto, a nieraz oni jeszcze zwozili, a my ju¿ ¿êliœmy 
jêczmieñ, bo dojrzewa³, potem owies, pszenicê.

Pierwszego dnia nie³atwo sz³o mi ¿niwo. 
Mêczy³am siê tak do obiadu, a¿ raz szarpn¹wszy mocniej 
sierpem po s³omie poczu³am, ze coœ ciep³ego p³ynie mi 
po rêce. To by³a czerwona krew. Jeden palec przeciê-
³am sierpem. Ciotka, która zawsze nosi³a w przepas-
tnych kieszeniach swojej spódnicy czyste ga³ganki, 
owinê³a mi palec, ale ca³a szmatka by³a wkrótce 
czerwona, bo krew wyp³ywa³a obficie. Matka odprawi³a 
od ¿niwa tego dnia, ale na polu przeby³am do wieczora 
bo do domu by³o daleko. Chodzi³am po wodê do zdroju 
dosyæ daleko, bo ¿eñcy z gor¹ca mieli wielkie 
pragnienie. Ale za kilka dni nauka dalej sz³a i do koñca 
¿niw opanowa³am ju¿ tê sztukê, aby potem w nastê-
pnych latach byæ prawie doros³ym ¿eñcem. Nastêpnego 

roku tyko nie posz³am do ¿niw, bo dzia³y siê wówczas 
okropne rzeczy. By³a przeprowadzona komasacja, czyli 
scalanie gruntów. Geometrzy, in¿ynierowie pomierzyli 
pole i wytyczyli nowe du¿e dzia³ki, nazywane koloniami. 
Niejeden gospodarz jak móg³ tak siê przypochlebia³ tym 
,,ometrom”, aby dostaæ dzia³kê z lepsz¹ ziemi¹ i niedale-
ko. A ¿e ci panowie od komasacji lubili, jak im kto posta-
wi³ gorza³ki, wiêc zaczê³y siê wieczorami wêdrówki do 
ich mieszkania, a nieraz i na polu ukradkiem za krzaka-
mi. Ludzie stawiali im wódkê, przynosili pod pach¹ pêta 
kie³basy i tak zawierali bli¿sz¹ znajomoœæ. Pamiêtam 
wtedy mówi³a matka do ojca: ,,IdŸ i ty, pogadaj, wódki 
zanieœ, mo¿e lepsz¹ koloniê wydziel¹”. A ojciec na to: 
,,Wiesz matka, zanieœæ wódkê to trzeba razem piæ, a ja 
nie bêdê tak jak inni przychodzi³ pijany do domu, ¿eby 
dzieci to widzieli”. Ojciec za wódk¹ nie przepada³, my 
nigdy ojca pijanego nie widzieliœmy. Dopiero, gdy 
zaczê³am chodziæ do szko³y, pierwszy raz zobaczy³am 
pijanych ludzi na targu. Krzyczeli, machali rêkami, 
wyra¿ali siê jakoœ ohydnie, bo takich wyra¿eñ w domu 
nie s³ysza³am. Zatka³am uszy, ¿eby nie s³uchaæ i szybko 
przesz³am ko³o nich. Potem mówili koledzy, ¿e ci pijani 
wszczêli bójkê, przyjecha³a policja i wsadzili do aresztu. 
W s¹siedztwie naszym te¿ by³ jeden pijak, mia³ trochê 
ziemi, ale takie to tam by³o gospodarzenie. Dzieci 
gromada i bieda z nêdz¹. Wieczorem, gdy zazwyczaj 
powraca³ z knajpy, jego ¿ona wybiega³a z przeraŸliwym 
krzykiem na ulicê o ratunek wo³a³a, ale jakoœ nikt          



zasiewali ju¿ ludzie na nowych koloniach, ale ¿yto by³o 
siane jesieni¹, jeszcze na ,,szachownicy”. Ka¿demu jakiœ 
tam kawa³ ¿yta wchodzi³ w nowe kolonie, ale byli tacy co 
w jesieni zasieli, nie dawali z¿¹æ nowym gospodarzom. 
Ile wtedy k³ótni by³o, ile nienawiœci, a nawet bójek. Ktoœ 
tam rozbi³ g³owê kobiecie, bo zaczê³a ¿¹æ ¿yto czyjeœ, ale 
ju¿ na swoim polu. Kobietê zakrwawion¹ przewieziono 
do szpitala. Komuœ tam kos¹ piêtê obci¹³ ten co kosi³,     
a ten co zasia³ nie dawa³. Na wiele lat potem pozostawa-
³y urazy i nienawiœci, ale ludzie musieli pogodziæ siê      
z tym, co by³o ju¿ postanowione. Mój ojciec by³ bardzo 
pracowity, sia³ ³ubin na s³abej ziemi na 6-tej klasie i mia³ 
potem ³adne ¿yto. Po kilku latach uspokoi³a siê matka     
i do swego pola przywyk³a. Tak wiêc tego roku nie 
by³am przy ¿niwie, ale potem przy ka¿dym nastêpnym. 
Siostra by³a chorowita i ona zostawa³a w domu, bo tam 
by³a l¿ejsza praca. Jak przyjemnie by³o popatrzeæ, gdy 
¿yto by³o z¿ête i dziesi¹tki równym szeregiem sta³y na 
polu. Pod koniec ¿niw pomimo zmêczenia wszyscy byli 
weseli. Ten i ów z ¿eñców zaczyna³ przyœpiewki 
do¿ynkowe: 

Do¿êli ¿yta za starym chlebem
Ptaszki œpiewaj¹ pod samym niebem
Plon ¿niemy, plon
Do¿êli ¿yta, do¿niem jarzynki
A nasz gospodarz sprawi do¿ynki 
Plon ¿niemy, plon

 

z pomoc¹ jej nie spieszy³. Ludzie choæ jej wspó³czuli, ale 
w niczym nie mogli czy nie chcieli pomóc. Wiedzieli, ¿e 
m¹¿ j¹ bi³ po pijanemu, ³ama³ sprzêty, dzieci uciek³y       
i chowa³y siê po k¹tach. Nikt z s¹siadów nie poszed³, aby 
go uspokoiæ, a kobietê obroniæ. To by³y „rodzinne 
sprawy”, w które nie chcieli siê mieszaæ.

I tak siê sta³o jak matka przewidywa³a. Inni 
dostali lepsze kolonie i blisko, a dla nas wymierzono 
najdalej o trzy kilometry od domu i s³ab¹ ziemiê dano. 
Gdy ojciec z matk¹ pojecha³ pierwszy raz obejrzeæ swoj¹ 
now¹ dzia³kê, matka za³ama³a rêce i p³aka³a w g³os ci¹g-
le zawodz¹c: „O Bo¿e, mój Bo¿e, co my teraz poczniem”. 
Jej rozpacz by³a s³uszna. Choæby te byd³o, bo jak je 
pêdzaæ dwa razy dziennie w tê i tamt¹ stronê, tak daleko, 
a zwózka zbo¿a, wo¿enie gnoju. Z ciê¿arem przy wiosen-
nym czy letnim dniu, ledwo trzy razy mo¿na by³o 
obróciæ. Drogi by³y piaszczyste i b³otniste. Jak siê 
mêczy³y konie. A inni co blisko mieli, to i dziesiêæ fur 
zbo¿a za dzieñ przywieŸli i piechot¹ blisko by³o zajœæ.     
A przecie¿, gdzie jedna kobieta by³a, to musia³a od pracy 
w polu iœæ piechot¹ w po³udnie do domu, zajrzeæ na 
dzieci, na drób i znów wróciæ do ¿niwa czy innej roboty. 
Ojciec choæ sam by³ zasmucony, pociesza³ matkê jak 
umia³: „Nie lamentuj matka, nie zginiem. Pan Bóg 
dopomo¿e, bêdziem ¿yli”. By³o w tej kolonii chyba z 10 
hektarów i szeroko, i pastwisko tam by³o i pole, i laski, 
miejsce ³adne. Ojciec to wszystko matce pokazywa³, ale 
ona i patrzeæ nie chcia³a na to pole. Wiosn¹ jarzyny 
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Przyœpiewek by³o du¿o, jedne koñczono, drugie 
zaczynano. A ja z godzinê wczeœniej mog³am rzuciæ 
¿niwo, a¿eby przygotowaæ wszystko do przybrania 
plonu. Trzeba by³o nazbieraæ g³adkich kamieni i jeden 
wiêkszy p³aski i du¿o polnych kwiatów. Gdy nie by³o     
w pobli¿u, trzeba by³o dalej iœæ, najwiêcej ich ros³o na 
miedzach i ugorach. Gdy 
¿niwo by³o skoñczone, 
tylko trochê zostawa³o na 
plon, tak mo¿e pó³ snopa 
niez¿êtego ¿yta. Zwi¹zy-
wa³o siê je u góry wian-
kiem z zielonej trawy       
i ca³oœæ przybiera³o kwia-
tami. Ob³o¿yæ dooko³a 
kamieniami i ustroiæ kwia-
tami, to by³a moja robota. 
W œrodku wyrywa³o siê 
r¿ysko i na p³askim kamie-
niu uk³ada³o siê kawa³ek 
chleba, aby w przysz³ym 
roku plon zbo¿a by³ 
dobry. Matka zbiera³a po 
r¿ysku k³osy na rów-
niankê, mê¿czyŸni ze-
stawiali snopy, a któraœ 
odwa¿niejsza kobieta z 
wyna j ê t y ch  ¿ eñców 

chwyta³a s³omiane powrós³o i przepasywa³a ojca w pó³ 
przyœpiewuj¹c: „Gospodarzu nasz ty nam wina dasz, 
wypijemy, zaœpiewamy, bo dziœ na to czas” itd. Ojciec 
niby to siê broni³, ale da³ siê przewi¹zaæ, bo tak zwyczaj 
nakazywa³. Matka na piechotê na prze³aj pospieszy³a do 
domu szykowaæ poczêstunek, a ¿eñców, gdy ju¿ zbo¿e 

Do¿ynki w Kalinówce Koœcielnej. Autorka po lewej z mandolin¹, 1975 r.



Po¿ar siê szybko rozprzestrzenia³ i nieraz wypala³y siê 
ca³e wsie. W naszym miasteczku by³a stra¿ po¿arna, to 
szybciej przybywa³a na ratunek, ale te¿ nie uratowa³a 
pal¹cego siê budynku, tylko s¹siednie. Choæ i to by³o 
trudno. Domy sta³y na w¹skich posesjach blisko siebie,  
a stodo³y to ju¿ zwartym rzêdem. Najgorzej jak burza siê 
rozszala³a w œrodku nocy. Pamiêtam, jak raz uderzy³ 
piorun w stodo³ê s¹siada pe³n¹ ju¿ zbo¿a. W jednej 
chwili stanê³a w p³omieniach. Pal¹ce siê g³ownie, k³aki 
s³omy pada³y na s¹siednie stodo³y i domy. Ludzie 
krzyczeli, biegali, wynosili sprzêty z domów, poœciel, co 
siê da³o. K³adli to na ziemiê w ogrodach i sadkach,       
w deszcz, w b³oto. W koszulach, w gaciach nie zd¹¿y-
wszy jeszcze siê ubraæ. Na naszej stodole siedzieli brat    
z ojcem i polewali dach wiadrami wody, które po drabi-
nie donosi³y ciotka z mam¹. Gdyby zapali³a siê stodo³a, 
to przy niej chlewy, a potem i na dom by przenios³o. 
Wprawdzie by³ kryty dachówk¹, ale szczyty by³y 
drewniane i od gor¹ca móg³ siê zapaliæ. Stra¿ ugasi³a 
dopalaj¹c¹ siê stodo³ê s¹siada, ale do rana prze¿ywali-
œmy noc w wielkiej trwodze czy u nas siê nie zapali.

Du¿o by³o tych pogorzelców. W nocy nieraz po 
burzy widne by³y ³uny bli¿szych i dalszych po¿arów. 
JeŸdzili potem ci pogorzelcy po wioskach i miaste-
czkach, a ludzie wynosili im na wozy po snopku zbo¿a, 
po wi¹zce siana, aby mieli czym przechowaæ dobytek do 
wiosny. Zamo¿niejsi darowali coœ z ubrania, bieliznê lub 
trochê grosza. By³o to bardzo upokarzaj¹ce tym gospo-

by³o zestawione, ojciec wióz³ z parad¹ do domu. Zwykle 
trzyma³am siedz¹c na wozie równiankê, ¿eby ka¿dy 
wiedzia³, ¿e my ju¿ ¿niwo skoñczyli. Równianka te¿ by³a 
przybrana kwiatami. W domu pachnia³y ju¿ na stole 
pêpuchy z m¹ki pszennej, gotowana kie³basa. Wszyscy 
siadali, ojciec wynosili butelkê gorza³ki i jedzono obiad 
obfity. 

¯niwa by³y najwa¿niejsz¹ prac¹, ale potem te¿ 
jej nie brak³o. Z¿ê³o siê proso na kaszê, ³ubin na nasiona, 
rwa³o grykê i len. Najwiêcej roboty by³o z lnem. Trzeba 
go by³o wyrwaæ, rozes³aæ na ziemi, aby wysech³ i nabra³ 
koloru, potem go kijankami, pêczek po pêczku ca³¹ furê 
na klepisku w stodole wym³óciæ, potem go w wodzie 
moczyæ i znowu rozstawiaæ i suszyæ.

Za czasów mego dzieciñstwa zimy by³y mroŸne, 
a lata gor¹ce. Przed mrozem mo¿na siê by³o obroniæ. 
Nasz dom by³ ciep³y i gdy siê na noc zamknê³o 
okiennice, to szyby by³y czyste. W piecach pali³o siê 
ci¹gle szczapami drzewa i pêczkami ja³owca. Od ja³owca 
œmieci³o siê w chacie, ale piece by³y gor¹ce. Potem         
z tego popio³u robi³o siê ³ug do prania bielizny. Bardzo 
dobrze w nim siê pra³o, proszków do prania nie by³o, 
tylko szare myd³o i „zoda”.

Na gor¹co, na upa³ nie by³o rady. W cieniu pod 
drzewami by³o ch³odno, ale w lecie najwiêcej siê 
pracowa³o na polu, na upale. Po upa³ach czêste by³y 
burze z piorunami i po¿ary. Pali³y siê domy i stodo³y 
s³om¹ kryte od piorunów. Piorunochronów nie by³o. 
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darzom, którzy na jakiœ czas stali siê dziadami i nie mieli 
pracy i pieniêdzy, które by³o tak trudno w³o¿yæ w od-
budowê swoich budynków i mienia.

Po wakacjach wracaliœmy do szko³y, a reszta 
rodziny nadal pracowa³a ca³¹ jesieñ na polu. By³o drugie 
sianowianie i kopanie ziemniaków i warzyw. Wykopki 
tak samo lubi³am i nieraz po lekcjach sz³am daleko na 
pole pomóc przy kopaniu. Kopa³o siê motykami, po 2 
rzêdy ka¿dy. W jesieni dni by³y krótkie, wiêc matka 
wczeœniej sz³a do domu, aby do ciemna nakarmiæ œwinie, 
drób i ugotowaæ wieczerzê. Jak razem pracowano, tak 
razem wówczas jedzono posi³ki. W wiêkszoœci domów 
jedzono na ³awie z jednej miski, drewnianymi ³y¿kami. 
Siadano na sto³kach, rydlach, a nawet drewnianych 
pieñkach. Na stole by³o czysto, le¿a³ tylko bochenek 
chleba, nakryty bia³ym obruskiem i nó¿, aby ka¿dy 
kiedy chcia³ ukroi³ sobie skibê i zjad³. Le¿a³a jeszcze 
ksi¹¿ka do nabo¿eñstwa i rzadka w domach, a tylko      
w niedzielê czytana „Gazeta Œwi¹teczna”. Pamiêtam jak 
matka krzycza³a na nas, gdy któreœ z nas upuœci³o 
niechc¹cy kromkê chleba na pod³ogê. Trzeba by³o 
szybko j¹ podnieœæ, poca³owaæ i pozbieraæ okruchy, aby 
nikt nie podepta³. W naszym domu jedliœmy na stole i kto 
chcia³ bra³ sobie oddzielnie strawê na talerz. By³y ³y¿ki 
drewniane, a by³y te¿ i blaszane. 

Bardzo wszyscyœmy siê cieszyli, gdy by³o u nas 
pieczenie chleba. Matka by³a tym piekarzem. Ojciec 
me³³ w ¿arnach m¹kê i przynosi³ s³omian¹ kobia³kê, 

matka w dzie¿y jednego dnia przed wieczorem rozczy-
nia³a, a nastêpnego dnia miesi³a w dzie¿y, piek³a w chle-
bowym piecu. Gdy tylko wróci³yœmy z siostr¹ ze szko³y, 
matka wysy³a³a nas po bluszcz (tatarak) albo po liœcie 
kapuœciane na warzywnik. 

Przy koñcu naszej ulicy teren schodzi³ nisko. 
By³y tam ogrody warzywne, ka¿dy mia³ po zagonie, 
dalej by³a ³¹ka i niedu¿y p³ytki stawek, obroœniêty 
dooko³a bluszczem. Nazrywa³yœmy ca³e narêcze           
i nios³yœmy do domu. Gdy w lecie by³y ulewy i wody      
w tym stawku by³o du¿o, przynosiliœmy baliê, siada³o 
nas kilkoro i bior¹c kije zamiast wiose³, przep³ywaliœmy 
na drugi brzeg. W czasie suszy by³o tam wtedy wody 
ledwo do kolan. W zimie by³a tak œwietna œlizgawka. 
Ulica by³a sporo wy¿ej, wiêc z górki by³o saneczkami,      
a dalej na lodzie œlizgawka. Tam w zimie a¿ siê roi³o od 
dzieci wiêkszych, mniejszych i prawie doros³ych. Ale 
rzadko kto mia³ prawdziwe ³y¿wy. Najczêœciej by³y to 
dwie deseczki na sztorc przywi¹zane do podeszwy 
butów rzemieniem lub sznurkiem, ale jazda by³a 
wspania³a. 

Ale skoñczê o tym chlebie. Gdy by³ ju¿ wyro-
œniêty, matka bra³a d³ug¹ drewnian¹ ³opatê, nak³ada³a 
na ni¹ bluszczu albo kapuœcianych liœci (na zimê suszy³o 
siê je na strychu) i na nie k³ad³a chlebowe ciasto 
formuj¹c du¿y okr¹g³y bochen. Wsuwa³a go do 
wypalonego pieca chlebowego ostro¿nym ruchem, aby 
bochen nienaruszony po³o¿yæ na palenisku. Gdy ju¿       



z gryczanej m¹ki. By³y ciemne, ale bardzo smakowite. 
Dziady, które licznie w tym okresie chodzi³y po proœbie, 
pyta³y nieraz gospodynie: „Czy Wy ju¿ piekli gryczanki, 
u¿yczcie choæ glonek”. To by³y smutne œwiêta. Wspo-
minki o zmar³ych, odwiedzanie grobów, mod³y d³ugie, 
¿arliwe za dusze tych co odeszli. ̄ eby siê jak najprêdzej 
dostali do nieba, do wiecznej szczêœliwoœci. Co tu na tym 
œwiecie k³opoty i harówka, tam wreszcie cz³owiek sobie 
odpocznie, pozbêdzie siê wszelkich trosk i pobêdzie po 
wszystkie czasy w miejscu, jakiego na ziemi nigdzie nie 
ma.  

Listopad jest zawsze smutny. Mglisty, deszczo-
wy, dni coraz krótsze. Wieczory coraz d³u¿sze. Len ju¿ 
by³ przygotowany do przêdzenia, wiêc mama z ciotk¹ 
przynios³y ze strychu ko³owrotki i zaczyna³y przêdzenie, 
które trwa a¿ do postu. Wszystkie wieczory i we dnie, ile 
czasu wolniejszego by³o, skuba³y ogromne k¹dziele 
szarego w³ókna lnu, wyci¹ga³y d³ugie niekoñcz¹ce siê 
nitki. Przêd³y najczêœciej w œwieta³ce (kuchni), która jak 
na gospodarsk¹, by³a za ma³a. Dwa ko³owrotki, my       
z siostr¹ z lekcjami przy stole i tylko jedna lampa 
naftowa. Nafta by³a doœæ droga, wiêc wszyscy oszczê-
dzali j¹, jak mogli. Gdy skoñczyliœmy odrabianie lekcji, 
matka gasi³a lampê i zapala³a ma³y „kopciuszek” — 
zrobion¹ ze starego ka³amarza od atramentu i bawe³nia-
nego knota, ci¹gnê³a mniej nafty. 

Na wieczory przychodzili do nas s¹siedzi na 
pogawêdki s¹siedzkie. Siadywali na szlabanie, a jak 

5 lub 7 takich bochnów wyrobi³a, skroba³a dzie¿ê          
z resztek ciasta i robi³a mniejszy, cieñszy bochenek tzw. 
,,podp³omyk” i w ciasto wtyka³a plastry kie³basy            
i boczku. Gdy siê to upiek³o, nie by³o dla nas smakowit-
szego jedzenia jak ten podp³omyk z surowym mlekiem. 
Innym przysmakiem z chlebnej rozczyny by³ ¿ur bielony 
œmietan¹ i placki pieczone na patelni. Wiele lat póŸniej, 
gdy ju¿ sama by³am gospodyni¹ i piek³am chleb, 
robi³am te¿ podp³omyk i ¿ur. 

Jesieñ

o zakoñczeniu prac polowych, które robi³y kobie-
ty, zabiera³y siê one do wyrobu lnu. I tak ca³y PpaŸdziernik to by³o miêdlenie i tarcie lnu na 

,,cierlicach”, klepanie na kad³ubach i czesanie w³ókna 
na ¿elaznych szczotkach. Dlatego pewnie nazywano ten 
miesi¹c paŸdziernikiem, bo wszêdzie sypa³o siê moc 
paŸdzierzy. Na ka¿dym podwórku stuka³y cierlice. 
S³oñce grza³o jeszcze ciep³o, babie lato snu³o swoj¹ 
przêdzê. Czas z³otej jesieni ka¿dego roku cieszy³ oczy 
dojrza³ymi jab³kami w sadach, ró¿nymi odcieniami liœci 
drzew, które jeszcze nie opad³y, tylko zmieni³y kolor       
z zielonego na ¿ó³ty, czerwony, br¹zowy i z³oty. 

Na dzieñ Wszystkich Œwiêtych i Dzieñ Zaduszny 
piek³y kobiety gryczanki. By³y to pierogi pieczone        
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brak³o miejsca to i na wysokim progu. Gawêdzili do 
póŸnych godzin o wojnach, o dawnych czasach, co 
widzieli w œwiecie, jeden z nich by³ w Ameryce, drugi na 
Syberii, a wreszcie o duchach. Ten ostatni temat starcza³ 
na wiele wieczorów zimowych. Bo dawniej by³o wiele 
duchów, które pod ró¿nymi postaciami dawa³y znaæ      
o sobie. Jedni spotykali ogieñ wielkoœci przetaka, który 
sun¹³ œcie¿k¹, a gdy siê spotka³ z cz³owiekiem sypa³ 
iskrami i szed³ dalej, a ten co go zobaczy³, by³ ledwo 
¿ywy ze strachu. Taki ogieñ ciotka moja nieraz spotka³a, 
gdy póŸnym wieczorem wraca³a ogrodami od swojej 
starszej siostry. Ale ciotka by³a odwa¿na i wierzy³am jej, 
¿e mówi³a prawdê, bo nigdy nie k³ama³a. Kiedyœ znów 
s³ysza³a jak ¿arna me³³y zbo¿e na polu, gdzie ich wcale 
nie by³o. A gdy sz³a za tym g³osem, bo chcia³a zobaczyæ 
gdzie miele, to sz³a i sz³a, a nic nie spotka³a, a¿ zmêczona 
wróci³a do domu. Gdy u innej mojej ciotki zmar³a m³oda 
synowa po urodzeniu dziecka chocia¿ rodzi³a w szpitalu, 
bo wszystkie inne kobiety rodzi³y w domu, to przycho-
dzi³a czêsto ko³ysaæ swoje dziecko, gdy ciotka musia³a 
iœæ do obrz¹dku. Osoby nikt nie widzia³, ale to ¿e 
ko³ysa³a widzia³o kilka kobiet. Mê¿czyŸni widywali 
jakieœ stwory podobne do diab³ów, nieboszczyki zmarli 
nagle przychodzili do swoich domów i straszyli 
stukaniem, brzêkaniem ró¿nych przedmiotów. Nie wiem 
czy to by³a prawda, ale w naszym domu te¿ dzia³o siê 
czasem coœ dziwnego. Oto stary szlaban w kuchni, 
trzaska³ czasami tak g³oœno, ¿e a¿ szyby dr¿a³y i to 

wtedy, gdy tylko jedna osoba by³a w domu. Zdarzy³o siê 
to i mnie. A potem ogl¹daliœmy ten szlaban dok³adnie      
i ani jedna deska nie by³a pêkniêta, wszystko by³o         
w porz¹dku. Matka co roku dawa³a na mszê za tych, co 
zmarli na tym miejscu, ale owo trzaskanie usta³o dopiero 
po kilkunastu latach.    

Ba³am siê w ciemne jesienne wieczory wyjœæ na 
podwórko, przejœæ ulic¹, a nawet byæ samej w ciemnym 
pokoju. Raz zdarzy³o mi siê wracaæ wieczorem ze szko³y, 
bo by³a tam jakaœ impreza, idê, pamiêtam, a tu ciemnoœci 
egipskie, nic nie widaæ na krok. Zna³am ka¿dy kamieñ na 
ulicy, ka¿d¹ nierównoœæ, a tu s³yszê i widzê, ¿e coœ 
czarnego du¿ego rusza siê blisko mnie i coraz bli¿ej. 
Jakoœ nie krzyknê³am, choæ ze strachu ledwo mog³am 
zrobiæ parê kroków. Dopiero jak ta czarna bry³a 
chrz¹knê³a, pozna³am, ¿e to du¿a czarna maciora sz³a 
gdzieœ w sobie tylko wiadomym celu. 

Œnieg witaliœmy zawszê z radoœci¹, bo znika³y 
wówczas ró¿ne „mary” co grasowa³y w ciemnoœciach 
nawet wieczorami by³o jasno, dosyæ widno na œniegu.   
W adwencie myœleliœmy tylko (ja i siostra) o przygotowa-
niu zabawek na choinkê, wszystkie robi³o siê rêcznie. 
Choinkê zawszê ubiera³o siê od pod³ogi do sufitu, tak¹ 
ojciec przywozi³ z lasu, ¿e ledwo wchodzi³a do izby. 
Trzeba by³o zrobiæ wiele ³añcuchów, z szyszek, z bibu³ki 
i anio³ów, aby j¹ przyozdobiæ. Anio³y mia³y suknie po 
pó³ metra d³ugie, a ten co by³ na wierzcho³ku, jeszcze 
d³u¿sz¹. Wieczerzê wigilijn¹ spo¿ywaliœmy na bia³ym 



obrusie, który przykrywa³ siano. Matka szykowa³a 12 
potraw postnych, ale najbardziej smakowa³y nam œledzie 
i placki z grzybami. Starsza m³odzie¿ przygotowywa³a 
na œwiêta Bo¿ego Narodzenia herody. Próby odbywali w 
gospodarskich œwita³kach, stroje robili ze starych 
ko¿uchów, kap, przeœcierade³ itd. Wymaga³o to wiele 
pracy, ale przedstawienia by³y udane, wszyscy umieli 
teksty z pastora³ek jak trzeba. Mnie przypad³ zaszczyt 
byæ anio³em w jase³kach. Na widok œmierci z kos¹ 
m³odsze dzieciaki chowa³y siê po k¹tach, ale starsze 
nawet diab³a siê nie ba³y i usi³owa³y oberwaæ mu ogon. 
Nie by³o to ³atwe, bo by³ zakoñczony szpilkami. W œwiê-
ta drzwi siê nie zamyka³y od kolêdników z gwiazdami, 
szopkami, herodami i jase³kami, a wszystkim trzeba by³o 
daæ choæ po kilka groszy. 

Wieczorem ostatniego dnia starego roku cho-
dzi³y przebierañce powszechnie nazywani „cyganami”,   
z tej racji, ¿e ubierali siê jak Cyganie. Tañczyli, wró¿yli, 
winszowali gospodarzy Nowym Rokiem, ale przede 
wszystkim robili psoty. To szybê na dymnik, gdy cha³u-
pa by³a niska za³o¿yli, to wóz na stodo³ê wci¹gnêli. 
Gospodarz nazajutrz lamentowa³, ¿e mu wóz skradziono, 
a¿ spojrza³ na dach i odnalaz³ zgubê. Gospodyni nie 
mog³a œniadania uwarzyæ w Nowym Roku, bo piec nie 
mia³ ci¹gu, pe³na chata dymu nasz³o i dopiero ktoœ wlaz³ 
na dach i zdj¹³. To wiadra od œwiñskiego ¿arcia gdzieœ 
pochowali, ¿e nie by³o w czym nakarmiæ trzody, to ró¿ne 
inne psoty. Ludzie trochê siê ich bali, bo nigdy nie 

wiadomo by³o, co spsoc¹, ale taka by³a tradycja i gnie-
waæ siê nie mogli. Zreszt¹ nie wiedzieli na kogo, bo 
„cyganie” tak byli umazani sadzami i czerwonymi farba-
mi, ¿e nikt by w nich nie rozpozna³ znajomych ch³opców 
i dziewcz¹t. Dziewczêta rzadko chodzi³y w ,,cygany”. 
Najczêœciej ch³opcy — kawalerowie przebierali siê za 
cyganki i zabawne by³o, gdy czasem spod d³ugiej 
kraciastej spódnicy dojrza³o siê mêskie du¿e buty. 

Karnawa³ by³ najweselszym okresem w roku. 
Swaty, wesela, zarêczyny, odwiedziny rodzinne. 
M³odzie¿ organizowa³a zabawy i potañcówki. W na-
szym domu by³a du¿a izba (pokój) i czêsto u nas zbiera³a 
siê m³odzie¿. Mia³am kilka kuzynek, które do nas 
przychodzi³y, za nimi ci¹gnêli ch³opaki. Siostra by³a 
starsza ode mnie o trzy lata i by³a ju¿ pann¹. Uczy³a siê   
w gimnazjum w Bia³ymstoku, ale na ka¿de œwiêta i nie-
dziele przyje¿d¿a³a do domu. Weso³o u nas bywa³o. 
Œpiewaliœmy ró¿ne pieœni, a nieraz tañczyliœmy, bo 
ch³opcy sk¹dœ tam po¿yczyli stary patefon i p³yty. 
Szmaciane chodniki wyrzuca³o siê do sieni, stó³ i krzes³a 
odsuwa³o siê do k¹ta i zabawa sz³a na ca³ego. Rodzice 
czêsto bywali na weselach, bo mieli du¿o chrzeœniaków. 

W karnawale by³o lepsze jedzenie. Czêœciej 
jad³o siê miêso, kie³basê, co niedziela piek³a matka 
faworki (chrust), p¹czki lub pszenne albo ziemniaczane 
o³adzie. 

Na k¹dzielnice przychodzi³o piêæ i wiêcej kobiet 
z ko³owrotkami. W kuchni nie by³o miejsca, bo jeszcze 
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naszych dwa, wiêc przechodzili wszyscy do izby i zasia-
dali dooko³a sto³u. Na stole pali³a siê wiêksza lampa      
z kloszem, kobiety gawêdzi³y i przêd³y prawie do 
pó³nocy, a¿ sprzêd³y ogromne k¹dziele. Oczywiœcie 
trzeba je by³o ugoœciæ pampuchami i bia³¹ kaw¹. Potem 
matka z ciotk¹ sz³y do innych na k¹dzielnice. Te¿ 
wraca³y póŸno. Korzysta³am z ich nieobecnoœci, aby 
przeczytaæ ksi¹¿ki po¿yczone ze szkolnej biblioteki, bo 
mama nieraz na mnie krzycza³a, ¿e za du¿o nafty 
wypalam. Czytaj¹c, stale spogl¹da³am na szklany 
magazynek lampy, czy du¿o tej nafty ju¿ uby³o, ¿eby siê 
nie pozna³a, a gdy widzia³am, ¿e za du¿o tej nafty ju¿ 
uby³o, przykrêca³am knot jak najbardziej, aby mniej 
ci¹gn¹³ nafty. Ogieñ w piecu zapala³a matka zapa³k¹, ale 
lampê s³om¹, aby oszczêdziæ zapa³ek. Wyci¹ga³a z ³ó¿ka 
jedn¹ s³omê, zapa³a j¹ w piecu, a potem zdejmowa³a 
szk³o z lampy i zapa³a knot. Przyjemnie by³o wracaæ ze 
szko³y w t³usty czwartek, albo w ostatki. Ju¿ w sieniach 
pachnia³o sma¿onym ciastem. 

Nielekko potem by³o pocz¹wszy od Popielca 
poœciæ przez siedem tygodni. Miêso na obiad cztery razy 
w tygodniu i to niewiele, bo zapasy ze œwi¹t Bo¿ego 
Narodzenia ju¿ siê koñczy³y, a w sklepie nikt z gospoda-
rzy nie kupowa³, bo wstyd by by³o, brak³o zreszt¹ na to 
grosza. Za czasów mego dzieciñstwa post by³ ju¿ dosyæ 
³agodny, ale opowiada³a nam matka, ¿e w jej domu 
rodzinnym nie jad³o siê miêsa ca³y post, ani mleka, ani 
mas³a. Wszystkie potrawy by³y gotowane na oleju.        

A i u nas œroda, pi¹tek i sobota te¿ wszystko z olejem, 
tylko nam dzieciom mo¿na by³o wypiæ kubek mleka czy 
chleba z mas³em zjeœæ lub z serem. Najczêœciej gotowano 
groch, fasolê, bób, ¿ur chlebowy, do tego ziemniaki        
i œledzie czy surow¹ kapustê z olejem. W lecie jak 
chodziliœmy daleko na pole do pracy, te¿ braliœmy ca³¹ 
torbê p³ócienn¹, parê kilo gotowanego na sucho bobu, 
grochu lub fasoli i zanim zaszliœmy kilka kilometrów, to    
i zjedliœmy po drodze. 

Zaraz od pocz¹tku postu zaczyna³o siê tkanie. 
Ojciec z bratem znosi³ ze strychu warsztat tkacki, czyli 
krosna i sk³adali go, bo by³ rozebrany na czêœci. Ca³y nie 
wszed³by na strych. Gdy ustawili, zajmowa³ po³owê 
komory — alkierza. I zaczyna³o siê od rana do wieczora 
stukanie. Matka z ciotk¹ zmienia³y siê przy krosnach, 
gdy jedna sz³a do obrz¹dku, zasiada³a druga. Do 
œwieta³ki — kuchni wnoszono drewniane „wituchy” 
wysoki a¿ do sufitu z dwoma drewnianymi wa³kami na 
drutach u góry i w dole. Na te wa³ki nak³ada³o siê talkê 
(du¿y motek lnu) i wi³o siê na cewki przy ko³owrotku. A¿ 
do Wierzbnej (Palmowej) Niedzieli trwa³a ta robota. 

Najgorsza to by³a œroda na „pó³poœæ”. By³ taki 
zwyczaj, ¿e ch³opaki nabierali ca³e ³adyszki popio³u       
i ukradkiem wrzucali je do izby. Gliniane ³adyszki 
rozbija³y siê rzucone z rozmachem na drobne kawa³ki,   
a popió³ zasypywa³ mieszkanie. Wszystko by³o w popie-
le i trzeba by³o zmiataæ i sprz¹taæ. Czasami staliœmy przy 
oknach i pilnowaliœmy, ¿eby nie wpuœciæ do izby. Niech 
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ju¿ w sieni st³uk¹, bo taka by³a tradycja, ale ch³opaki 
jakby wiedzieli, zaszli wtedy od ogrodu czy od strony 
gumna i swoje zrobili. Raz nam a¿ kilka tych ³adyszek 
pe³nych popio³u wrzucili do izby, a uciekli tak szybko, ¿e 
nie dopilnowaliœmy. A gospodyniom wtedy niejedna 
³adyszka z p³otu zginê³a. 

Na pocz¹tku postu brat chodzi³ w pole po 
m³ode ga³¹zki wierzby i ca³y ich dzban sta³ na oknie ju¿ 
wypuszczaj¹cych zielone listki. Do Wierzbnej Niedzieli 
by³y piêknie rozwiniête. Œwiêci³o je wówczas na procesji 
w koœciele przybrane kolorowymi wst¹¿kami i kiedy 
latem szala³y burze, stawia³o siê w ka¿dym oknie po 
dwie wierzby, bo mia³y one chroniæ od piorunów. 

Szko³ê podstawow¹ skoñczy³am na rok przed 
drug¹ wojn¹ œwiatow¹. Wtedy jednak nikt o wojnie nie 
myœla³. Przynios³am do domu œwiadectwo z samymi 
pi¹tkami, pokaza³am rodzicom, ale ich to niewiele 
obchodzi³o, jakie mia³am stopnie, wa¿niejsz¹ spraw¹ 
by³o, ¿e ju¿ skoñczy³am szko³ê i bêdê pomaga³a w domu. 
Najbardziej siê cieszy³a matka, bo moja pomoc by³a jej 
potrzebna. Pracy by³o zawsze du¿o i w lecie, i zimie. To 
te¿ bardzo by³a niezadowolona, gdy powiedzia³am jej, ¿e 
kierownik szko³y prosi j¹ do siebie na rozmowê. Nigdy 
do szko³y nie chodzi³a, wywiadówek ogólnych nie by³o, 
jeœli jakiœ uczeñ Ÿle siê uczy³, to wówczas wzywano 
rodziców. Narzekaj¹c, ¿e nie ma czasu, przebra³a siê 
wreszcie i posz³a. Wróci³a zdenerwowana, bo kierownik 
mocno nalega³, aby rodzice wys³ali mnie do gimnazjum. 

Odpowiedzia³a wiêc kategorycznie, ¿e nie s¹ w stanie, 
nie ma mowy, bo jedna córka siê uczy, a to drogo kosztu-
je. Sama nauka w gimnazjum kosztowa³a za l rok szkolny 
przesz³o 400 z³. By³a to ogromna suma dla niezamo¿nych 
gospodarzy, bo kilogram mas³a kosztowa³ z³otówkê, 
kwintal zbo¿a l2z³, a krowa oko³o 100 z³. 

Tak wiêc zosta³am w domu pomagaj¹c w go-
spodarstwie, wiele prac ju¿ umia³am, szczególnie na 
polu, ale jeszcze trzeba by³o nauczyæ siê prz¹œæ, tkaæ, 
gotowaæ, praæ bieliznê, piec chleb i wiele innych prac   
w gospodarstwie domowym. By³am ju¿ przecie¿ pann¹ 
na wydaniu. Gdy skoñczy³am szko³ê, mogli ju¿ do mnie 
przychodziæ kawalerowie, ale mnie siê to jeszcze nawet 
nie œni³o. Gdy zdarzy³a siê wolna chwila od pracy, 
chwyta³am ksi¹¿kê, zamyka³am siê w zaciszny k¹tek      
i pogr¹¿a³am siê w czytaniu. Po¿ycza³am te ksi¹¿ki       
z biblioteki parafialnej i Ko³a M³odzie¿y Polskiej. 
Zazdroœci³am siostrze, ¿e siê uczy³a, ale ¿al mi by³o 
rodziców, bo widzia³am, jak pracowali i ciu³ali grosz do 
grosza, odmawiaj¹c sobie wielu niezbêdnych rzeczy.     
I tak by³am w dobrej sytuacji, bo skoñczy³am 7 klas,      
a wiele moich rówieœników nie skoñczy³o. Ju¿ po 
czwartej czy pi¹tej klasie musieli zostaæ w domu do 
pomocy lub do pilnowania m³odszego rodzeñstwa.     
W naszej szkole by³o dwuletnie „przysposobienie 
rolnicze”. Kto chcia³ to uczêszcza³, ja równie¿. Du¿o siê 
nauczy³am z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa. Mieliœmy 
w szkole poletka, na których uprawialiœmy trawy, zio³a 



lecznicze, warzywa i 
kwiaty. Za³o¿y³am ko³o 
domu du¿y ogród warzy-
wny i kwiatowy. Mia³am   
w nim du¿o pracy, ale lu-
dzie przygl¹dali siê i po-
dziwiali, a ja by³am dum-
na. Przyjemnie by³o w 
lecie w niedzielê posie-
dzieæ na ³awce wœród 
ró¿nobarwnych, rozkwit-
³ych kwiatów, których 
zapachy by³y tak przyje-
mne, ¿e a¿ odurzaj¹ce.   
W zimie przy ko³owrotku, 
w lecie, wiosn¹ i w jesieni 
najwiêcej czasu spêdza-
³am w ogrodzie. To by³ 
mój œwiat, w którym by³o 
mi dobrze i bezpiecznie.          
I oczywiœcie ksi¹¿ki. Nie 
têskni³am za ¿adnym in-
nym œwiatem, który zna-
³am tylko z ksi¹¿ek. Raz 
siê wprosi³am do ojca,¿eby
wzi¹³ mnie do Bia³egostoku, bo wióz³ kartofle na 
sprzeda¿. Zwyk³e jeŸdzi³ brat, ale by³am ciekawa du¿ego 
miasta. Wyjechaliœmy wieczorem. Jechaliœmy powoli, 

noga za nog¹, bo na ¿elaŸniaku by³o du¿o ciê¿aru,         
a koby³a by³a ju¿ w latach. M³odszy koñ ba³ siê            
w mieœcie samochodów, wiêc ojciec nie chcia³ go przy-
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przêgaæ. Noc by³a ciemna, ¿e nie widaæ by³o furmanek 
jad¹cych za nami, tyko s³ychaæ furkot wozów po wy-
boistej szosie. Przystawaliœmy kilka razy, bo koby³a 
musia³a odpocz¹æ i pojeœæ obroku, a my pochodziæ po 
szosie, ¿eby siê rozgrzaæ, bo zi¹b jesienny dokucza³. Tak 
samo inni. Kto mia³ lepsze konie, wyprzedza³ nas, wiêc 
my musieliœmy pospieszyæ, aby pierwszego targu nie 
min¹æ. Gdy jecha³o siê pod górê, ojciec schodzi³ i szed³ 
piechot¹, aby ul¿yæ koniowi. 

Zajechaliœmy na targ wczeœnie rano, ale ju¿ tam 
by³o pe³no wozów z kartoflami, ze zbo¿em, z warzywa-
mi. Staliœmy tam dwie godziny, a tylko kilka worków 
kartofli sprzedali. Ojciec wtedy zaprzêg³ konia i pojecha-
liœmy w ulicê na peryferie miasta. Ale d³ugo jeŸdziliœmy 
a¿ do po³udnia zanim te kartofle z trudem sprzedaliœmy. 
Ojciec wtedy poszed³ do sklepu, a ja pilnowa³am wozu    
i konia. Przyniós³ pytlowego chleba i kó³ko kie³basy, 
trochê pojedliœmy, ale wiêcej zostawiliœmy, aby zawieŸæ 
do domu goœciñca z miasta. Wszyscy wówczas, jeœli mieli 
jakie sprawy czy na targ, jeŸdzili wozami, do miasta by³y 
30 kilometrów. Samochód osobowy jeŸdzi³ raz dziennie, 
ale bilet kosztowa³ 2 z³ote w jedn¹ stronê i ma³o kto nim 
jeŸdzi³. Tylko urzêdnicy. W naszej miejscowoœci by³o 
trzy klasy ludnoœci. Urzêdnicy, czyli inteligencja, rolnicy 
(wówczas nazywani ch³opami, ale niektórzy obra¿ali siê, 
bo pochodzili ze szlachty) i robotnicy. Najlepiej by³o 
urzêdnikom. Chodzili porz¹dnie ubrani, w kapeluszach 
kobiety i mê¿czyŸni, mieli ³adne mieszkania, ¿ony nie 

pracowa³y zawodowo, zajmowa³y siê domem, a wiele     
z nich mia³o nawet s³u¿¹ce. 

¯ycie gospodarzy wydawa³o siê na pozór dosta-
nie i robotnicy zazdroœcili nam ziemi, krów, wszystkiego 
co mieliœmy. Ale tylko nieliczni byli zamo¿ni, co mieli 
wiêcej i lepszej ziemi, mogli sobie pozwoliæ na trzymanie 
parobka, albo jeŸdzili za ocean do Ameryki i jeœli tam im 
siê powiod³o, to wracali, budowali murowane domy       
i dobrze mieli. Wszyscy jednak pracowali od œwitu do 
nocy i z przyzwyczajenia ¿yli tak jak inni. By³y rodziny 
rolnicze nawet bardzo biedne. Gdy mieli 2 lub 3 hektary 
ziemi, a dzieci by³o kiedyœ du¿o, po dziesiêcioro i wiêcej, 
harowali wiêc ciê¿ko, szli do bogatszych na zarobek, na 
s³u¿bê, do pracy w lesie, do wyrêbu, aby dokupiæ trochê 
ziemi na posag dla dzieci. Robotnikom by³o najgorzej. 
Szukali roboty gdzie siê da³o, a u gospodarzy pomagali 
za ¿ywnoœæ. 

Maj¹c piêtnaœcie lat, liczy³am siê ju¿ do m³odzie-
¿y. Ch³opaki — kawalerowie coraz czêœciej u nas bywali, 
a matki, stryjne i ciotki spotykaj¹c siê uk³ada³y plany 
ma³¿eñskie. Ju¿ kilka rodzin by³o chêtnych wzi¹æ mnie 
za synow¹, ju¿ ró¿ni wujkowie zaczêli swataæ kawale-
rów. Bo kiedyœ nieraz tak bywa³o, ¿e czekano a¿ 
dziewczyna doroœnie, ale ju¿ by³a zaplanowana temu czy 
innemu. Nie przejmowa³am siê tym, bo jeszcze by³ czas 
na zamêœcie, a tymczasem m³odzie¿ wci¹gnê³a mnie do 
swego grona, w lecie urz¹dzaliœmy majówki w lesie,      
w zimie zabawy i kuligi. Zimy by³y œnie¿ne i mroŸne, ale 



to nam nie przeszkadza³o. 
Lubi³am kuligi. Jecha³o siê    
w kilka lub kilkanaœcie 
sañ, konie w zimie by³y 
wypoczête, dzwonki u sañ 
dzwoni³y gdy siê jecha³o 
przez las, p³aty œniegu spa-
da³y na g³owy, w lesie by-
³o cudownie. Potem by³y 
zabawy, nierzadko do 
bia³ego rana. Weso³o nam 
by³o, wszelkie troski by³y 
jeszcze przed nami. O 
wszystkim myœleli starsi, 
polityk¹ nikt z nas siê nie 
zajmowa³, niewiele wie-
dzieliœmy o sprawach 
kraju. 

W szkole nauczo-
no nas patriotyzmu. Wie-
dzieliœmy z lekcji historii o 
l50-letniej niewoli naszej 
ojczyzny, wiêc gdy „nasta³a 
Polska” czego¿ wiêcej by³o pragn¹æ. Rodzice opowiadali 
nam, jak to by³o za cara, a my byliœmy szczêœliwi, ¿e 
urodziliœmy siê w wolnej ojczyŸnie. Narzekali ludzie na 
du¿e podatki, na drogie szko³y, ale godzili siê z tym, bo 
przecie¿ wszystko by³o polskie. Polskie szko³y, urzêdy, 

polskie ksi¹¿ki, gazety, a ¿e Polska niedawno nasta³a po 
latach niewoli, to nikt siê nie dziwi³, ¿e nie wszystkim 
by³o dobrze. W szkole nauczono nas szanowaæ i czciæ 
przywódców naszego narodu, marsza³ka, prezydenta, 
premiera, ca³y nasz rz¹d. A szczególnie marsza³ka Józefa 
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Harcerze na rynku w Knyszynie. Okres miêdzywojenny.



— 40 —

Pi³sudskiego, nie tylko darzyliœmy wszyscy szacunkiem, 
ale kochaliœmy go, jak bohatera narodowego, jak 
Koœciuszkê, i innych. Walczy³ przecie¿ o wolnoœæ Polski, 
z legionistami, strzelcami, na polu, w okopach, wszêdzie. 
Polska wolna wiele mu zawdziêcza³a. Tyle pieœni 
œpiewano o wojsku, o u³anach, legionistach, piechocie 
itd. Nawet dziœ po latach nie s¹dzê, ¿e nasze uwielbienie 
dla Marsza³ka Dowódcy Si³ Zbrojnych by³o czymœ z³ym. 
Niech kto krytykuje go, jak chce, po drugiej wojnie 
bardzo go krytykowano, ledwo, ¿e wrogiem Polski nie 
czyniono. Czyta³am wiele o tym w gazetach, mówiono 
naszym dzieciom w szkole. Dlaczego? Nas przed-
wojennych trochê to bola³o. Dlatego go nie lubiano po 
wojnie i poni¿ano go, bo podobno pope³nia³ b³êdy        
w swojej polityce. Na polityce my siê wówczas nie znali. 
A któ¿ nie pope³nia b³êdów, jak wódz, król, prezydent. 
Jaki ustrój na œwiêcie jest idealny, w którym wszystkim 
dobrze ¿yæ? Kto z obecnie ¿yj¹cych polskich przywód-
ców mia³by wówczas w 1918 i 20 roku zaufanie do 
najbli¿szych s¹siadów ojczyzny, do zaborców, którzy 
zamiast pomóc nam w trudnoœciach, rozgrabili nasz kraj 
i niszczyli w nas polskoœæ, jak mogli. Ilu naszych roda-
ków powêdrowa³o na dalek¹ Syberiê, na zes³anie? Ilu     
z nich nie wróci³o ju¿ do swoich rodzin, za to ¿e byli Po-
lakami. To by³o za cara, potem by³a w Rosji rewolucja, 
inny rz¹d, inny ustrój. Dochodzi³y do nas i te wieœci, Ale 
rewolucja te¿ poci¹gnê³a za sob¹ wiele ofiar, la³a siê 
bratnia krew. Zanim nowa w³adza siê umocni³a i nasta³ 

spokój i porz¹dek, up³ynê³o kilka lat, a mo¿e i kilkana-
œcie, jak mo¿na siê dziwiæ, ze nasi ówczeœni przywódcy, 
nie mieli zaufania do nowej w³adzy radzieckiej. Kr¹¿y³y 
po polskich wsiach wieœci, ¿e bolszewicy, którzy rz¹dzili 
w Rosji po rewolucji, zabierali ziemiê panom i ch³opom  
i tworzyli ko³chozy, gdzie wspólnie pracowali, a nikt nic 
nie mia³ na w³asnoœæ. Czy fa³szywe to by³y wieœci, czy 
prawdziwe, nikt na pewno nie wiedzia³. Ale polski ch³op 
panicznie ba³ siê zabrania mu ziemi, na któr¹ tyle 
pokoleñ czeka³. Pamiêtali przecie¿ i wspominali polscy 
wieœniacy czasy pañszczyŸniane, kiedy pracowali dla 
panów za niewielkim wynagrodzeniem i we wszystkim 
im podlegali. Teraz, gdy mieli swoje zagony, trzymali siê 
ich pazurami. Zabraæ ch³opu ziemiê, to tak jak zabraæ 
mu ¿ycie. Wiêc choæ ciê¿ko pracowali i nieraz cierpieli 
niedostatek, ale za nic w œwiecie nie chcieli zmiany. Byli 
wówczas jeszcze panowie, hrabiowie i magnaci, co mieli 
maj¹tki ziemskie, a ludzie ci co w³asnej ziemi nie mieli, 
pracowali za nich, gdy oni weso³o ¿yli w kraju lub za 
granic¹. Nikomu jednak to w myœli nie pozosta³o, aby tê 
ziemiê mo¿na im by³o zabraæ i rozdaæ tym, co jej nie 
maj¹. To wesz³o ju¿ w wiekow¹ tradycjê. Czasami 
dochodzi³y wieœci, ¿e robotnicy w miastach robi¹ wiece, 
pochody, przeciwko ówczesnemu ustrojowi i w³adzy, ale 
nikt siê nie dziwi³ im, bo ma³o zarabiali i brak³o im 
pracy. Tacy co nic nie mieli, niczego siê nie bali. 
Posiedzieli niektórzy w wiêzieniu za te rozruchy tu       
u siebie w kraju i znów wychodzili na wolnoœæ. Gdzieœ 



tam w ro¿nych czêœciach kraju burzyli siê ch³opi, 
wiecowali, wysuwali swe pretensje i ¿ale. W naszych 
okolicach by³o spokojnie, tylko raz ktoœ zorganizowa³ 
wiec na rynku, gdy targ siê odbywa³, jacyœ tam nieznani 
1udzie przemawiali, krzyczeli do ludzi, inni myœleli, ¿e to 
jakaœ bójka, które czêsto na targach bywa³y, otoczyli ich 
ch³opy t³umnie, ale niewiele siê dowiedzieli o co chodzi, 
bo ktoœ da³ znaæ do policji, a ci przyszli i kazali siê 
wszystkim rozejœæ. Nie by³o to takie ³atwe. Ca³y rynek 
by³ zastawiony furmankami, ¿e przejœæ by³o trudno. Na 
wszech baby siedzia³y sprzedaj¹c kury, gêsi, jajka 
we³nê, p³ótno i inne rzeczy. Ch³opi mieli na wozach 
rozwi¹zane worki ze zbo¿em, skrzynki z prosiêtami, tu i 
ówdzie krowa sta³a uwi¹zana do drabiny, konie 
wyprzê¿one sta³y zwrócone ³bami do wozów i przegry-
za³y siano z pó³koszków. Zaczêli jednak z poœpiechem 
siê zbieraæ i odje¿d¿aæ do domów. Spora grupa sta³a 
jednak na œrodku rynku i dyskutowa³a, widaæ mówcy 
poruszyli wa¿ne dla nich sprawy. Organizatorzy wiecu    
i mówcy znikli gdzieœ bez œladu, a policja bezskutecznie 
wzywaj¹c zebranych do rozejœcia siê, widaæ byli tam te¿ 
robotnicy, którzy przyszli tylko sami, mo¿e w celu 
kupienia czegoœ na targu. Puœci³a w koñcu gaz ³zawi¹cy, 
który rozp³yn¹³ siê po ca³ym rynku. Ludzie zaczêli 
zas³aniaæ oczy i uciekaæ. Na ten moment gromada nas 
id¹cych ze szko³y uczniów nasz³a, s³yszeliœmy pamiêtam 
krzyki: „Dzieci, uciekajcie, tu gaz”. Rzeczywiœcie zaczê³o 
nas szczypaæ i piec w oczy, wiêc my biegiem przez 

rynek. W ulicy by³o ju¿ czyste powietrze. 
Po tym zdarzeniu by³o znów spokojnie, dopiero 

latem 1939 roku, coœ siê zakot³owa³o. Ludzie zaczêli 
pogadywaæ o wojnie, coraz to nowe wieœci dochodzi³y   
z ró¿nych stron, ¿e Niemcy szykuj¹ siê do wojny z Polsk¹. 
Starsi bardzo lêkali siê wojny, bo czteroletni¹ pierwsz¹ 
œwiatow¹ prze¿yli i wiedzieli, co to jest wojna. Matki 
maj¹ce doros³ych synów po wojsku lêka³y siê, ¿e jak co 
do czego, zabior¹ ich na wojnê. My, to znaczy m³odzie¿, 
mieliœmy inne zdanie. Nauczeni w szkole, ¿e Polska jest 
potê¿na, ma siln¹ armiê i nikt jej nie zwyciê¿y. Kto 
napadnie, zaraz zostanie pobity i odejdzie jak niepyszny 
od granic naszej ojczyzny. Dobrze pamiêtaliœmy s³owa 
Marsza³ka Œmig³ego-Rydza, który po œmierci Józefa 
Pi³sudskiego dowodzi³ nasz¹ armi¹: „Nie damy? Nie 
tylko nie damy ca³ej sukni, ale nawet guzika od niej”. Te 
s³owa kazano nam w szkole nauczyæ siê na pamiêæ        
i d³ugo zosta³y w naszej pamiêci. Mit o potêdze kraju nie 
dopuszcza³ ¿adnych w¹tpliwoœci. Pod koniec sierpnia 
zaczêto mówiæ, ¿e lada godzina bêdzie og³oszona 
powszechna mobilizacja. Ludzie szli gromadnie pos³u-
chaæ radia, choæ odbiorniki by³y nieliczne. Jeden by³      
w szkole, drugi u ksiêdza proboszcza i wiêcej chyba ¿e 
nie by³o. Jedni drugim przepowiadali, co us³yszeli. 
Niemcy ¿¹dali przejœcia przez „korytarz” do Prus 
Wschodnich, ¿e niby chc¹ swoje wojska przeprowadziæ 
na swoje terytorium, bo stamt¹d bli¿ej do Zwi¹zku 
Radzieckiego, wiêc chc¹ siê zabezpieczyæ. Kto ich 
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zamiary móg³ odgadn¹æ. Mo¿e chcieli nam, tzn. Polsce, 
odci¹æ dostêp do morza. Tymczasem nasi ministrowie 
bawili ich podobno w Polsce na polowaniu. 

Wieœæ rozesz³a siê lotem b³yskawicy. Rz¹d 
polski nie zgodzi³ siê na ¿¹dania Niemców. Powszechna 
mobilizacja zosta³a og³oszona. P³acz rozleg³ siê po 
cha³upach. Lamentowa³y matki i ¿ony, ¿egnaj¹c swoich 
synów i mê¿ów, odje¿d¿aj¹cych do wojska. By³o ju¿ po 
¿niwach, jedni mówili, ¿e dobrze, ¿e zbo¿a ju¿ z¿ête        
i zwiezione, bez mê¿czyzn trudniej by³oby z tym radziæ, 
ale nastêpne prace na polu czeka³y. Inni znów powiadali, 
¿e to gorzej, bo jak bêdzie wojna, to mog¹ byæ po¿ary      
i stodo³y ze zbiorami sp³on¹, a na polu coœ nie coœ by 
zosta³o. Wiadomo, wojsko kopie okopy, gdzie mu wypa-
dnie. Jeszcze inni ¿ywili nadziejê, ¿e wojny nie bêdzie, 
tylko trzeba byæ w pogotowiu. Niektórzy rozg³aszali 
pog³oski, ¿e teraz Niemcy puszcz¹ gazy truj¹ce, jeœli 
zaczn¹ wojnê i wszystkich wytruj¹. Nasze w³adze pole-
ca³y, aby siê w miarê mo¿liwoœci zabezpieczyæ. Wiêc 
uszczelnialiœmy okna, drzwi, aby gaz siê nie przedosta³. 
Podobno wojsko mia³o maski przeciwgazowe, ale my to 
nie. Kilka dni szybko minê³o i oto w dniu l-go wrzeœnia, 
by³a zdaje siê niedziela, bo byliœmy wszyscy w domu, 
us³yszeliœmy warkot samolotów, nisko lec¹cych, a¿ 
szyby w oknach zadr¿a³y. By³a ich ca³a eskadra, 
ogromne, czarne. Wyszliœmy na podwórko, aby siê 
przyjrzeæ czy to nasze, czy nie, ale w tej chwili silne 
detonacje wstrz¹snê³y powietrzem. Wiêc my wszyscy 

wbiegliœmy do piwnicy, do której siê wchodzi³o w 
kuchni, zamknêliœmy drzwi za sob¹, te drzwi 
uszczelniliœmy, no i czekamy. Jeszcze przez kilka minut 
trwa³y detonacje, a potem wszystko ucich³o. D³ugo 
jeszcze siedzieliœmy, wreszcie trzeba by³o wyjœæ, 
zobaczyæ, co siê sta³o. Ju¿ wiedzieliœmy, ¿e to niemieckie 
samoloty zbombardowa³y nasze miasteczko, ¿e ju¿ 
wojna rozpoczêta. Nie by³o u nas ¿adnych wa¿nych 
obiektów, tyle obok ¿e sz³a szosa, a linia kolejowa by³a o 
5 kilometrów dalej. 

Szyby na szczêœcie nie wylecia³y z okien, mo¿e 
dlatego, ¿e okleiliœmy je na ukos paskami papieru. Tak 
nas pouczono. By³a organizacja, która nazywa³a siê Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej „LOPP”. By³a 
wœród m³odzie¿y szkolnej i wœród doros³ych. Tam 
przyuczano na wypadek wojny. W domu wiêc mo¿na 
by³o siedzieæ, gazu nie czuæ by³o. Zobaczyliœmy, ¿e na 
ulicy biegn¹ ludzie w stronê rynku i krzycz¹ coœ. Wybie-
gliœmy i my. Dooko³a rynku pali³y siê domy, k³êby dymu 
ci¹gnê³y w nasz¹ stronê. Jako¿ zawy³a syrena i przyby³a 
stra¿ po¿arna i przy pomocy ludzi ugasili po¿ar, aby siê 
dalej nie szerzy³. Te domy, które ju¿ by³y w ogniu, 
sp³onê³y, szczêœcie, ¿e ofiar w ludziach nie by³o. 

Codziennie potem przelatywa³a nad nami 
eskadra wrogich samolotów i codziennie kryliœmy siê, 
kto by³ w domu, a ci co na polach byli te¿, gdy zobaczyli 
tylko na niebie ciemne punkciki, k³adli siê w bruzdy lub 
chowali w krzakach. Na razie u nas nie by³o bombar-



dowania, ale s³ychaæ by³o huk spadaj¹cych bomb        
w niezbyt dalekiej odleg³oœci. Bombardowali Niemcy 
dworzec kolejowy, tory, a najwiêcej miasto Bia³ystok. 
Nocami ³uny po¿arów zajmowa³y pó³ widnokrêgu. Nie 
mieliœmy ¿adnych wieœci co siê dzia³o w kraju, gdzie by³ 
rz¹d, wojsko, nasze samoloty. Wyjechaliœmy do lasu      
i dopiero po tygodniu wróciliœmy do domów. Po kilku 
dniach zadudni³ bruk na ulicy pod czo³gami i samocho-
dami pancernymi. Na ka¿dym by³a niemiecka swastyka. 
Jechali i jechali, przyjechali jedni, za kilka godzin drudzy. 
¯o³nierzy prawie nie by³o widaæ, tak byli ukryci          
w swoich bojowych wozach. Czasami zatrzymywali siê, 
wchodzili do mieszkañ, prosz¹c o wodê do picia. Nie 
rozumieliœmy ich mowy, tylko brat, który uczy³ siê       
w szkole podstawowej po niemiecku, móg³ siê z nimi 
rozmówiæ. Potem ju¿ zniesiono w szkole lekcje niemie-
ckiego, ju¿ siostra i ja nie uczy³yœmy siê, Siostra w gimna-
zjum uczy³a siê francuskiego. 

Trudno opisaæ nasze uczucia wówczas, trwoga 
ogarnê³a nasze serca, ale mieliœmy nadziejê, ze wkrótce 
przyjd¹ nasi i przepêdz¹ wrogów sk¹d przyszli. Czekali-
œmy z dnia na dzieñ. 

Po kilku tygodniach, gdy ju¿ od kilku dni nie 
widaæ by³o Niemców, wesz³y do naszego miasteczka 
wojska radzieckie. Ca³e kolumny wojskowe, samochody, 
czo³gi i piechota, sz³y szos¹. Dowiedzieliœmy siê wtedy, 
¿e Niemcy napadli równie¿ na Zwi¹zek Radziecki, który 
zmuszony by³ siê broniæ i dlatego wojska wesz³y na teren 
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Polski. Niemcy musieli siê cofn¹æ, ale zajmowali jeszcze 
po³owê kraju. S¹siad nasz wróci³ z wojska, ze szpitala. 
By³ ciê¿ko ranny. Dowiedzieliœmy siê, ¿e nasze wojsko 
rozproszone, czêœæ w niewoli, czêœæ nawet przedosta-
wa³a siê do Zwi¹zku Radzieckiego. Rz¹d uciek³ za 
granicê. Brak³o amunicji i wszelkiego uzbrojenia. Klêska 
by³a oczywista. 

Od wrzeœnia 1939 do czerwca l941 roku by³a     
u nas w³adza radziecka. Wojska coraz to przyje¿d¿a³y, 
samoloty przelatywa³y, radzieckie. Czasami dawa³o siê 
s³yszeæ g³uche dudnienie bombowców niemieckich, gdy 
lecia³a eskadra, taki by³ odg³os, ale radzieckie samoloty 
czuwa³y i przepêdza³y wrogów lub stacza³y walki 
powietrzne. U nas by³ wzglêdny spokój. Wojna toczy³a 
siê dalej na wielu frontach, ogarnê³a Europê. 

W gospodarstwie pracowaliœmy wszyscy tak 
jak dawniej, tylko smutek grub¹ warstw¹ leg³ w naszych 
sercach. Nawet my m³odzi rzadko zbieraliœmy siê na 
œpiewy i tañce, nie by³ na to czas. 

Zdawa³o siê nam, ¿e zgrzeszymy ciê¿ko, jeœli     
w takim czasie bêdziemy siê weselili. Przez dwie zimy 
stacjonowa³y po domach wojska radzieckie, piechota. 
Ale byli te¿ kawalerzyœci, czo³giœci, a nawet lotnicy.      
W naszym domu jednej zimy mieszka³o piêciu „bojców” 
(¿o³nierze) i dwie dziewczyny, równie¿ ¿o³nierze 
frontowi. Teraz byli odes³ani na ty³y frontu, a potem 
znów zmieniali innych. Mieli oni æwiczenia, szkolenia, 
zajêcia wojskowe. Oddaliœmy im jedno pomieszczenie     
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i nam by³o trochê ciaœniej. ¯o³nierze ci byli bardzo 
przemêczeni i gdy tylko mieli woln¹ chwilê, odpoczy-
wali. Dziewczêta w mundurach wojskowych, bardziej 
krz¹ta³y siê, pra³y, reperowa³y ubrania swoje i kolegów, 
przyrz¹dza³y posi³ki lub przynosi³y gotowe z kuchni 
polowej. Spali na drewnianych pryczach, szynele 
z³o¿one pod g³owê, nakryci kocami. Nie by³o im zimno 
— mówili — bo matka chcia³a im daæ cieplejsze okrycia, 
jakieœ stare pierzyny czy ko³dry. Wala i Gala czêsto 
œpiewa³y. S³uchaj¹c, nauczy³am siê ich pieœni. 

Gdy pierwszy raz ¿o³nierz radziecki uzbrojony 
wszed³ do naszego domu, by³am sama. Reszta rodziny 
by³a na polu przy pracy. By³o to w póŸnej jesieni. 
Wystraszy³am siê, ale zacz¹³ do mnie przemawiaæ 
³agodnie. Nie rozumia³am, co mówi, ale po tonie g³osu 
pozna³am , ¿e nie ma z³ych zamiarów. Napi³ siê wody, 
bo sta³o wiadro z wod¹ i kubek, a potem znów do mnie 
coœ mówi³. Jako tako zrozumia³am pytanie, bo kilka razy 
je powtórzy³: „Kakaja wasza siemja?” myœla³am, ¿e pyta 
jaka jest u nas ziemia, wiêc odpowiedzia³am, bo zna³am 
ju¿ kilka wyrazów po rosyjsku: „P³ochaja, oczeñ 
p³ochaja”. On siê rozeœmia³, a ja zrozumia³am, ¿e 
palnê³am jakieœ g³upstwo. Nic wiêcej siê nie odzywa³am, 
gdy mówi³, tylko krêci³am przecz¹co g³ow¹ i w koñcu 
poszed³. Spyta³am wieczorem rodziców, co to znaczy³a 
ta „siemja” mówi¹, ¿e to rodzina. I wszyscy siê ze mnie 
œmieli. Rodzice rozumieli „po rusku”, bo ¿yli w czasie 
zaborów. 

Nastêpnej zimy mieszkali u nas znowu na stancji 
¿o³nierze, tylko inni. Ci poprzedni wyjechali na front. 
Teraz znów by³o ich siedmiu, ale sami mê¿czyŸni. 
Mieszkali u nas d³ugo. Zimê i wiosnê. Potem znów 
odjechali. ZaprzyjaŸniliœmy siê z nimi bardzo, bo ¿yczli-
wie siê do nas odnosili. Za ten czas nauczy³am siê rozu-
mieæ i mówiæ po rosyjsku, a tak¿e czytaæ. Przynosili 
gazety, pokazywali mi litery pisane, drukowane. Kiedy 
mia³am wolny czas. Ca³e zimy przêd³am na ko³owrotku, 
robi³am rêczne robótki, sprz¹ta³am itd. W lecie            
w ogrodzie, na podwórku i na polu. Normalnie jak         
w gospodarstwie. 

Pomimo wojny, oddalenia od rodzin i prze¿yæ 
frontowych byli weseli, Czêsto œpiewali i grali. Piêciu      
z nich by³o muzykalnych, Grali na harmoszkach, 
mandolinach, gitarach, ba³abajkach, Wozili te instru-
menty ze sob¹. Czasami robili taki wystêp w swoim 
pomieszczeniu, ¿e s³ucha³am za œcian¹ jak urzeczona. 
Piêknie œpiewali i grali. Po kilku miesi¹cach umia³am 
wszystkie te ich pieœni na pamiêæ. Mia³am mandolinê     
i gra³am na niej od 12 lat, sama siê nauczy³am. Jeden      
z ch³opaków w s¹siedztwie mia³ mandolinê, star¹ 
bardzo, ale poszed³ do wojska, potem na wojnê, z której 
ju¿ nie wróci³. Poleg³ pod Monte Cassino we W³oszech. 
Jego rodzice sprzedali mnie instrument za tañsze 
pieni¹dze, bo by³ im niepotrzebny. D³ugo prosi³am ojca 
o te 9 z³, bo nie móg³ mi ich daæ, to by³o prawie metr 
¿yta, a¿ wreszcie matka wysup³a³a coœ tam z wêze³ka      
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i sprzeda³a sztukê pó³tna i kupi³a mi tê mandolinê. Gdy 
m³odzie¿ u nas siê zbiera³a na œpiewanie pieœni, prosili 
mnie, abym przygrywa³a, co czyni³am chêtnie i by³am 
taka szczêœliwa, ¿e wszystko potrafiê ze s³uchu zagraæ. 
Nawet do tañca nieraz w 
zapusty, jeszcze przed 
wojn¹ gdy nie mieli 
gramofonu czy muzykan-
ta, prosili mnie ¿ebym im 
do tañca przygrywa³a, no   
i tañce gra³am modne 
wówczas tanga, walce, 
fokstroty. Nieraz palce 
mnie od strun bola³y, a tu 
prosz¹ jeszcze, jeszcze, bo 
siê jeszcze nie natañczyli. 
Gdy zaczê³a siê wojna, nie 
w g³owie nam by³o œpie-
wanie, potañcówki. Zbie-
raliœmy siê u nas w izbie, 
ch³opcy, dziewczêta, a 
najczêstszym tematem 
by³y rozmowy o wojnie. 
Liczyliœmy, kto z ch³opa-
ków z niej nie wróci³,       
o kim przysz³a wiadomoœæ 
z niewoli lub ze œwiata. Co 
to dalej bêdzie z nami. Roz-

mawialiœmy z cicha, bo przecie¿ za œcian¹ byli radzieccy 
¿o³nierze, wojsko, mo¿ne by nas o co podejrzewali, 
wiedzieliœmy, ¿e walcz¹ z Niemcami, bo te¿ napadli na 
ich kraj, ale przecie¿ to byli obcy, to nie Polacy, nie nasze 

El¿bieta Daniszewska, druga od prawej z mandolin¹. Po lewej stoi Aleksander 

Grochowski — kierownik szko³y
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wojsko. I drêczy³a nas obawa, ¿e to znów bêdziemy „pod 
ruskim”, jak nasi rodzice. Wojna ci¹gnê³a siê i nie widaæ 
by³o jej koñca. 

Raz mama wysz³a z domu, by³am sama. 
Odstawi³am na chwilê ko³owrotek i za mandolinê i dalej 
graæ te pieœni, które za œcian¹ by³y œpiewane, myœla³am, 
¿e tam nikogo nie ma. Gram, gram, a tu drzwi siê 
otwieraj¹ i wchodzi jeden z tych, Andrej go nazywano. 
Dziwi siê i do siebie zaprasza, bo zaraz przyjd¹ koledzy, 
„sograj”. Da³am siê namówiæ i wkrótce ca³¹ grup¹ 
graliœmy, a¿ ludzie pod oknem przystawali pos³uchaæ. 
Zupe³nie zapomnia³am, ¿e matka zabrania³a mi przesta-
waæ z „so³datami”. Jako¿ i tym razem skrzycza³a mnie 
porz¹dnie. Nieraz potem, gdy sama w domu przêd³am,    
a mama i ciotka przy obrz¹dku (siostra uczy³a siê nadal 
w gimnazjum) otwiera któryœ drzwi i zaprasza: „Dziewu-
szka, sograjem, a?”. A ja mu na to: „Nie magu, muszu 
rabotaæ”. Ale jak wiedzia³am, ¿e nikt tak szybko nie 
wróci, wymyka³am siê choæ na chwilê. Siadywaliœmy na 
pryczach: Andrej, Pietia, Wania, Jurij, Sasza, Aloszka, 
Makar i ja.      

Trochê by³o ¿al, jak odje¿d¿ali. Jeden (Andrej)    
z nich nawet mi siê oœwiadczy³, ¿e po wojnie przyjedzie    
i o¿eni siê ze mn¹, prosi³, ¿ebym czeka³a. Œmia³am siê      
z tego i mówi³am: „Jak my bêdziemy siê ¿eniæ, jak ja 
zechcê braæ œlub w koœciele, a wy do cerkwi. Jak wasza 
wiara ruska, a nasza polska, katolicka, to jak my siê 
pogodzim?”. A on na to, ¿e u nich w Urzêdzie Stanu 

Cywilnego œluby siê bierze. To tym bardziej mówiê, ¿e 
nie pasujemy do siebie, bo ja o takim urzêdzie, co ¿eni, 
jeszcze nie s³ysza³am. 

Potem jeden lotnik do mnie siê zaleca³, mia³ 
nawet polskie nazwisko, umia³ trochê po polsku, mówi³, 
¿e ojciec by³ Polakiem a matka ruska. Blisko by³o 
lotnisko i samoloty myœliwskie ci¹gle lata³y dooko³a, nie 
wiem, w jakim celu. Po pewnym czasie odlecia³ i ju¿ nie 
wróci³. Pewnie te¿ na front. Po kilkunastu latach 
spotka³am go w Bia³ymstoku. Ledwie, ¿e siê poznaliœmy. 
Bo wcale nie by³ podobny do m³odego weso³ego 
ch³opaka, a ja chyba tak¿e bardzo siê zmieni³am. 
Opowiada³ swoje prze¿ycia wojenne, ¿e ciê¿ko ranny 
przebywa³ d³ugo w szpitalu, tu w Polsce, pozna³ nasz¹ 
dziewczynê, o¿eni³ siê, mieli dziecko i nied³ugo potem 
zginê³a w bombardowaniu i dziecko równie¿. Wiêcej go 
ju¿ nie spotka³am, byæ mo¿e wyjecha³ w swoje rodzinne 
strony. Czas p³yn¹³ i znów przysz³y na nas wiêksze 
zmartwienia. Zaczêto braæ ch³opców do wojska radzie-
ckiego. I tych co do nas przychodzili, odjecha³ jeden a¿ 
do Charkowa. Wojska radzieckiego ju¿ u nas nie by³o, 
tylko jednostka porz¹dkowa zosta³a. P³aka³a jego matka, 
mia³a dwóch synów i oto jeden odchodzi³ w nieznane 
dalekie strony. Kiedy siê zobacz¹, kto to wie? Mo¿e 
wcale. Serce matki rwa³o siê na strzêpy z bólu. Nam te¿ 
by³o nielekko. Ch³opak by³ mi³y i serdeczny. Mieszka³ 
na kolonii o 3 kilometry od nas. Po po¿egnaniu z rodzica-
mi, u nas spêdzi³ ostatni¹ noc. Mówi³, ¿e wyszed³ 
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wczeœniej z domu, bo ju¿ nie móg³ patrzeæ na rozpacz 
rodziców. Zebraliœmy siê wszyscy, ca³a nasza paczka 
m³odszych z s¹siedztwa. Milczeliœmy, brak³o nam s³ów. 
Traciliœmy jednego kolegê, towarzysza naszych zabaw   
i spotkañ. Czu³am, ¿e chce mi coœ powiedzieæ na rozsta-
nie (wiedzia³am, ¿e bardzo mu siê podobam), ale odpro-
wadziliœmy go wszyscy i nie móg³. Ciê¿arówki na rynku 
czeka³y ju¿ na poborowych. Odjecha³ wraz z innymi      
i dopiero po kilku miesi¹cach przyszed³ list od niego, ¿e 
jest w Charkowie i ¿e tak szybko na front nie pójdzie, bo 
rekruci musz¹ byæ przeszkoleni. ¯e bardzo têskni za 
rodzin¹ i za krajem. Pisa³ przez pewien czas, odpisywa-
³am mu, a potem wszystko siê zerwa³o. Dopiero po 
wojnie da³ znak o sobie. Przeszed³ ró¿ne kraje, by³       
w wojsku polskim, które siê zorganizowa³o w Zwi¹zku 
Radzieckim, walczy³ na froncie, po zakoñczeniu wojny 
zatrzyma³ siê w Warszawie i tam zamieszka³. Odwiedza³ 
od czasu do czasu rodzinê i nas (byliœmy spokrewnieni), 
ale prze¿ycia wycisnê³y na nim swoje piêtno. Zdrowie 
te¿ mia³ mocno nadwyrê¿one. 

Ledwo po¿egnaliœmy kuzyna, przysz³a karta do 
wojska dla brata. Wtedy to ju¿ prawdziwy smutek 
zapanowa³ w domu, rodzice byli ju¿ zmêczeni prac¹, 
mama czêsto chorowa³a, ciotka z ojcem ci¹gnêli naj-
wiêkszy ciê¿ar pracy w gospodarstwie. Brat by³ ju¿ 
doros³y, du¿o pomaga³ ojcu i wszystkim by³o l¿ej. Nie 
by³o rady. P³acz¹c, szykowa³a matka brata na wyjazd. 
Przyjecha³a siostra na kilka dni ze szko³y, aby jeszcze 

pobyæ z bratem, ojcu rêce nie przystawa³y do pracy. 
Chodzi³, nie mówi¹c s³owa, tylko bardziej ni¿ zwykle 
pochylony. Zasiad³yœmy z siostr¹ do robienia nowego 
swetra, rêkawic i skarpet dla „rekruta”, z nowej 
przêdzionej we³ny, która mia³a byæ na dywan. Robiliœmy 
we dnie i w nocy, ¿eby zd¹¿yæ na czas. Wreszcie kuferek 
(drewniana waliza) by³ ju¿ gotowy i nadszed³ dzieñ 
odjazdu. Z p³aczem odprowadziliœmy wszyscy brata do 
szosy, gdzie mia³a czekaæ ciê¿arówka wojskowa. W po-
³owie drogi brat przypomnia³, ¿e nie wzi¹³ dokumentów, 
wróci³ wiêc po nie, ale nie móg³ ich znaleŸæ. Szykuj¹c siê 
do drogi, przygotowa³ je, a teraz gdzieœ siê zapodzia³y. 
Ktoœ przez nieuwagê zrzuci³ je po ciemku ze stolika        
i zanim ze œwiec¹ odnalaz³ je, zesz³o trochê czasu. 
Spieszy³ siê potem na miejsce zbiórki, ¿eby nie zas³u¿yæ 
na ukaranie. Gdy przyszliœmy na miejsce, ciê¿arówka ju¿ 
z rekrutami odjecha³a. Wojskowy, którego zastaliœmy; 
powiedzia³, ¿e brat pójdzie nastêpnym transportem,       
a o terminie powiadomi¹. Cieszyliœmy siê, ¿e brat 
zostanie jeszcze trochê z nami, a jego koledzy „rekruci” 
pojechali hen w g³¹b Zwi¹zku Radzieckiego, mo¿e na 
Syberiê, czy gdzie indziej. Rosja przecie¿ ogromna. Ni 
przejœæ j¹ ni przejechaæ, mówili ci, co za cara byli na 
zes³aniu swoim dzieciom i wnukom. 

Z dnia na dzieñ czekaliœmy nowego zawiadomie-
nia, nie brali rodzice brata do ¿adnej roboty, niech u¿yje 
— mówili — jeszcze swobody przed tym, co go czeka. Ale 
mija³y miesi¹ce i wezwania nie by³o. I tak brat zosta³. 
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Zaczê³o nas wtedy nêkaæ inne, jeszcze gorsze 
zmartwienie. Matka to ju¿ ledwo chodzi³a, lamentowa³a, 
narzeka³a, ¿e ju¿ nawet siê modliæ si³y nie mia³a, ciotka 
tylko nie rozstawa³a siê z ró¿añcem, nawet przy pracy     
i ci¹gle szepta³a zdrowaœki, bo mocno wierzy³a, ¿e tylko 
Opatrznoœæ mo¿ne nas ocaliæ. 

Rozesz³y siê pog³oski, ¿e ci gospodarze, co maj¹ 
wiêcej ziemi, bêd¹ wywiezieni ca³ymi rodzinami do 
Zwi¹zku Radzieckiego, czyli do Rosji, bo s¹ „ku³akami”, 
musz¹ zostawiæ swoje gospodarstwa, które rozbior¹ 
biedni, bezrobotni i musz¹ iœæ do ko³chozów pracowaæ. 
To by³y straszne wieœci. Podobno w urzêdzie (gdzie 
pracowali Rosjanie, by³o trochê naszych urzêdników do 
t³umaczenia) by³y ju¿, listy tych, co mieli byæ przymuso-
wo wywiezieni. Kilka rodzin inteligenckich by³o ju¿ 
wywiezionych, w tym moja ulubiona nauczycielka od 
œpiewu i muzyki w szkole, policjanci polscy z rodzinami   
i rodziny pochodzenia niemieckiego. Wiêc zaczêliœmy 
wierzyæ pog³oskom, ¿e i nas to spotka. Ale my przecie¿ 
mieliœmy gospodarstwo. Trudno sobie wyobraziæ, jak 
zostawiæ dom, dobytek, ziemiê. Ale takie by³y prawa 
wojny, nam niezrozumia³e i krzywdz¹ce, a nic na to nie 
mo¿na by³o poradziæ. Zaczêliœmy siê szykowaæ do 
wyjazdu, który mia³ byæ niespodziewany. Zawiadamia-
no podobno tylko na kilka godzin wczeœniej. Rodzice     
z zabitego wieprza wêdzili miêso, ¿eby by³o co wzi¹æ ze 
sob¹ na dalek¹ drogê. Ciotka szykowa³a now¹ bieliznê, 
zbiera³a do t³umków co lepszego i tak spakowani 

czekaliœmy ka¿dego dnia, ka¿dej nocy, ¿e jakiœ urzêdnik 
zastuka w drzwi i przyniesie rozkaz wyjazdu. A tu by³a 
wiosna, trzeba by³o zostawiæ ziemiê, niech roœnie zbo¿e 
dla innych. Ciotka zapowiedzia³a, ¿e nigdzie nie pojedzie, 
¿e bêdzie siedzieæ w chlewku, czy w piwnicy, jeœli         
w domu kto inny zamieszka, a nie pojedzie. Niech j¹ 
posadz¹ w wiêzieniu, niech co chc¹ zrobi¹ na ¿yciu jej 
nie zale¿y, zreszt¹ ona ma inne nazwisko, nie ma rodziny, 
mo¿e j¹ zostawi¹ w spokoju, to bêdzie tu pilnowa³a, póki 
bêdzie mog³a wszystkiego. Mieliœmy nadziejê, ¿e zosta-
nie siostra, która mieszka³a i uczy³a siê w Bia³ymstoku. 
Gdy tak w tym zmartwieniu czekaliœmy tej godziny, 
kiedy bêdziemy musieli opuœciæ swój dom i pole, przyszli 
urzêdnicy, ¿eby ich zawieŸæ na nasze pole. Tam 
pomierzyli wszystko i odmierzyli z kolonii 5 hektarów. 
Wytyczyli granice i powiedzieli, ¿e to ju¿ nie nasze, bo 
bêdzie oddane tym, co nie maj¹ ziemi. Nam pozosta³o     
7 ha, bo ca³oœæ by³a 12, wiêc nam to wystarczy³o. 
Pogodzili siê rodzice z tym faktem z cich¹ nadziej¹, ¿e 
skoro nie bêdziemy ju¿ „ku³akami”, to mo¿e nas nie 
wywioz¹ do Rosji. Nie wiedzieliœmy, czy tam na d³ugo 
trzeba by³o wyjechaæ, ale to by³o bardzo daleko             
i wszystko by tu siê zniszczy³o. Jako¿ siê nie mylili, na 
razie nie mieliœmy karty na wyjazd, a ciotka powiedzia³a, 
¿e to Bóg natchn¹³ tych ludzi w urzêdzie, aby zabrali 
nam ziemiê, a nas pozostawili na miejscu. 

Wróci³y potem po zakoñczeniu wojny te rodzi-
ny do swoich domów, ale prze¿yli wiele, bo podro¿ mieli 
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d³ug¹, a czas by³ wojenny, to ró¿ne przygody prze¿ywali 
i ci co byli s³abego zdrowia, ju¿ nie powrócili do kraju, 
tam w dalekich stronach Zwi¹zku Radzieckiego zmarli    
i zostali pochowani. Nikt wówczas nie wiedzia³, ¿e za 
dwa lata ¿o³nierze radzieccy zaœciel¹ trupami nasz¹ 
ziemiê, polegli we wspólnej walce z faszyzmem. Wojna 
nie bywa bez ofiar. 

* Jeszcze tkwi³o w nas przera¿enie wyjazdu na 
Syberiê, brak³o znajomych, których wywieziono, ci¹gle 
by³o przypomnienie. Myœleliœmy, co przyniesie Nowy 
Rok. Trwa³a wojna. Dwaj nasi wrogowie deptali nasz¹ 
Ojczyznê, gnêbili ca³y naród. Nie by³o sposobu ich 
wypêdziæ. Europa widzia³a, co siê u nas dzieje, ale nikt 
nie przyszed³ nam z pomoc¹. Dwaj mocarze, czyli 
Zwi¹zek Radziecki swym ogromem przera¿a³, militarnie 
jeszcze bardziej Niemcy, bogaty kraj, œwietnie zagospo-
darowany, zach³anny. Gdy za ma³o by³o zaborcom 
Polski, siêgnêli dalej w Europê. Wtedy obudzili siê dalsi 
s¹siedzi i zaczêli zbieraæ siê do obrony.

W naszej parafii w Knyszynie by³ wtedy 
proboszczem ksi¹dz Franciszek Bryx, który kilka lat 
przed wojn¹ jako wikary uczy³ nas w szkole religii. Po 
skoñczeniu 7-mej klasy zaprosi³ mnie do Katolickiego 
Stowarzyszenia M³odzie¿y, która dzia³a³a prê¿nie pod 
kierunkiem i z pomoc¹ ks. proboszcza. Sam m³ody, 
czêsto przebywa³ z m³odzie¿¹. W³¹czy³am siê w dzia³al-

noœæ. Graliœmy sztuki teatralne, powa¿ne i humorysty-
czne w domu parafialnym na scenie, przy pe³nej sali 
mieszkañców. Wiosn¹ i w lecie by³y majówki w lesie, 
wycieczki w okolicê bli¿sz¹ i dalsz¹.

Na pocz¹tku wojny, we wrzeœniu 1939 r. 
ówczesny proboszcz naszej parafii ks. Szadbey wyjecha³ 
od nas przed groŸb¹ odwetu za swoj¹ patriotyczn¹ 
dzia³alnoœæ. Co najmniej przez rok ks. Bryx by³ w parafii 
sam, czasem któryœ ksi¹dz z s¹siednich parafii odwie-
dza³. Ksi¹dz Bryx pe³ni³ ju¿ u nas funkcjê proboszcza. 
Wiosn¹ 1941 r. przyby³ do nas m³ody, dopiero po 
œwiêceniach ks. Edward Jung. Prezentacyjny, œredniej 
budowy, z piêkn¹, ciemn¹, gêst¹ czupryn¹. Tak siê 
z³o¿y³o, ¿e ja i mój kuzyn Tadeusz (mój przysz³y m¹¿) 
bardzo siê z nim zaprzyjaŸniliœmy siê. W starej plebanii 
brak³o miejsca, wiêc ks. Edward zamieszka³ w gospo-
darskim domu na koñcu naszej ulicy. Kilka razy dziennie 
przemierza³ nasz¹ ulicê w drodze do koœcio³a na 
nabo¿eñstwa. Po drodze poznawa³ i pozdrawia³ 
mieszkañców.

Raz niespodziewanie spotka³am ks. Edwarda. 
Id¹c na „majowe”, dopêdzi³ mnie, ale zaraz przeprosi³, ¿e 
nie bêdziemy rozmawiaæ, bo powtarza kazanie. 
Pospieszy³ szybciej, a ja milcz¹c sz³am dalej sama. Po 
powrocie z nabo¿eñstwa siadaliœmy z Tadeuszem na 
³awce przed domem, ks. Edward nieraz do nas siê 
przysiada³ i rozmawialiœmy o czasie, w którym nam by³o 
prze¿ywaæ ci¹g³¹ obecnoœæ sowieck¹. Ks. Edward 

* [...] * Fragment tekstu zawarty pomiêdzy gwiazdkami, poœwiêcony 
œmierci ks. Junga, nie znalaz³ siê w pierwotnej wersji wspomnieñ, jest 
póŸniejszym dopiskiem autorki
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porze sklepy zamkniête. Tadeusz na to,¿e przejdzie poza 
budynkami do rynku i u znajomych sklepikarzy zastuka   
i kupi co trzeba. Zostaliœmy sami. Chwilê rozmawiali-
œmy, a potem ks. Edward za¿artowa³: „Jak nas ktoœ pod- 
patrzy, to obmówi¹ ciebie i mnie”. Zaœmia³am siê          
i mówiê, ¿e nic tu nie widaæ, bo klon i stodo³a zas³aniaj¹, 
a ludzie i tak wiedz¹, ¿e ja z Tadeuszem to prawie 
narzeczeni, wiêc mo¿e ksi¹dz byæ spokojny. Wróci³ 
wkrótce z zakupami i powiedzia³: „Jutro idziemy na pole, 
tam bêdzie bezpieczniej, wszyscy m³odzi pójd¹.           
W krzewach, w zaroœlach, w s³omianych budach 
poczekamy kilka dni, zobaczymy co siê bêdzie dzia³o na 
szosie. Niech ksi¹dz idzie z nami, 3 km st¹d mieszkaj¹ 
gospodarze nasi z Knyszyna, którzy przewieŸli swoje 
budynki, bo tam przydzielono im ziemiê”. Ksi¹dz 
Edward na to: „Muszê do gospodarzy wróciæ, tam moje 
rzeczy. Zostañcie z Bogiem”. Z Bogiem. I niech ksi¹dz siê 
zdecyduje.      

Kto móg³ przypuœciæ, ¿e to by³y ostatnie s³owa    
i ostatnie spotkanie.

Nazajutrz grupkami m³odzi i m³ode ma³¿eñstwa 
zmierzali do szosy, poza stodo³ami, aby przejœæ na pole. 
Gospodarze z ks. Edwardem równie¿. Szos¹ sz³y i jecha-
³y kolumny pancerne wojsk sowieckich. Czekaliœmy na 
ostatni¹, aby przejœæ. Wojsko nie zwraca³o na nas uwagi, 
wiêc by³o dosyæ bezpiecznie. Gospodarze z ks. Edwar-
dem i inni weszli na szosê. Dwóch wojskowych podesz³o 
i zaczê³o kontrolowaæ i ¿¹daæ dowodów osobistych. 

odchodzi³ mówi¹c: „Muszê jeszcze odmówiæ brewiarz”, 
a i nam trzeba by³o wracaæ do domu, aby na jutro wstaæ 
do pracy. W niedzielê mo¿na by³o po po³udniu i wieczo-
rem korzystaæ z wolnego czasu, dochodzi³a te¿ m³odzie¿ 
z s¹siedztwa i by³o weselej.

Ksi¹dz Edward wybiera³ siê do Wilna i obieca³ 
kupiæ mi nowe struny do mandoliny. Raz przedtem tak 
siê w rozmowie z³o¿y³o, ¿e powiedzia³am o pêkniêtej, 
starej i zardzewia³ej strunie, ¿e j¹ jakoœ zwi¹za³am i mogê 
sobie czasem pograæ, ale rzadko, bo wojna. Ks. Edward, 
gdy wróci³ z tego Wilna, przywióz³ mi ca³y komplet 
nowych strun. Nie chcia³ zap³aty i powiedzia³: „Wojna 
kiedyœ siê skoñczy, przydadz¹ Ci siê”. Podziêkowa³am.

W kraju zaczê³o byæ niespokojnie. Wojska 
sowieckie przemierza³y nasza szosê, sz³y w jedn¹ stronê, 
to w drug¹, nie wiedzieliœmy, co siê dzieje, znik¹d 
¿adnych wiadomoœci. Ulic¹ chodzi³y patrole polskiej 
milicji i wojskowi. (Sowieci).

W spotkaniu wieczornym Tadeusz powiedzia³: 
„Niemcy wyda³y wojnê Sowietom, front siê zbli¿a” i do 
Ks. Edwarda, który zaszed³ do nas: „Lepiej zejdŸmy        
z oczu, z ulicy, przez gumno ksi¹dz przejdzie œcie¿k¹ za 
stodo³ami do swoich gospodarzy”. 

Na gumnie pod ogromnym klonem le¿a³o du¿o 
k³ód drzewa, ju¿ bez kory, które mój ojciec z bratem 
szykowali na budowê szopy na siano. Przysiedliœmy na 
tych k³odach. Ks. Edward przypomnia³, ¿e nie zrobi³     
w dzieñ drobnych zakupów dla osobistej potrzeby, a o tej 
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Gospodarze nie mieli ze sob¹, t³umaczyli, ¿e id¹ do pracy 
na pole. Pozwolono im przejœæ, a ksiêdza zatrzymano.    
W dowodzie nazwisko Jung wyda³o siê im niemieckie. 
Nie pomog³y ksiêdza t³umaczenia, ¿e jest Polakiem         
i przeciw nikomu nie czyni, tylko siê modli do Boga        
o zdrowie dla wszystkich i dla wojska. Nie s³uchali, 
zabrali ze sob¹ i powieŸli.

Gospodarze komentowali, ¿e tak prosili, aby 
ksi¹dz sutannê i koloratkê zostawi³ w domu, a w³o¿y³ 
gospodarskie ubrania. Nie pos³ucha³. Smutek i prze-
ra¿enie ogarnê³o nas wszystkich, którzy go znali na ulicy 
i w koœciele.

Mija³y dni, ile ju¿ nie pamiêtam. Wojska 
sowieckie i w³adza odeszli, a przyjecha³y wojska niemie-
ckie. ¯andarmeria zajê³a budynek, warty chodzi³y po 
ulicach. Stukali po bruku podkutymi butami, uzbrojeni 
po zêby, potê¿ni, straszni, nasi wrogowie.

Kobieta z koszykiem w rêku szuka³a grzybów   
w lesie. Przysz³a do naszych lasów w pobli¿u szosy        
z niedalekiej Poniklicy. Znalaz³a naszego ksiêdza 
Edwarda ledwo przysypanego ziemi¹. Przewieziono 
zmar³ego najpierw do du¿ej sieni w koœciele. Trzeba 
by³o oczyœciæ z ziemi. By³ ca³y poraniony, pok³uty 
bagnetami, bestialsko zamordowany. Na pogrzebie byli 
wszyscy parafianie. I wszyscy p³akali, gdy na cmentarzu 
koœcielnym sk³adano trumnê do grobów.

I zawsze kiedy siê idzie do koœcio³a, choæ tyle lat 
minê³o, wystarczy jedno spojrzenie na pomnik, aby 

wszystko w pamiêci od¿y³o i nie sposób zatrzymaæ ³zy, 
co ciœnie siê spod powieki.*

Wiosna ju¿ by³a w pe³ni, zaczyna³o siê lato, a 
nasza ziemia le¿a³a od³ogiem. Ta, która by³a odmierzo-
na. Trochê zbo¿a tylko na niej ros³o. Trawa nie skoszona 
starza³a siê i pok³ad³a, pole pod ziemniaki by³o puste,     
a by³ ju¿ koniec czerwca. Nikt nie chcia³ przyjœæ na nasz¹ 
ziemiê, choæ nie mielibyœmy do nikogo za to z³oœci. Nie 
maj¹ ziemi, wiêc niech bior¹. Chyba to nie nasza wina, ¿e 
po rodzicach i dziadach mieliœmy tê ziemiê i by³a ona 
nasza. Musieliœmy na niej ciê¿ko pracowaæ. Co ziemia 
warta bez pracy. Zamieni³aby siê w pustyniê, zaros³a 
lasem, czy jak¹ krzewin¹. Ci bezrolni, nie mieli ani koni, 
ani wozu, ani ¿adnego sprzêtu gospodarskiego, wiêc jak 
mogli gospodarzyæ. I nie mieli pieniêdzy, ¿eby to kupiæ. 
Pewnego dnia zjawi³ siê znów u nas urzêdnik i kaza³ nam 
zasiaæ to pole odmierzone. Szybko nasi mê¿czyŸni wziêli 
siê do roboty. NawieŸli gnoju, zaorali, a my kobiety 
posadziliœmy kartofle. Potem skosili ³¹kê, siano sch³o na 
dobrej pogodzie. 

Byliœmy na polu i nawet nie zauwa¿yliœmy, ¿e    
z urzêdu i z posterunku odjechali wszyscy wojskowi, ¿e 
coœ siê sta³o. Dochodzi³y nas wieœci, ¿e front siê zbli¿a, 
ale jeszcze od nas daleko. 

Nastêpnego dnia bruk ulicy znów zadudni³ pod 
czo³gami i samochodami ciê¿arowymi ze swastykami. 
Nadlecia³y samoloty, kr¹¿y³y nad kolumnami. Przera¿e-
nie ogarnê³o nas wszystkich. To byli Niemcy. Przerwali 
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gdzieœ front radziecki i znów nawa³¹ parli na wschód. 
Urz¹d i posterunek zajêli Niemcy i zaczêli zaprowadzaæ 
swoje porz¹dki. Uzbrojeni ¿andarmi chodzili po ulicach. 
Wieczorem i w nocy nie mo¿na by³o chodziæ, bo pêdzili 
na posterunek, a jakby siê kto im nie podoba³, to kula w 
³eb. Z pocz¹tku wszyscy siê ich strasznie bali, wracali 
wczeœniej z pola i siedzieli w cha³upach i obejœciach. 
Okna kazano szczelnie zaciemniaæ, choæ i tak paliliœmy 
najczêœciej „kopciuszki”, bo nafty brak³o. Sklepów nie 
by³o, od ̄ ydów kupowa³o siê ró¿ne rzeczy. 

Mê¿czyzn Niemcy pêdzili prawie co dzieñ na 
furmanki przewieŸæ ró¿ne rzeczy, naprawiaæ drogi, 
kopaæ okopy. Nic ich nie obchodzi³o, ¿e sianowianie, ¿e 
¿niwa, ¿e konie s¹ zmêczone. Mieli tyle samochodów 
ciê¿arowych, a jeszcze im by³o ma³o. Kilka tygodni ojciec 
chodzi³ kopaæ rowy, bo akurat w czasie ¿niw zarz¹dzili 
melioracje. Najwiêcej ludzi pracowa³o przy naprawie 
dróg, szosa by³a pe³na wybojów, wiele ciê¿kich maszyn 
po nich przejecha³o, wiêc jedni zwozili kamienie, inni je 
rozbijali m³otkiem, a jeszcze inni rozwozili po szosie i 
zasypywali do³y i ugniatali je. Kto siê uchyla³ od roboty, 
nie stawia³ siê na czas, tego wsadzali do obozu karnego i 
o chlebie i wodzie pod stra¿¹ ¿andarmów gnali znów do 
roboty. A z roboty znów do obozu. Nie wolno by³o 
gospodarzom zabijaæ œwinie, woziæ miêso ludziom do 
miasta, mo¿na by³o tylko sprzedawaæ Niemcom. Obóz 
karny by³ pobudowany tu¿ przy szosie, wiêŸniowie go 
zbudowali. Niemcy ogrodzili go wysoko drutami 

kolczastymi, postawili uzbrojon¹ wartê z psami. Nikt nie 
móg³ podejœæ, nic nie wolno by³o podaæ, ani porozma-
wiaæ. Gdy byli wiêŸniowie na robocie, wtedy wielu z nas 
stara³o siê podaæ im chleba czy s³oniny, ale trzeba by³o 
robiæ to bardzo ostro¿nie, ¿eby wartownicy nie widzieli. 
Dawny maj¹tek dziedzica, który ró¿ne przechodzi³ 
koleje, Niemcy znów zagospodarowali dla siebie, zasieli 
kilkanaœcie hektarów jakichœ nieznanych roœlin, ludzie je 
nazywali kauczukiem i pêdzali do pielenia m³ode dzie-
wczêta. Mnie tak¿e przyniesiono nakaz na przymusow¹ 
robotê w tym maj¹tku. Matka ba³a siê mnie puœciæ, bo 
mia³am wtedy 17 lat, a Niemcy, którzy tam rz¹dzili, byli 
³asi na m³ode dziewczêta. Wiêc chodzi³a sama przez 
dwa miesi¹ce. Ale potem Niemcy siê sprzeciwili, bo 
wszystkie matki tak robi³y i które by³y starsze, odpra-
wiali i kazali przyjœæ m³odym dziewczynom. Moja matka 
mia³a wówczas piêædziesi¹t lat, wygl¹da³a m³odo, wiêc 
zosta³a. Siostra by³a w domu, bo szko³y by³y nieczynne 
polskie, nie pozwalali Niemcy, aby by³y, ale chorowa³a 
na gruŸlicê. Mia³a w gimnazjum kole¿ankê, która zmar³a 
na tê chorobê i od niej siê zarazi³a. Leczyli j¹ rodzice, 
choæ to drogo kosztowa³o i mia³a zaœwiadczenia lekar-
skie. Od przymusowych robót by³a wolna, ale w domu 
te¿ na polu nie mog³a pracowaæ. Gdy ojciec z matk¹ 
chodzili do roboty, by³o nam ciê¿ko w gospodarstwie. 
Tymczasem Niemcy zaczêli wywoziæ na roboty do 
Niemiec. Organizowali ³apanki, nawet pod koœcio³ami, 
gdy ludzie wychodzili z nabo¿eñstwa. 
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Najchêtniej brali m³odych, ale i ktoœ starszy jak 
siê trafi³ to te¿ wziêli. I tak od razu, z ulicy, otaczali 
zbrojnie, wpychali na ciê¿arowe samochody i wieŸli do 
Niemiec lub na front do kopania okopów. Nikt nie 
wiedzia³, gdzie powioz¹. Chodzili te¿ po domach, naj-
czêœciej w niedzielê, bo wiedzieli, ¿e m³odzi s¹ w domu. 
Gdy nie by³o, szukali wszêdzie. Nieraz siedzieliœmy we 
trójkê i wiêcej nas w stodole na ruszcie zagrzebani        
w siano od rana do wieczora, czasem przez szczelinê 
wygl¹daj¹c czy nie widaæ Niemców. Tak¿e w nocy robili 
³apanki. Otaczali dom ze wszystkich stron, pod ka¿dym 
oknem uzbrojony ¿andarm, walili kolbami w drzwi. 
Mieliœmy w domu schowek pod pod³og¹, gdzie wskaki-
waliœmy, a matka zak³ada³a deskami i przysuwa³a 
kufrem. Nieraz s³yszeliœmy tupot podkutych niemie-
ckich butów i ich mowê z³¹ i butn¹. Byli wœciekli, ¿e m³o-
dych nie by³o. Trudno by³o matce siê wyt³umaczyæ, po 
niemiecku nie rozumia³a, a my baliœmy siê, ¿eby nie 
zakaszleæ i siê nie zdradziæ. Nieraz na sianie w stodole 
nocowaliœmy. 

Potem ci faszyœci siê zm¹drzyli, bo z ³apankami 
ró¿nie im sz³o i czasem tracili czas na pró¿no, m³odych 
jakby wymiot³o, wiêc wpadli na inny pomys³. Mieli spisy 
ludnoœci, bo urz¹d i wszystkie papiery by³ w ich rêkach. 
A jak czego brak³o, to poszli do ksiêdza i musia³ im daæ 
metryki urodzenia.     

Wyznaczyli wiêc dwa roczniki dziewczyn i 
ch³opców na wyjazd na przymusowe roboty do Niemiec. 

Autorka, lata 60. XX w.
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Wszystkich z 1924 i 25 roku. Jeœli ktoœ siê nie stawi³, 
mogli braæ z rodziny zak³adników resztê rodzeñstwa. 

Rodzice po raz drugi prze¿ywiali lêk tym razem 
o mnie, bo mój rocznik by³ w³aœnie na listach. Gdybym 
zaczê³a siê ukrywaæ, wziêliby brata lub siostrê, choæ 
by³a chora. Sytuacja by³a zda siê bez wyjœcia. Ja sama 
by³am przera¿ona do ostatnich granic, w œwiecie nie 
bywa³am, a tu trzeba by³o jechaæ do wrogów w czas 
wojny. Wszyscy radzili, myœleli, ale nic wymyœliæ nie 
mogli. Wreszcie brat gdzieœ dowiedzia³ siê, ¿e mê¿atek 
nie bior¹. No i tak w wieku 17 lat wysz³am za m¹¿. 
Niespodziewanie dla samej siebie. Na brak powodzenia 
u ch³opców nie narzeka³am, wiêc kandydat szybko siê 
znalaz³, któremu bardzo zle¿a³o na tym, abym do 
Niemiec nie pojecha³a. Byliœmy m³odzi i zakochani       
w sobie, ale plany ma³¿eñskie nie by³y nam w g³owie, 
by³am jeszcze m³oda i by³a wojna. 

Za trzy tygodnie po zapowiedziach by³o moje 
wesele. W sam czas, bo zaraz potem dostarczono mi 
karty na wyjazd do Niemiec. Ale gdy dorêczy³am 
œwiadectwo œlubu, na razie mój wyjazd od³o¿ono. Mówiê 
na razie, bo mê¿atki, które nie mia³y dzieci te¿ wywo¿o-
no. Widzia³am, jak odje¿d¿a³a jedna partia dziewcz¹t, bo 
posz³am odprowadziæ kole¿ankê. Sta³am z daleka, bo nie 
wierzy³am czy ¿andarmom nie przyjdzie chêæ zgarn¹æ 
mnie z innymi. Okropny to by³ widok. Dziewczêta 
zap³akane, matki krzycz¹ce, p³acz¹ce, cisnê³y siê do 
ciê¿arówek, aby jeszcze raz siê uœcisn¹æ, aby siê jeszcze 

po¿egnaæ, ¿egna³y swoje córki, krzy¿em œwiêtym, poda-
wa³y medaliki, a Niemcy ich odpêdzali, krzyczeli, a jak 
nie pomog³o, to pa³kami gumowymi zdzielili ich po 
rêkach, po plecach. Wreszcie ciê¿arówka ruszy³a i odje-
cha³a, tylko kurz siê za ni¹ poniós³. Posta³y matki 
sp³akane, ale odejœæ musia³y do swoich domów i reszty 
rodzin. Przez d³ugi czas potem nie mog³y jeœæ ani spaæ, 
bo wci¹¿ myœla³y o swoich córkach, czy ¿yj¹, gdzie s¹ i 
jedyne co mog³y zrobiæ, to tylko modliæ siê i p³akaæ. Od 
córek ¿adnych wieœci nie by³o. 

Prze¿y³am to wszystko razem z innymi, choæ 
moje po³o¿enie by³o o wiele lepsze, by³am wœród 
swoich, choæ za wczeœnie wziê³am za swoje obowi¹zki, 
jakich nawet dobrze nie zna³am. 
 

 

W rodzinie mê¿a

ego roku 1942 rodzice wyprawili dwa wesela. 
Brata i moje. Skromniejsze ni¿by w innym czasie Tby³y, bo przecie¿ by³a wojna. Ale miêsiwa 

ró¿nego by³o, choæ wieprzka trzeba by³o zabiæ po cichu, 
aby nie kwicza³ i smaliæ, aby Niemcy dymu nie widzieli. 
Samogonki te¿ trzeba by³o z m¹ki ¿ytniej wyrobiæ, bo 
wódki nie by³o gdzie kupiæ. I korowaje by³y, tylko sukni 
bia³ej nie mia³am, bo te¿ nigdzie nie dostaliœmy bia³ego 
materia³u, wiêc jakiœ by³ siwy o srebrnym po³ysku         



i welon mia³am d³ugi, bia-
³y, a¿ siê ci¹gn¹³ po ziemi. 
Muzykanci te¿ byl i ,  
harmonista i skrzypek, 
dwóch. Wesela mo¿na by-
³o robiæ, byle by³y spokoj-
ne. Wiêc ju¿ wszyscy bie-
siadnicy o tym pamiêtali. 
Tañczyæ mo¿na by³o do 
woli, ale trzeba by³o mieæ 
zezwolenie na urz¹dzanie 
wesela. Pomimo tego bali-
œmy siê, ¿e Niemcy mog¹ 
przyjœæ i zapytaæ sk¹d miê-
siwo, sk¹d kie³basa i wte-
dy co? Bo raz u nas byli na 
rewizji. Ktoœ doniós³, ¿e 
zabiliœmy du¿ego œwiniaka 
i ¿andarmi przyszli, i szu-
kali wszêdzie. Tymczasem 
ktoœ nas z godzinê wcze-
œniej ostrzeg³, ¿e bêdzie 
rewizja i zd¹¿yliœmy 
schowaæ do sadku w stos 
ga³êzi. Mo¿e ta sama osoba ostrzeg³a, co Niemcom 
donios³a, bo Niemcy wymuszali na so³tysach i innych, co 
u nich pracowali, aby donosili, co ludzie robi¹, bo jak nic 
nie donieœli, to byli uwa¿ani za wrogów III-ciej Rzeszy. 

Wesele jakoœ przesz³o spokojnie. Zaraz po 
weselu ojciec za³adowa³ mój posag na wóz i odwióz³ 
mnie do mê¿a. Wprawdzie blisko to by³o, bo na tej samej 
ulicy, ale m³od¹ odwoziæ trzeba by³o z parad¹, ¿eby 
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wszyscy widzieli, ile posagu wziê³a. Dosta³am wiano, 
jakie nale¿a³o siê gospodarskiej córce, choæ gdyby nie 
wojna lepsze by by³o, bo matka planowa³a jeszcze to       
i owo sprawiæ. Gdy tylko siostra mia³a skoñczyæ 
gimnazjum 4 lata i liceum 2 i zaczê³a zarabiaæ pieni¹dze, 
usta³yby wielkie wydatki w domu. Wtedy matka 
sprawi³aby mi piêkn¹ wyprawê, bo siostra ju¿ by sobie 
sama zarobi³a. Ja by³am m³oda, a wiêc by³ jeszcze na to 
czas. Tymczasem siostra nauki nie skoñczy³a, a mnie 
trzeba by³o wydaæ przedwczeœnie. A i tak by³am 
posagiem zupe³nie zadowolona, bo mia³am pe³en kufer 
wyprawy i pe³n¹ komodê. Ledwo ojciec z bratem na wóz 
w³o¿yli, a do tego jeszcze pierzynê, cztery du¿e poduchy 
do spania i do ozdoby ³ó¿ka i kilka „jaœków”, a wszystko 
to nowe, nawleczki ze wstawkami. Przy wozie sz³a 
piêkna krasula tylko co wycielona, œwiniaki to drugi raz 
ojciec przywióz³, bo nie wesz³y na furê. Ciotka da³a mi  
w prezencie kilka ogromnych kwiatów doniczkowych     
i du¿y œwiêty obraz, a matka bochen œwie¿ego chleba, bo 
taki by³ zwyczaj. Nie ¿eby u mê¿a chleba nie by³o, ale 
¿eby mi go na ca³e ¿ycie nie brak³o. Bo chleb by³ 
najwa¿niejszy. Matka p³aka³a tak samo jak wychodzi³am 
do œlubu i uklêkliœmy z moim narzeczonym po b³ogos³a-
wieñstwo rodzicielskie. Matka i ojciec ¿egnaj¹ nas 
krzy¿em œwiêtym, my klêczymy, matka p³acze, a ciotka 
mnie jak nie szturchnie w bok, bo przy mnie sta³a — 
p³acz — mówi — tak trzeba. A mnie wcale nie do p³aczu, 
mnie weso³o by³o, bo ch³opak mi siê podoba³, wiêc 

czego p³akaæ, wszak to wesele. Ale pos³uszna zwyczajo-
wi zaczê³am ocieraæ oczy chusteczk¹, oczy, w których 
wcale nie by³o ³ez. Nie przypuszcza³am wtedy, ile ich    
w ¿yciu wyp³aczê i mo¿ne dlatego tyle wyp³aka³am, ¿e 
wówczas nie by³o u mnie ³ez.

Gdy odje¿d¿a³am z rodzinnego domu, powie-
dzia³am do zap³akanej matki: „Nie p³acz mamo, przecie¿ 
ja bêdê blisko”. Ale matka wiedzia³a, czego p³acze. Nie 
tylko dlatego, ¿e nie bêdzie mia³a ze mnie pomocy, ale ¿e 
by³am za m³oda i w¹t³a do obowi¹zków, jakie na mnie 
czeka³y. Przesz³am w dzieciñstwie ciê¿kie choroby        
i zdrowie mia³am w¹t³e, by³am bardzo szczup³a, choæ 
doœæ wysoka. 

Dom mê¿a by³ mniejszy od mego rodzinnego. 
Mia³ niedu¿e szeœæ szybowe okna. Dosta³am jeden 
pokoik niedu¿y, ledwo siê zmieœci³y moje meble, komo-
da, kufer, no i ³ó¿ko, które mój m¹¿ przywióz³ od stola-
rza. Dziesiêæ doniczek roz³o¿ystych zielonych kwiatów 
tak go ozdobi³y, ¿e wyda³ mi siê bardzo piêkny. Bielutkie 
firanki w oknie, szmaciany chodnik na pod³odze dope³-
nia³y uroku. To by³ mój ma³y nowy œwiat, w którym 
mia³am rozpocz¹æ nowe ¿ycie. 

Mój m¹¿ by³ rolnikiem, ale gospodarstwo mia³ 
mniejsze od naszego. Gdy jednak do³o¿y³o siê kilka he-
ktarów mego posagu, to by³o na czym pracowaæ i z czego 
¿yæ. Teœciowie byli ju¿ w starszym wieku i na polu m¹¿ 
by³ gospodarzem. Trudno przywykn¹æ do innej rodziny, 
inne zwyczaje, charaktery. Nie³atwo siê dostosowaæ 
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m³odej dziewczynie. Zrozumia³am, ¿e te lata, które 
prze¿y³am w domu rodzinnym, nigdy ju¿ nie wróc¹, ¿e 
moja m³odoœæ, której prawie nie by³o, ju¿ siê skoñczy³a. 
Z dziecka sta³am siê od razu doros³ym cz³owiekiem, 
który bierze na swoje ramiona ca³y ciê¿ar ¿ycia. 

Zima tego roku, pierwszego roku mego 
ma³¿eñstwa, up³ynê³a dosyæ spokojnie. Front odsun¹³ 
siê gdzieœ dalej, niewiele wiedzieliœmy, co siê w 
sprawach wojny dzia³o. Niemieccy ¿andarmi jakoœ mniej 
chodzili ulicami, czêœciej siedzieli na swoim posterunku. 
Jakby siê czegoœ obawiali. Dociera³y do nas wieœci o 
dzia³aniach polskich partyzantów. To poci¹g z amunicj¹ 
(niemiecki) wysadzono w powietrze, to samochód 
ciê¿arowy wioz¹cy broñ zatrzymano na szosie i nieznane 
wojsko po krótkiej walce z konwojentami zabra³o 
samochód i broñ, ale to dzia³o siê w dalszych od naszej 
okolicach. Mówili ludzie, ¿e w lasach s¹ nasze 
partyzantki, ¿e czekaj¹ a¿ siê front przybli¿y, aby te¿ 
zacz¹æ walczyæ na ty³ach wroga. Po ka¿dym takim ich 
wyczynie Niemcy wzmagali czujnoœæ, przyje¿d¿a³o 
wiêcej wojska, jeŸdzili po wsiach, ale w lasy bali siê 
zapuszczaæ. Ktokolwiek wyda³ siê im podejrzany, 
aresztowali i osadzali w obozach i wiêzieniach. 

Nie na d³ugo zostawili Niemcy mnie w spokoju. 
Chocia¿ by³am mê¿atk¹, gdy przysz³o lato, znowu dali 
nakaz na przymusowe dwuletnie roboty, a z tej racji, ¿e 
by³am zamê¿na, mia³am odpracowaæ na miejscu, czyli   
w „maj¹tku”, gdzie teraz gospodarowali Niemcy. 

Dopiero œwiadectwo lekarskie o moich zagro¿onych 
gruŸlic¹ p³ucach i ci¹¿y uwolni³o mnie od tego obo-
wi¹zku.

W rok po naszym œlubie przysz³a na œwiat nasza 
najstarsza córka. By³a zdrowym i silnym dzieckiem, ja 
natomiast po porodzie d³ugo chorowa³am, Nocne czu-
wanie, niedosypianie podkopa³o moje w¹t³e zdrowie. 
GruŸlica rozwija³a siê, do tego dosz³a anemia. Niewiele 
siê leczy³am, nie by³o mo¿liwoœci i czasu na to. Trzeba 
by³o pielêgnowaæ dziecko i pomagaæ w gospodarstwie. 
Nieraz po ca³ym dniu pracy (dziecko zostawia³am 
siostrze) nie mia³am si³ wstawaæ w nocy przewijaæ          
i karmiæ dziecka, a musia³am. 

 Nie wiem dlaczego, Niemcy tak nie cierpieli 
¯ydów. Nie tylko zabronili im handlowaæ, ale pêdzali ich 
do ciê¿kich robót, do czego oni byli nieprzywykli. Coraz 
trudniej im siê ¿y³o. Bogatsi mieli zapasy ró¿nych 
towarów ze sklepów, wiêc Polacy u nich to kupowali za 
¿ywnoœæ. A biedniejsi prawie g³odowali i te¿ nasi im jak 
mogli, pomagali. Od wielu lat mieszkaj¹c w jednej 
miejscowoœci znaliœmy wszystkie rodziny ¿ydowskie      
i przywykliœmy do nich. Czasami byli zabawni, mieli 
dziwne obyczaje i inn¹ religiê, ale skoro mieszkali          
w Polsce, trudno by³o ich nienawidziæ za to. A Niemcy 
nienawidzili. W Bia³ymstoku za³o¿yli getto i z ca³ego 
miasta upychali tam ¯ydów i ogrodzili drutami kolcza-
stymi. Polacy donosili im ¿ywnoœæ, ale trzeba by³o mieæ 
na to od Niemców przepustkê. Mój m¹¿ te¿ jeŸdzi³ 



wozem i koniem, wozi³ m¹kê, ziemniaki, mas³o, jaja. W 
getcie by³o ju¿ wywiezionych kilka rodzin z naszego 
miasteczka i prosili oni o pomoc. Pewnego dnia w zimie 
przyjecha³o du¿o wojska i kazali wszystkim ¯ydom siê 
zbieraæ do wyjazdu. W moim nowym s¹siedztwie 
mieszka³y ¿ydowskie rodziny. Okropny to by³ widok, 
gdy uzbrojeni Niemcy wchodzili do ich mieszkañ i wypê-
dzali wszystkich na ulicê, a potem na rynek. Sz³y p³acz¹c 
kobiety z ma³ymi dzieæmi. Starszych i chorych Niemcy 
zabijali na miejscu. Potem wszystkich naszych mê¿czyzn 
wygnali „na furmanki”. Kazali wieœæ tych ¯ydów do 
Bia³egostoku. Niewielu w tym transporcie uciek³o         
i ukry³o siê w lasach. By³a zima, wiêc musieli szukaæ 
schronienia u ludzi po wsiach i koloniach. Niemcy ich 
potem szukali i znalaz³szy rozstrzeliwali na miejscu,      
a tak¿e tych gospodarzy. W Bia³ymstoku wpychali 
wszystkich ¯ydów do getta, a potem stamt¹d wywozili 
do obozów zag³ady, do krematoriów. Wierzyæ siê nam 
nie chcia³o, gdy dochodzi³y te straszne wieœci. Getto 
wkrótce opustosza³o. ¯yliœmy w trwodze, ¿e z nami te¿ 
zrobi¹ to samo co z ̄ ydami. Powiadali ludzie w Bia³ym-
stoku, ¿e oprawcy wywieŸli aresztowanych w mieœcie 
Polaków dalej od miasta, kazali kopaæ rowy, a potem ich 
rozstrzeliwali. Jedni drugich musieli k³aœæ do rowów      
i zasypywaæ, a potem resztê Niemcy rozstrzelali. 
Opowiadali ludzie z pobliskich wsi, ¿e d³ugo rozlega³y 
siê jêki ludzi jeszcze ¿ywych, zasypywanych ziemi¹. 
Niemcy nie dali podejœæ i pomóc rannym. 

Takiego okrucieñstwa nie by³o chyba na ¿adnej 
wojnie. Ciê¿ko by³o prze¿ywaæ takie rzeczy, z dnia na 
dzieñ ¿yliœmy w wielkim przygnêbieniu. Przysz³a znów 
wiosna i trzeba by³o jak co roku ziemiê zasiewaæ. 
Zbli¿a³y siê ju¿ ¿niwa, kiedy dosz³y wieœci, ¿e front siê 
zbli¿a, ¿e Armia Czerwona bije Niemców, którzy zaszli 
ju¿ daleko w ich kraj, a teraz siê cofaj¹. By³y to wieœci 
pocieszaj¹ce. Niemieccy urzêdnicy zaczêli po cichu 
zbieraæ siê i wyje¿d¿aæ. Wojsko i ¿andarmeria by³a, ale 
czuæ by³o, ¿e nie maj¹ ju¿ takiej pewnoœci siebie. Jeden   
z ¿andarmów pojecha³ gdzieœ na wieœ po swojej s³u¿bie   
i ju¿ nie wróci³. Przepad³ bez wieœci. 

Znowu ukaza³y siê noc¹ ³uny dalekich po¿arów. 
Odg³osy bombardowania. Samoloty znów przelatywa³y 
nad naszymi domami. Pamiêtam, jednej nocy by³ 
bombardowany Bia³ystok. Bombowce puszcza³y 
najpierw rakiety, aby oœwietla³y im cel. Zataczaj¹c ko³a 
nad miastem, przylatywa³y a¿ do naszej okolicy. 
Wszyscy z domów zaczêli uciekaæ na pole, kryæ siê       
w zbo¿ach. Chwyci³am dziecko, owinê³am byle czym     
i pobiegliœmy z mê¿em w pole. Od rakiet by³o widno jak 
w dzieñ. Siedzieliœmy tam, a¿ samoloty odlecia³y. 
Bia³ystok p³on¹³. 

Zaczêliœmy chowaæ, co siê da³o. M¹¿ wykopa³   
w ogrodzie du¿¹ jamê. Wstawiliœmy tam drewnian¹ oku-
t¹ skrzyniê, w któr¹ z³o¿yliœmy poœciel, ubranie niedziel-
ne, ko¿uchy, trochê ¿ywnoœci i zasypaliœmy ziemi¹. 
Potem czêœæ sprzêtów pownosiliœmy do piwnicy. 
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Czas by³o kosiæ ¿yto, wiêc pojechaliœmy do 
¿niw. Teœciowie zostali w domu. Kilka dni jeŸdziliœmy do 
¿niwa i po³owê skosiliœmy (wtedy ju¿ kos¹ ¿yto siê 
kosi³o). Front by³ coraz bli¿ej, artyleria grzmia³a, samolo-
ty lata³y, zrzuca³y bomby, gdzie im siê tylko podoba³o. 
Na drogach i szosie pe³no by³o kolumn pancernych 
niemieckich. Wziêliœmy z domu wiêcej ¿ywnoœci i ju¿ 
wiêcej nie wracaliœmy. Dwa tygodnie piek³a frontowego 
prze¿yliœmy w ziemiance w zaroœlach w pobli¿u naszego 
pola o 3 km od domu. Byd³o i konie mieliœmy ze sob¹     
w krzakach, œwinie i drób zosta³y w chlewach. Drzwi 
zostawiliœmy otwarte, aby wysz³y i trawy poskuba³y, 
gdy bêd¹ g³odne. 

Trudno opisaæ, co wtedy prze¿yliœmy. Dziœ po 
tylu latach, gdy o tym wspominam, ciarki po plecach mi 
przechodz¹ i serce bije gwa³towniej. Dwa tygodnie        
z ma³ym, 10-miesiêcznym dzieckiem, któremu nie mo¿na 
by³o ugotowaæ mleka które by³o chore, ci¹gle p³aka³o, 
ukradkiem w nocy trzeba by³o pójœæ wydoiæ krowy, 
¿eby trochê œwie¿ego mleka mieæ do jedzenia. Krowy 
by³y g³odne i niepojone, a by³o gor¹co. Siano, które 
dosta³y, zjad³y. Na naszym polu sta³y niemieckie czo³gi    
i artyleria. ̄ o³nierze kopali okopy. Huk by³ niesamowity. 
Z góry bombardowa³y samoloty radzieckie. Artyleria 
wali z obu stron. Ka¿dej minuty wybucha³y pociski. 
Walki trwa³y o ka¿d¹ ulicê, o ka¿dy dom. 

My tego nie widzieliœmy siedz¹c w ziemiance, 
której otwór za³o¿ony by³ snopami zbo¿a od kul, ale 

potem opowiadali ci nieliczni odwa¿ni, którzy zostali    
w obejœciach. Z mojej rodziny zosta³a ciotka i ojciec. Po 
dwóch tygodniach za¿artych walk, Niemcy bronili siê, 
wojska radzieckie atakowa³y, wreszcie Niemcy zaczêli 
siê cofaæ. Ostatniego dnia podpalili miasteczko, choæ      
i tak ju¿ wiele domów od bomb i pocisków p³onê³o. 
Morze p³omieni zajê³o pó³ widnokrêgu. Wœród tego 
ognia chodzili tu i ówdzie ludzie wpó³przytomni z prze-
ra¿enia i próbowali uratowaæ cokolwiek ze swego 
dorobku, nie dbaj¹c o ¿ycie w³asne. Jeszcze tu i ówdzie 
tkwi³ uparty faszysta na swoim posterunku i bra³ na cele 
tych ludzi i strzela³ do nich i zabija³. Tak zginê³o oko³o   
20 osób. Naszych znajomych i krewnych. Siedzieliœmy   
w tej ziemiance spodziewaj¹c siê co chwila œmierci. 
Byliœmy w samej linii frontu, nie by³o ju¿ gdzie siê 
schroniæ. W pewnym momencie wœród huku rozleg³ siê 
trzask i ziemia runê³a nam na g³owy, razem z po³amany-
mi belkami stropu. Zosta³yœmy ¿ywcem pogrzebani. Ja   
i dziecko. M¹¿ i moja matka byli w drugim k¹cie 
ziemianki. Reszta rodziny siedzia³a dalej w drugiej 
ziemiance. Nie mogê opisaæ mêczarni duszenia siê, a¿ do 
utarty przytomnoœci. To siê nie da opisaæ. Ale kiedy 
przestaje siê ju¿ czuæ wszelki ból, przestaje czuæ swoje 
cia³o, zostaje jeszcze myœl, œwiadomoœæ swego zakoñczo-
nego ju¿ istnienia. 

Mój m¹¿ uratowa³ nas. Nadludzkim wysi³kiem, 
swoimi tylko rêkami wydoby³ spod zwa³ów ziemi nasze 
jeszcze nie ca³kiem umar³e cia³a. Nie zaraz wróci³a      



uprosi³ starego ubrania. Odczeka³ jeszcze chwilê i zni-
kn¹³ w zaroœlach. Czy przedosta³ siê do swojej rodziny, 
nie wiadomo. I jedni i drudzy mogli go rozstrzelaæ. 
Niemcy za dezercjê, Rosjanie za to, ¿e by³ z nimi. 

Nie patrz¹c na b³¹kaj¹ce siê kule i pociski 
szliœmy na prze³aj przez pola do domu. Pola by³y us³ane 
trupami zwierz¹t i ludzi. Niektóre siê ju¿ rozk³ada³y. By³ 
gor¹cy koniec lipca. Przez ulicê trudno by³o iœæ, tyle 
ga³êzi drzew, które ros³y po obu stronach, by³o 
po³amanych, druty telefoniczne spl¹tane w k³êbowisko. 
Po tym wszystkim b³¹ka³y siê nie wiadomo czyje kury    
i warchlaki. Szos¹ wali³y kolumny wojskowe, czo³gi       
i potê¿ne „katiusze”. Idziemy, a dooko³a dymi¹ce 
zgliszcza. Patrzymy, dom rodziców moich stoi, tylko 
szyby w oknach wszystkie wybite, a w œrodku meble 
powywracane i stosy papierów i szmat zaœciela³y 
pod³ogê. Idziemy dalej, przyszliœmy na miejsce, na swoje 
podwórko, u nas wszystko spalone. Ani jeden ko³ek nie 
ocala³. Teœciowa zap³akana. Mój m¹¿ powiedzia³: 
„Dobrze, ¿e ¿yjemy, to najwa¿niejsze”. 

Wróciliœmy do domu rodziców, bo gdzieœ trzeba 
by³o szukaæ przytu³ku dla dziecka. Ju¿ mieliœmy wejœæ 
do domu, a tu patrzymy, le¿y ogromny pocisk artyleryj-
ski d³ugoœci metra pod samym oknem. Cofnêliœmy siê 
czym prêdzej. W piwnicy na ogrodzie by³a ju¿ nasza ro-
dzina. Ciotka chodzi³a zbieraæ przestraszone kury, po 
ogrodzie b³¹ka³ siê kwicz¹c prosiak. Ojciec chodzi³ po 
pogorzelisku stodo³y. Ko³o piwnicy w ogrodzie ros³a 
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mi przytomnoœæ. Dziecko wygl¹da³o na martwe. 
Potrz¹snêliœmy je kilka minut, zanim doby³ siê z niego 
cichy jêk. 

Gdy m¹¿ nie bacz¹c na œwistaj¹ce kule i hucz¹ce 
pociski wyci¹gn¹³ nas na powierzchniê, dopiero 
zrozumieliœmy, co siê sta³o. Oto czo³g niemiecki cofaj¹c 
siê w odwrocie najecha³ na nasz¹ ziemiankê. Mo¿e nie 
zrobi³ tego umyœlnie. By³a niewidoczna, równa powie-
rzchnia pola, na wierzchu sta³o skoszone ¿yto. Eskadry 
samolotów lata³y nad nami, ale nie zrzuca³y ju¿ bomb. 
To by³y samoloty radzieckie. Za chwilê podeszli do nas 
tyralier¹ ¿o³nierze radzieccy, za nimi jecha³ czo³g          
i samochody pancerne. Niemców nie widaæ by³o. Gdy 
tak wyszliœmy z ziemianek i patrzyli na swoje pola, które 
trudno by³o poznaæ, podeszli do nas i kazali stan¹æ       
w szeregu. Kobiety, mê¿czyŸni, dzieci. „Germañców 
zdzieœ niet?” pytali okurzeni i czarni od dymu i prochu — 
Niet — odpowiadamy — my gra¿danie tutejsi, a to nasze 
pola. A oni podchodzili z automatami nastawionymi do 
ka¿dego z nas, przy mê¿czyznach zatrzymywali siê 
d³u¿ej. Patrzymy po sobie i struchleliœmy. Wœród nas by³ 
jeden obcy. Sta³ ubrany tak jak my, ale obcy. Nic nie 
mówi³. Dopiero jak ¿o³nierze odeszli, wyj¹ka³ ³aman¹ 
polszczyzn¹, ¿e jest niemieckim ¿o³nierzem, ale nie chce 
ju¿ walczyæ, ma dosyæ wojny. Prosi³ by go nie wydaæ, ¿e 
jest z Prus, nie tak daleko st¹d, ¿e nie jest Niemcem tylko 
Mazurem, a na wojnê iœæ musia³. Mundur i broñ schowa³ 
w krzakach, a u gospodarza, który blisko mieszka³, 
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piêkna jab³oñ. Teraz patrzymy, œladu po niej, tylko wielki 
lej. 

W piwnicy le¿a³a jedna z ciotek, ranna w nogê. 
Zrobi³am naprêdce pos³anie z ró¿nego starego ubrania, 
jakie by³o w piwnicy. Dziecko p³aka³o z cicha. Mój m¹¿  
z bratem poszli szukaæ saperów z radzieckiego wojska, 
którzy chodzili po polach i szukali min. Niemcy wepchali 
ich niema³o w tê nasz¹ polsk¹ ziemiê. Za kilka godzin 
przyszli, zabrali ten pocisk, za³adowali na samochód      
i powieŸli gdzieœ. 

Wtedy weszliœmy do domu, ¿eby coœ ciep³ego 
zgotowaæ sobie i dzieciom, bo bratowa te¿ mia³a takie 
dziecko jak moje. Mê¿czyŸni poszli grzebaæ trupy, jakie 
na ulicach i obejœciach le¿a³y i uprz¹tn¹æ ga³êzie. 

Po kilku dniach, kiedy front odsun¹³ siê dalej     
i trochê ucich³o, trzeba by³o iœæ do ¿niwa. Zostawi³am 
córeczkê pod opiek¹ siostry i poszliœmy z mê¿em kosiæ. 
Po³owê ¿yta mieliœmy przed frontem skoszonego,          
a reszta sta³a. Okropne to by³y ¿niwa. Zbo¿e by³o 
po³amane, poje¿d¿one, przysypywane ziemi¹ z okopów. 
Co by³o mo¿na, to zbieraliœmy. M¹¿ kosi³, ja wi¹za³am    
w snopki, a tu jak nie nadlec¹ samoloty — bombowce, my 
wtedy do okopu i plackiem na ziemiê. Nie wiedzieliœmy 
czyje s¹ i czy nie spuszcz¹ pocisków. Kosimy dalej, a tu w 
zbo¿u rêka pokrwawiona bez palców le¿y, obok pobity 
he³m, pa³atka i strzêpy bia³ej bielizny, a cz³owieka nie 
by³o. Nastêpnego dnia kosimy dalej, a tu zaduch nie do 
wytrzymania. Co tam zaduch, smród okropny. 

Podchodzimy bli¿ej, trzy trupy w okopie pó³ le¿¹c pó³ 
siedz¹c, poczernia³e ju¿, skóra na nich przezroczysta,    
a pod skór¹ roje robactwa. Cofnê³am siê, bo md³oœci 
mnie wziê³y. M¹¿ wyj¹³ z ich mundurów dowody 
osobiste i poda³ mnie, a sam poszed³ po szpadel, aby 
tych nieboszczyków zasypaæ ziemi¹. To byli Niemcy. 

¯yto sch³o, pogoda by³a piêkna, s³oneczna. 
Ludzie nie maj¹cy dachu nad g³ow¹ spali pod go³ym 
niebem. W domu rodziców znalaz³y schronienie jeszcze 
trzy rodziny oprócz nas, a wiêc wszystkich razem by³o 
nas piêæ rodzin. W dwóch izbach i kuchni. Z ca³ej ulicy 
licz¹cej ponad sto domów, ca³ych zosta³o osiem. Nie 
wszyscy siê w nich pomieœcili, musieli budowaæ sza³asy, 
chlewiki z niedopalonych resztek drzewa. Gotowali 
jedzenie na piecykach zbudowanych z cegie³ wybranych 
na zgliszczach. 

Trzeba by³o zwoziæ ¿yto, a nie by³o czym. Dwa 
konie zginê³y nam w czasie frontu. Pewnie gdzieœ pad³y. 
Odbieg³szy w przera¿eniu dalej od swego pola. Trzy 
krowy ocala³y. Kilka prosiaków teœciowa odnalaz³a, bo 
by³y znaczne, bia³e w czarne ³aty. M¹¿ zbudowa³          
w obejœciu rodziców szopê, gdzie je umieœciliœmy,         
a potem krowy. Inni znowu mieli konie, a krów nie mieli. 
Wymieniliœmy krowê na konia. 

¯niwa jare i zwózki trwa³y do koñca sierpnia. 
Pozwoziliœmy je w stogi. W tym czasie ma³a siê 
rozchorowa³a ciê¿ko. Panowa³a epidemia biegunki, 
dzieci umiera³y jak muchy, szczególnie te najmniejsze. 



Nie by³o leków. Chodzi³am do miejscowego lekarza, nie- 
wiele jej móg³ pomóc. Potem wojskow¹ ciê¿arówk¹ 
pojecha³am z ni¹ do Bia³egostoku. Szpitale by³y spalone, 
nie wiedzia³am, gdzie znaleŸæ jak¹ pomoc. Chodzi³am 
pó³ dnia po mieœcie. Ma³a rozpalona gor¹czk¹ ci¹¿y³a mi 
na rêkach. Z trudem siê dopyta³am o jeden niespalony 
szpital, gdzie byli lekarze. By³am tam przez tydzieñ, 
ledwo w korytarzu trochê miejsca znalaz³am. Wszêdzie 
by³o pe³no chorych doros³ych i dzieci. Lekarze niewiele 
mogli pomóc, bo brak³o leków. Z niewielk¹ popraw¹ 
wróci³am do domu. M¹¿ przyjecha³ wozem, przywióz³ 
trochê kartofli do miasta na sprzeda¿ i zabra³ nas do 
domu. Trzeba by³o iœæ co dzieñ na pole do kopania. 
Dziecko pielêgnowa³a siostra, moje i razem bratowej. 
Znów mu siê pogorszy³o. Robota na polu nie sz³a, ³zy 
stale cisnê³y siê do oczu. Ca³y dzieñ myœla³am o tym, czy 
zastanê ma³¹ jeszcze ¿yw¹. 

Pamiêtam, raz wróci³am z pola zmêczona         
i zmartwiona, podesz³am do pos³ania, a tu dziecko 
roczne le¿y jak woskowa figurka, oczka nie patrz¹ na 
mnie, tylko gdzieœ w przestrzeñ. Nie poznaje mnie, nie 
wyci¹ga r¹czek. Wybuch³am p³aczem, upad³szy przy 
nim na kolana. Zrozumia³am, ¿e to by³a agonia. Darmo 
rodzina stara³a siê mnie uspokoiæ. Serce jakby rwa³o siê 
we mnie na strzêpy. Ca³¹ noc czuwaliœmy wszyscy. Noc 
dziecko prze¿y³o, ale lada moment móg³ nast¹piæ zgon. 
Pamiêtam, siedzê przy nim sp³akana, a tu wpada s¹sia-
dka i krzyczy do mnie: „Prêdzej, bierz dziecko, jakaœ le-
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Autorka, lata 70. XX w.



— 63 —

karka z wojskiem sowieckim zajecha³a, kobiety nios¹ do 
niej chore dzieci, daje im leki”. Z bij¹cym sercem 
chwyci³am ma³¹ na rêce, czymœ tam okrêci³am i po-
sz³am, biegn¹c prawie. Modli³am siê w duchu, ¿eby choæ 
zd¹¿yæ. 

Na miejscu by³o kilkanaœcie kobiet z dzieæmi. 
Stanê³yœmy na podwórku. Do domu wejœæ nam nie 
pozwalano, bo starszyzna wojskowa coœ tam radzi³a. 
Wysz³a do nas kobieta w bia³ym fartuchu, spyta³a po 
rosyjsku: „Eto wsie rebionki balnyje? — da — 
odpowiadamy — balnyje — a na szto? — mówimy, ¿e na 
biegunkê, wszystkie, ¿e epidemia, a nie umiemy po 
rusku wyt³umaczyæ, nazwaæ. Domyœli³a siê i mówi, ¿e 
nie ma czasu badaæ dzieci, bo teraz dalej z wojskiem 
jedzie na front, tam ranni czekaj¹. To my wtedy w p³acz, 
¿e dzieci nam umieraj¹, ¿e nie ma ratunku, nie ma 
lekarstw. Wzruszy³a siê naszymi proœbami, przecie¿ 
by³a kobiet¹, mo¿e tak¿e matk¹ — poda¿dzicie niemno-
¿ko, siejczas pryjdu. — Posz³a do œrodka i po d³u¿szej 
chwili wysz³a z pe³n¹ d³oni¹ bia³ych papierków. — To s¹ 
proszki — mówi — lekarstwo. Dawajcie dzieciom po 
troszku, 3 razy dziennie, tylko na czubku no¿a. Mia³a ze 
sob¹ nó¿ i pokaza³a nam, ile trzeba braæ. Potem popiæ      
i daæ „czajku”. Ma³aka nie dawaæ, póki nie wyzdrowiej¹. 
Rozdawa³a nam te bia³e zawini¹tka i znów zadr¿a³am    
z lêku, ¿e zabraknie. Ale wystarczy³o. Chcieliœmy j¹      
w rêce ca³owaæ, ale siê nie da³a. Mówi — wasze 
szczêœcie, ¿e mia³am te proszki ze sob¹. 

Okaza³y siê prawie cudowne. Tak szybko dzieci 
powraca³y do zdrowia. A potem apetyt mia³y szalony. 
Nie ma chyba wiêkszej radoœci dla matki na œwiecie, jeœli 
widzi, ¿e jej dziecko jest uratowane od œmierci. Nie 
wiedzieliœmy, jak ta siê kobieta nazywa³a i gdzie j¹ po 
wojnie mo¿na by³o odnaleŸæ, aby najserdeczniej wyraziæ 
nasz¹ wdziêcznoœæ. 

Ostatniego dnia tego roku zmar³ teœæ. Nie by³ 
jeszcze stary, mia³ 70 lat, ale chorowa³ od dawna i gorsze 
warunki przyspieszy³y œmieræ. Do tego dosz³o prze¿ycie, 
jakie mia³ patrz¹c na swoje pogorzelisko, ¿e tyle pracy 
jego posz³o z dymem i ¿e na stare lata zabrak³o mu 
w³asnego dachu nad g³ow¹ i w cudzym k¹cie œmieræ go 
przy³apa³a. Có¿, pochowaliœmy go jak nale¿y wed³ug 
zwyczaju. myœl¹c, ¿e tyle ludzi nie mia³o normalnych 
pogrzebów, ¿e gdzieœ tam na polu, byle gdzie... jak 
zwierzêta... A ka¿dy z nich mia³ matkê, rodzinê, która 
nawet nie wie, gdzie szukaæ mogi³y. 

Wojna trwa³a nadal, front przesun¹³ siê za 
Warszawê. Armia radziecka i polska par³y faszystów na 
zachód do swoich granic, sk¹d wyszli. Polskich ¿o³nierzy 
nie widzieliœmy w naszej okolicy, walczyli na innych od-
cinkach frontu. Jednostki wojskowe radzieckie zajê³y po-
sterunek i urz¹d, a kiedy ludzie niepewni co bêdzie pyta-
li, odpowiadali: „Budziet wasza Polsza, budziet, my uje-
¿d¿ajem w swoje storny, kak wojna budziet zakoñczona”. 
Po pewnym czasie zaczêto organizowaæ polsk¹ admini-
stracjê, do milicji wstêpowali nasi, miejscowi, Polacy. 
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Powojenne lata

y³ rok 1945. W maju rozesz³a siê radosna 
wiadomoœæ, ¿e wojna ju¿ zakoñczona. Faszyzm Bzwyciê¿ony. Wojska Polskie i Armia Czerwona 

zasz³y a¿ do Berlina. Co za radoœæ. Choæ nie ma domów, 
stodó³, choæ bieda siê daje swe znaki, ale to nic, bo oto 
ju¿ bombowce nie bêd¹ lataæ nad naszymi g³owami, a 
nasze dzieci znów bêd¹ siê uczy³y po polsku. 

Minê³o sporo czasu, zanim niektórzy z wojska, 
co prze¿yli front, zaczêli powracaæ do domu. Ale po³owa 
tych m³odych ch³opców ju¿ nie wróci³a. Groby ich 
zosta³y w ro¿nych czêœciach Europy, bo nie tylko         
w Polsce walczyli z Niemcami. 

Ci, co wrócili, opowiadali o swoim szlaku 
bojowym, z dalekiej Syberii, znad Oki, gdzie za 
pozwoleniem rz¹du Kraju Rad powsta³y polskie dywizje, 
a¿ do Warszawy i Berlina. 

Jeszcze przez d³u¿szy czas pozostawa³y w 
naszym kraju wojska Armii Czerwonej dla bezpieczeñ-
stwa, bo nikt nie móg³ przewidzieæ, czy zwyciê¿one 
Niemcy znów nie podnios¹ g³owy. Zaczêli od nas ludzie 
ci¹gn¹æ na Zachód, na Ziemie Odzyskane. Najpierw ci, 
co niczego tu ju¿ nie mieli. Mówiono, ¿e tam s¹ wolne 
mieszkania po Niemcach, którzy wyjechali do swoich, 
bo te tereny zosta³y Polsce po wojnie przyznane, jako ¿e 
do nas przez wieki nale¿a³y, tylko potem Niemcy je 

zagarnêli i uznali za swoje, zgermanizowali. Zosta³y 
puste mieszkania i gospodarstwa, mówiono, ¿e ziemia 
tam dobra, a nie ma teraz komu jej wyrabiaæ. M¹¿ 
zdecydowa³ pojechaæ tam zobaczyæ. Droga by³a daleka. 
Mieliœmy znajomych a¿ pod Jeleni¹ Gór¹, którzy tam 
niedawno wyjechali, wiêc by³o gdzie siê zatrzymaæ        
i rozejrzeæ. Pojecha³, a po kilku tygodniach wróci³, aby 
zrobiæ co pilne na polu. Tymczasem ja z pomoc¹ 
rodziców i teœciowej gospodarzy³am, jak mog³am.       
W jesieni po skoñczonych pracach na polu wyjecha³ 
znów i po pewnym czasie napisa³, ¿e otrzyma³ mie-
szkanie i pracê w piêknym podgórskim miasteczku, ¿e 
bêdzie rozgl¹da³ siê za gospodarstwem w okolicy. 
Chcia³, ¿ebym z ma³¹ do niego przyjecha³a, bo samemu 
têskno. By³ pocz¹tek marca 1946 roku, czu³am siê 
bardzo Ÿle. Leczy³am p³uca, anemiê, ale warunki by³y 
trudne, a wy¿ywienie s³abe. Wszystkiego by³o sk¹po, za 
jajka, mas³o trzeba by³o kupiæ cukru, nafty, soli, inne 
niezbêdne rzeczy. Pieniêdzy nie by³o, bo nic nie by³o 
wiêcej do sprzedania. Krowy (dwie) by³y cielne, ma³o 
dawa³y mleka, wiêc i mas³a nie by³o. Wiêksze œwiniaki 
poginê³y w czasie frontu, mo¿e siê spali³y w chlewach, 
mo¿e posz³y nie wiadomo gdzie. Dopiero po roku po 
froncie dochowaliœmy z ma³ych prosi¹t wieprzki do 
zabicia. Ca³y rok, pamiêtam, wtedy gotowaliœmy strawê 
z mlekiem i kluski ziemniaczane, no i chleb. 

Sz³o do wiosny, wiêc musia³am siê naradziæ      
z rodzin¹, co bêdzie z nasz¹ gospodark¹. Obiecali 



pomóc. Ojciec z bratem mieli karmiæ nasz skromny 
dobytek: konia i dwie krowy, teœciowa nie by³a jeszcze 
stara, mia³a wprawdzie 60 kilka lata, ale mog³a doiæ 
krowy i dopatrzeæ kilku œwiniaków. Mój mia³ przyjechaæ 
za kilka tygodni, aby zasiaæ zbo¿a i przy pomocy rodziny 
zasadziæ ziemniaki. Jedna 
znajoma jecha³a od nas w 
tamte strony, wiêc z ni¹ siê 
zabra³am w tê dalek¹ 
drogê. Jedna ba³am siê 
jechaæ, nie by³am nigdzie 
dalej, jak w mieœcie woje-
wódzkim Bia³ymstoku. 
Jecha³yœmy dwie doby, bo 
poci¹g pasa¿erski chodzi³ 
raz na dobê, a by³ tak 
przepe³niony, ¿e trudno 
by³o siê dostaæ do œrodka. 
Jechali ludzie na stop-
niach wagonów, na da-
chach i gdzie siê da³o, 
Poci¹g by³ kolorowy, tak 
oblepiony ze wszystkich 
stron pasa¿erami, w œrod-
ku stali g³owa przy g³owie. 
Gdy przyjechaliœmy do 
spalonej Warszawy, po-
ci¹g do Jeleniej  Góry  ju¿ 

odszed³. Czekaliœmy ca³¹ dobê na nastêpny. Ca³y 
dworzec by³ zape³niony podró¿nymi, ludzie siedzieli      
i spali wprost na pod³odze oparci na swoich torbach.     
Z trudem znaleŸliœmy miejsce. 
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El¿bieta Daniszewska i Melania Burzyñska, pierwsze spotkanie Klubu Poety-

ckiego w Knyszynie, 1981 r.



Nie widzia³am stolicy przed wojn¹, ale to co 
zobaczy³am, by³o przera¿aj¹ce. Wszêdzie gruzy, ogro-
mne kikuty rozbitych domów, zwa³y cegie³, WoŸnica     
z chud¹ szkapin¹ i drabiniastym wozem przewióz³ nas 
na drugi brzeg Warszawy. Po d³ugiej podró¿y 
zajechaliœmy na miejsce. 

Miasteczko by³o niedu¿e, ale po³o¿one           
w piêknej okolicy u podnó¿a Sudetów nad wij¹c¹ siê 
kamienist¹ rzek¹. Ju¿ tam by³o zielono wszêdzie, 
Drzewa siê rozwija³y, podczas gdy u nas by³o wszêdzie 
szare przedwioœnie. Mieszkanie by³o dwupokojowe       
z kuchni¹ na wêgiel i gazow¹. Takiego luksusu nie 
mia³am i nie widzia³am. Meble i naczynia kuchenne 
wszystko by³o na miejscu. W s¹siedztwie mieszkali 
Polacy, ale by³o te¿ kilka rodzin niemieckich. Trochê siê 
ba³am tych ostatnich, szczególnie, gdy zostawa³am 
sama, jak m¹¿ wyje¿d¿a³ do gospodarstwa naszego. Ale 
nies³uszne by³y moje obawy. Nie spotka³a mnie od nich 
¿adna przykroœæ, a nawet siê zaprzyjaŸniliœmy. Tylko, ¿e 
rozmawiaæ nam by³o trudno, choæ trochê s³ów ich 
jêzyka zna³am. Mieli do nas zaufanie, bo prosili o 
przechowanie wartoœciowych rzeczy, które mieli, bo 
chodzi³y po niemieckich rodzinach komisje, zapisywa³y, 
co mog¹ wzi¹æ na wyjazd do Niemiec, który ich czeka³, a 
co maj¹ zostawiæ. Gdy pozna³am ich bli¿ej, 
zrozumia³am, ¿e ci ludzie, te¿ byli znêkani przez wojnê. 
¯e wcale nie byli radzi, ¿e Hitler ze swoj¹ parti¹ 
esesmanów wywo³ali wojnê. Jedna z m³odych kobiet 

op³akiwa³a mê¿a, który zgin¹³ na froncie w Zwi¹zku 
Radzieckim, inna matka syna co go jednego mia³a. Teraz 
musieli opuszczaæ swoje domy, bo takie prawo skutków 
wojny, jechaæ w nieznane sobie strony do obcych 
mieszkañ. Nie mog³am ich nienawidziæ. Powiedzia³am 
im raz: „My te¿ nie mamy swoich domów. Spalili je 
Niemcy...” 

Nadesz³a wiosna w pe³ni i dopiero mog³am 
podziwiaæ piêkno tej okolicy. Drzewa rozkwit³y ró¿any-
mi kwiatami, ogromne krzewy magnoliami bia³ymi       
i inne krzewy, których nie zna³am. Za miastem by³ 
obszerny park, a w nim ogromny pa³ac na górze poros³ej 
lasem. Dalej skaliste góry. Powietrze by³o wspania³e. 
Czu³am jak moje p³uca lekko oddychaj¹, jak lecz¹ siê 
powietrzem. Przesta³am kaszleæ, czu³am siê o wiele 
lepiej. Chodzi³am z ma³¹ na d³ugie spacery i odpoczyw-
a³am. Ca³¹ moj¹ robot¹ by³o kupiæ coœ do zjedzenia, 
ugotowaæ i sprz¹tn¹æ w domu. Od kilku lat mog³am 
spojrzeæ choæ kilka minut w lusterko, bo przedtem to 
tylko przelotnie, czy nos nie ubrudzony sadz¹ przed 
wyjœciem do koœcio³a. Czu³am, ¿e zaokr¹gli³y mi siê 
kszta³ty, a ludzie siê za nami ogl¹dali. Bo moja córeczka 
by³a œliczna. Mia³a jasne wij¹ce siê a¿ do ramion w³osy. 
Kupi³am jej ³adne sukieneczki, ¿eby jeszcze ³adniej 
wygl¹da³a. Mia³a wówczas niespe³na 3 lata. By³am 
jeszcze taka m³oda. Minê³o kilka miesiêcy, kiedy 
dostaliœmy od matki mê¿a smutny list. ¯ali³a siê, ¿e nie 
ma w³asnego k¹ta na stare lata, ¿e jej smutno, ¿e Ÿle siê 
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czuje i nie ma wiele si³ do pracy, ¿e gospodarstwo nasze 
marnieje, wreszcie, ¿e ludzie odbudowuj¹ swoje domy, 
stodo³y, a ona patrzeæ nie mo¿ne, ¿e w naszym obejœciu 
nic siê nie robi, ¿e le¿¹ gruzy i czarne osmolone 
pogorzelisko. Poczu³am wyrzuty sumienia. Wiêc ja tu 
siedzê prawie bez roboty, wylegujê siê jak jakaœ pani,     
a tam stara matka mêczy siê z naszym gospodarstwem. 
By³o lato, a wiêc to ona codziennie pêdzi nasze krowy na 
pole i tam pasie a¿ do wieczora. Pastuszków ju¿ wtedy 
nikt nie wynajmowa³, wszystkie dzieci uczy³y siê         
w szkole, a doroœli jeŸdzili do miast, gdzie mo¿na by³o 
znaleŸæ pracê. Zmieni³o siê na wsi. Potem ta stara matka 
wraca³a pieszo do domu, tu musia³a te krowy wydoiæ, 
nakarmiæ œwiniaki itd. Czy to nie za du¿o na jej si³y?       
A przecie¿ przy robotach w polu te¿ pomaga³a. Nadcho-
dzi³y ¿niwa. Roboty huk. Skosiæ, zwieœæ, potem jare, 
potem drugie sianowanie, wykopki.

Postanowiliœmy, ¿e wrócimy na swoje. Trochê 
mi by³o ¿al piêknej miejscowoœci, mieszkania, ale 
obowi¹zek wzywa³. Têskni³am za matk¹, za rodzin¹, 
która mi zawsze w trudnym czasie spieszy³a z pomoc¹. 

Nie poznawali mnie ludzie na ulicy, tak siê od-
mieni³am na dobre, tak wy³adnia³am. Czu³am to. Nawet 
matka spojrza³a na mnie zdziwiona. Dobrze wygl¹dasz 
— mówi — chyba jesteœ zdrowsza. — Przytaknê³am. 

A nastêpnego dnia trzeba by³o zakasaæ rêkawy   
i braæ siê za robotê. Do ¿niwa. Co dzieñ w pole, na wiatr   
i na spiekotê, na deszcz jesienny i zimno. Po miesi¹cu 

by³am ju¿ taka sama jak przedtem. Opalona, chuda, byle 
jak ubrana, bo do takiej roboty trudno lepiej siê ubraæ. 

PrzywieŸliœmy ze sob¹ trochê pieniêdzy zaro-
bionych tam przez mê¿a i zabraliœmy siê do odbudowy 
naszych spalonych budynków. Fundamenty by³y dobre   
i cztery murowane œciany zewnêtrzne choæ mocno 
uszkodzone sta³y, trzeba je by³o podmurowaæ, szczytów 
nie by³o, leg³y w gruzach. Ale najpierw trzeba by³o 
wywieŸæ wiele wozów gruzu, zrobiliœmy to po robocie 
na polu, w jesieni. Jesieñ by³a d³uga, przed zim¹ dom     
i stodo³ê zd¹¿yliœmy pokryæ s³om¹. Wszyscy ludzie 
wówczas budowali drewniane domy i pokrywali s³om¹, 
bo nie by³o czym, ale dopiero za rok przeszliœmy do 
swego nowego domu. By³o w nim ubogo, brak³o 
najpotrzebniejszych sprzêtów, ale wszystko to mo¿na 
by³o z czasem zdobyæ. Grunt, ze byliœmy na swoim. Za 
rok urodzi³a siê nam druga córka i jakoœ nam nieŸle siê 
wiod³o. Plony by³y niez³e, lata dogodne, patrzyliœmy    
w przysz³oœæ z ufnoœci¹. By³y wprawdzie du¿e podatki, 
obowi¹zkowe dostawy zbo¿a, miêsa i mleka, ale rozu-
mieliœmy, ze ludziom w mieœcie te¿ trzeba pomóc, aby 
nie g³odowali. O pieni¹dze by³o trudno w naszym domu, 
ale w tych latach powojennych wszystkim by³o nielekko. 
Ka¿dy grosz szed³ u nas na odbudowê, oprócz domu      
i stodo³y trzeba by³o przecie¿ chlewów dla konia, krów    
i œwiñ. Sieliœmy len, wyrabia³am go na w³ókno, a za nie 
mo¿na by³o w sklepie dostaæ ró¿ne materia³y. Szy³am    
z tego bieliznê i ubrania dla ca³ej rodziny. Lata piêæ-
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dziesi¹te Ÿle siê dla nas zaczê³y. Po latach urodzajnych 
przysz³y lata chude, susza niszczy³a nam plony. Nasza 
ziemia jest piaszczysta, pagórkowata, nawozów trudno 
by³o kupiæ i drogie by³y. Nieraz owies czy pszenica 
wyrasta³y takie ma³e, ¿e nie by³o co kos¹ zaj¹æ. I nie 
wiele wiêcej siê zebra³o, ni¿ zasia³o. W czasie suszy 
zbo¿e niby uroœnie, a ziarno chude. Z hektara ³¹ki by³y 
takie lata, ¿e zbieraliœmy po dwie fury jednego pokosu 
siana. Gdy by³a susza, zaczêliœmy sadziæ ziemniaki na 
niskich miejscach, a potem by³y ulewne deszcze           
i ziemniaki nie urodzi³y, a co uros³o to te¿ zgni³o. Trzodê 
niszczy³y „czerwonka” i pomór i to nie tylko u nas. 
Zanim lekarze weterynarii zdo³ali te epidemie lekami     
i szczepionkami opanowaæ, wiele sztuk pad³o. Kury 
jednego roku wyzdycha³y do jednej, a na drugi rok gdy 
dochowa³am m³odych, ktoœ ukrad³ z kurnika po³owê. 
Ciê¿ko nam by³o oddawaæ obowi¹zkowe dostawy, bo 
mieliœmy wysokie. Kilkanaœcie kwintali zbo¿a trzeba 
by³o daæ co roku, za marne grosze, bo ¿eby normaln¹ 
cenê za nie p³acono, to by starczy³o zap³aciæ podatek     
i sp³aty po¿yczek. Liczy³o siê nasze gospodarstwo na    
12 ha obszaru i byliœmy zaliczani do grupy C najwiêcej 
opodatkowanej. Grupa A do piêciu ha mia³a najni¿sze 
stawki podatkowe, grupa B do 10 ha œrednie, a C 
najwy¿sze prawie dwa razy tyle za ka¿dy hektar. A tak 
naprawdê to z tych 12 ha by³o 2,5 ha lasów, a w³aœciwie 
zaroœli, bo dobry las, który rós³ przed wojn¹ na tym 
miejscu zosta³ spalony. Wiêc to ju¿ zostaje 9,5. 2 ha 

lichego pastwiska 5. klasy, w po³owie rozlewiska to by³y, 
to zostaje 7,5, z tego 1 hektar ³¹ki œredniej gleby, ale tylko 
1, to zostaje 6,5 ha gruntów ornych. W tym 2 ha 6. klasy 
RZetki i 3 ha 5. klasy, 1,5 ha czwartej, ot i ca³y nasz 
maj¹tek. A to wszystko by³o, pomimo komasacji grun-
tów, w szeœciu miejscach i ka¿da dzia³ka w innej stronie. 
Czy to ³atwo w takich uk³adach gospodarowaæ. Do tego 
2 dzia³ki o 1,5 kilometra od domu, reszta o 3 kilometry, 
drogi dojazdowe w okropnym stanie. 

Zaczêli do nas zagl¹daæ poborcy podatkowi. Nie 
mogliœmy siê wyp³aciæ. Dzieci ros³y, zdrowe by³y, 
starsza córka chodzi³a do szko³y, ale smutek znów na 
d³ugo zagoœci³ w naszym domu. Darmo pracowaliœmy 
od œwitu do nocy, zbiory zbieraliœmy raz w roku i jak siê 
nie uda³y, d³ugo by³o czekaæ nastêpnych. 

Nie doœæ na tym rozesz³y siê pog³oski, ¿e bêd¹ 
organizowane spó³dzielnie produkcyjne, które w Zwi¹z-
ku Radzieckim nazywane by³ ko³chozami. Znaczy³o to, 
¿e wszystko wspólne. Ziemia i praca. Niczego tak siê 
ludzie nie bali, chyba tylko wojny, jak tych „ko³chozów”, 
choæ u nas mia³y siê nazywaæ spó³dzielnie. Ta nazwa nie 
razi³a rolników tak bardzo, bo przed wojn¹ by³y 
spó³dzielnie, ale to by³ jeden sklep handlowy i to 
wszystko. Ale ¿eby ziemiê oddaæ do spó³dzielni, to o tym 
nikt nie s³ysza³. Bo jak¿e to ziemia, która od dziada 
pradziada by³a nasz¹ w³asnoœci¹, ma teraz byæ 
„ko³chozowa?” Gospodarzom rêce opada³y i chêæ do 
pracy. Nie wiedzieli, co bêdzie z nimi. 
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Niektórych, co mieli dobr¹ ziemiê, ogarnia³a 
rozpacz. Jak potem ¿yæ bez swego zagona? A tu ci¹gle na 
zebraniach przedstawiciele administracji i Polskiej Zje-
dnoczonej Partii Robotniczej mocno nastawali, aby 
gospodarze wstêpowali do spó³dzielni produkcyjnych. 
Obiecywali z³ote góry, a wiêc oœmiogodzinny dzieñ 
pracy, urlopy, sanatoria... A ludzie nie chcieli i ju¿. 
Chcieli byæ sami na swojej ziemi. Mêczyli siê wiêc, bo 
by³o coraz ciê¿ej i czekali z nadziej¹, ¿e te zarz¹dzenia siê 
zmieni¹. A potem by³o jeszcze gorzej. Nie wiem, kto     w 
naszym rz¹dzie coœ takiego wymyœli³. Wziêto siê za 
„ku³aków”. Gdy nie mogli wyp³aciæ podatków i daæ 
wszystkiego na obowi¹zkowe dostawy, przyje¿d¿a³y 
ekipy i zabiera³y zbo¿e, byd³o, œwinie, zostawiaj¹c po 
jednej czy dwie sztuki. I tak co roku. W takich warun-
kach ci bogatsi zrównali siê z biedniejszymi, ale przecie¿ 
ka¿dy wiedzia³, ¿e ziemia niewygnojona, gdy jest ma³o 
obornika nie da plonów. Po ziemniakach rós³ owies, 
jêczmieñ, pszenica a potem jeszcze ¿yto. Czym mieli ci 
rolnicy zap³aciæ podatek, jak nie mieli dochodu, bo co za 
dochód od jednej krowy czy dwóch jak trzeba by³o daæ 
od nich 1000 i wiêcej linów mleka po 90 groszy za l litr. 
Czym uchowaæ wiêcej œwiñ, jak oddaæ kilka ton zbo¿a.   
A za co kupiæ nowy wóz, uprz¹¿, p³ug, bronê czy inne 
niezbêdne w gospodarstwie rzeczy. Czy nie lepiej by³o 
zabraæ tym ludziom po³owê ziemi do spó³dzielni produ-
kcyjnej i niech ludzie bezrolni na niej pracuj¹. Podatki 
wtedy zmniejsz¹ siê im o po³owê i bêd¹ jakoœ ¿yli. My nie 

mieliœmy czego ¿a³owaæ, ale jednak cz³owiek przy-
wi¹zuje siê do swojej ziemi, choæby ona lich¹ by³a. 
Czasami przychodzi³y mi takie myœli do g³owy, ¿e 
niechby robili te spó³dzielnie, mo¿ne by nam lepiej by³o, 
l¿ej, nie balibyœmy siê poborcy, a ja bym szyciem sobie 
dorobi³a. 

Wreszcie ludzie wpadli na dobry pomys³, który 
moim zdaniem w przysz³oœci nie by³ wcale dobry. Ale 
wtedy to by³o jedyne wyjœcie. Otó¿ zaczêli zalesiaæ szóst¹ 
klasê ziemi, tê RZ. Klasy ziemi okreœlali geodeci, których 
rolnicy sprowadzali, wiele ha zosta³o zalesio-nych i do 
dziœ rosn¹ tam gêste lasy. Ale, ¿e s¹ gêste, drze-wa rosn¹ 
cienkie wysokie i ¿adnym innym materia³em oprócz 
opa³owego nie s¹. A przecie¿ na tej ziemi ros³o ¿yto i 
myœlê, ¿e co najmniej 500 ha, a mo¿e i wiêcej, nie wiem 
dok³adnie. Przy s³abych urodzajach by³o co najmniej 
oko³o 2 ton z hektara, wiêc po moim babskim rachunku  
2 razy 500 to 1000 ton ziarna, a ile to chlebów. 

W nastêpnych latach wiêc na skutek zalesienia 
podatek i obowi¹zkowe dostawy zosta³y znacznie 
zmniejszone. My równie¿ w swoim gospodarstwie 
zasadzaliœmy 3 ha lasu. 

Wœród tych wszystkich utrapieñ spotka³a nas 
wielka radoœæ, urodzi³ nam siê syn. Nic tak chyba 
gospodarza nie mo¿e ucieszyæ jak posiadanie„dziedzica”. 
A mnie przyby³o obowi¹zków, choæ te¿ bardzo siê 
cieszy³am, ¿e po dwóch dziewczynkach by³ ch³opak.     
I m¹¿ ju¿ nie bêdzie zazdroœci³ innym, ¿e maj¹ synów. 



— 70 —

W domu wydatki ros³y i w gospodarstwie by³y 
wielkie potrzeby. Dachy s³omiane przecieka³y, trzeba 
by³o zmieniaæ na dachówkê. Nie by³o na to pieniêdzy. 
Znów wziêliœmy z banku po¿yczkê. A sp³aciæ by³o 
trudno. Odsetki mno¿y³y siê. 

Po namyœle m¹¿ zdecydowa³, ¿e pójdzie do 
pracy poza gospodarstwem, aby dorobiæ, bo innego 
wyjœcia nie by³o. Nied³ugo potem znalaz³ pracê w 
s¹siedniej miejscowoœci. Codziennie doje¿d¿a³. 
Zgodzi³am siê z nadziej¹ na poprawê naszego bytu, ale 

nie myœla³am, co mnie czeka. 
Musia³am wzi¹æ na siebie 
ca³y ciê¿ar pracy w gospo-
darstwie. M¹¿ móg³ pomagaæ 
dorywczo, po skoñczeniu 
innej pracy. Od tej pory 
trzeba by³o robiæ wiele prac 
mêskich, których dot¹d nie 
robi³am. A przecie¿ mia³am 
troje dzieci i dom. Teœciowa 
stara³a siê i niewiele mog³a 
pomóc, tyle, ¿e dziecka 
popilnowa³a. I to wkrótce 
by³o jej za ciê¿ko. Gdy synek 
skoñczy³ 2 latka, zabiera³am 
go ze sob¹ codziennie na 
pole, tylko w czasie wakacji 
opiekowa³a siê nim jedna      
z dziewczynek, obie ju¿, 
chodzi³y do szko³y. 

Dziœ nie mogê sobie 
wyobraziæ, sk¹d wówczas 
by³o we mnie tyle zapa³u, 
tyle si³y, ¿e radzi³am z gospo-

Od lewej poeci: Jan Leoñczuk, Melania Burzyñska i El¿bieta Daniszewska, 

kwiaty wrêcza Jan Puczyñski. Zjazd Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej w Bia-

³ymstoku. 1984 r.
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darstwem. Jakoœ zaczê³o 
nam siê szczêœciæ. „Szyko-
wa³y” mi œwinie, nie 
chorowa³y, mia³am sporo 
kur, by³y dwie krowy, 
cielê. To mnie jeszcze 
bardziej zachêca³o do 
pracy. Wczesn¹ wiosn¹ 
jecha³am na pole przygo-
towaæ ziemiê pod zasiew. 
Ca³e dni chodzi³am za 
bron¹ lub kultywatorem. 
M¹¿ pod wieczór przyje-
¿d¿a³ na pole, rozsiewa³ 
zbo¿e, a ja znów nazajutrz 
je bronowa³am. A nieraz 
tak by³o, ¿e wyje¿d¿a³ na 
kilka miesiêcy ze swojej 
pracy, to sama sia³am tak 
samo jak sia³ mój ojciec     
i m¹¿. Serce moje pêcz-
nia³o z radoœci, gdy zbo¿e 
wschodzi³o i zieleni³o siê 
piêknie. Si¹dê bywa³o 
wœród pola na du¿ym kamieniu, czy na miedzy zjeœæ 
trochê posi³ku, koniowi obrok zadaæ, rozejrzê siê 
dooko³a po polu, po laskach, w górze skowronek œpiewa, 
bocian zatacza ko³o, s³oñce przygrzewa i tak wtedy 

lekko cz³owiekowi na sercu, jakby wszystkie troski by³y z 
niego zdjête. Synek bawi siê na drodze, zbiera kamyki, 
uk³ada je na piasku w jakieœ dziwne figury. 

Spotkanie z poetami: Janem Leoñczukiem, Melani¹ Burzyñsk¹ i El¿biet¹ 

Daniszewsk¹ podczas zjazdu Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej w Bia³ymstoku. 

Po lewej stoi Adam Dobroñski, 1984 r.
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Mija³y lata. Ca³a trójka uczy³a siê w szkole, 
najstarsza ju¿ w liceum. M¹¿ pracowa³ w domu i poza 
domem i tak powoli dŸwignêliœmy siê „do góry”... Gdy 
nie by³o mê¿a, pomaga³y dzieci. Po lekcjach przybiega³y 
na pole jedno lub dwoje, ch³opak rwa³ siê do konia, do 
brony, do p³uga. 

Robota u nas sz³a. W lecie wakacje. ¯niwa. 
Zaje¿d¿amy na pole, chwytam kosê i ciach, ciach, nie 
œwiêci garnki lepi¹, idzie jak z mas³em. Przecie¿ to nie 
taka sztuka kosiæ zbo¿e. Jak siê zasia³o, to i skosiæ trzeba. 
Za mn¹ dziewczêta siê zwijaj¹, ju¿ szereg dziesi¹tków 
stoi. Dziwuj¹ siê ludzie, s¹siedzi, dziwuje siê m¹¿, gdy 
zjawia siê na polu, ¿eœmy tak du¿o skosili. Potem on 
macha kos¹, a ja chwilê odpocznê. 

Potem zwózka, wiêc zwozimy, potem orka, 
podorywki. Która ze mn¹ pojedzie? Starsza, m³odsza 
jeszcze za ma³a, potem na ni¹ przyjdzie kolej. Zaprzêgam 
konia do p³uga, potê¿na koby³a mo¿e ci¹gn¹æ p³ug. 
Przejadê dwa razy tam i z powrotem, ziemia piaszczysta 
lekko p³ug idzie. „Mama niech idzie do domu — mówi 
córka — przecie¿ ma tam pranie, ja poorzê”. Idê polami, 
³¹kami, wydeptujê œcie¿kê, czasem ogl¹dam siê za 
siebie, na swoje pole, jak tam robota idzie. Ano idzie, koñ 
chodzi nie za wolno, nie za szybko, dziewucha macha 
batem, co jej tam taka orka. Si¹dzie bywa³o na konia, gdy 
w niedzielê trzeba go na pastwisko zawieœæ i k³usa, 
pojecha³a. Zanim siê obejrzê w domowej krz¹taninie, ju¿ 
ona z powrotem, piechot¹. 

Ch³opak ledwo od ziemi odrós³, za krowami 
poszed³, zapêdzi w pole, wieczorem znów do domu. 

Weso³o siê nam pracowa³o. Nauczy³am swoje 
dzieci ka¿dej pracy, któr¹ ja sama zna³am. Niech znaj¹ 
pracê, niech nie wstydz¹ siê jej i niech pokochaj¹ swoj¹ 
ziemiê tak jak my. 

¯ycie ma to do siebie, ¿e nie mo¿e byæ bez trosk, 
bo inaczej ¿yciem by nie by³o. Bo ¿ycie to radoœci          
i smutki, to praca i odpoczynek i znów praca. Cz³owiek 
szczêœliwy, gdy mo¿e pracowaæ. Gorzej na staroœæ, gdy 
si³y ustaj¹, choroby przybywaj¹ i lat coraz wiêcej... 

Taki cz³owieczy los. Przysz³o siê prze¿ywaæ 
pogrzeby najbli¿szych. Najpierw zmar³a ciotka, z mojego 
rodzinnego domu. Przywykliœmy do niej jak do matki, bo 
zawsze nam stara³a siê pomóc jak swoim rodzonym. Do 
pielenia przysz³a, dzieci popilnowa³a, zió³ na lekarstwo 
nazbiera³a i wiele, wiele drobnych, a tak koniecznych    
w ¿yciu robót chêtnie nam wszystkim robi³a. Do siostry 
na Wybrze¿e siê potrudzi³a dojechaæ na zmianê do jej 
trojga dzieci byæ, bo przecie¿ m³odzi musz¹ iœæ do pracy. 
Mia³a 78 lat, niby prze¿y³a swoje, ale odczuliœmy bardzo 
jej odejœcie. Obie z matk¹ przysposobi³yœmy j¹ do 
pogrzebu. Pierwszy raz trzeba mi by³o tak blisko 
obcowaæ z umar³ym cz³owiekiem. 

Potem za rok teœciowa. Zmar³a tak cicho, jakby 
spa³a, po d³ugiej kilkuletniej chorobie. W wieku 83 lat. 
Prze¿y³yœmy razem 20 lat. Pogrzeb by³ w naszym domu. 
Póki ona ¿y³a, zdawa³o mi siê, ze jestem taka m³oda,      
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a potem po jej odejœciu, jakbym nagle postarza³a siê 
wiele lat. Nim jedn¹ i drug¹ ¿a³obê zdjê³am, znów j¹ 
trzeba by³o nak³adaæ. 

Ojciec chory od kilku lat na astmê, zakoñczy³ 
swoje gospodarowanie. Mia³ lat 77. Ju¿ s³aby, pilnowa³ 
jeszcze najm³odszego wnuka, gdy reszta rodziny posz³a 
w pole. Jego ¿ycie to by³a praca i modlitwa. By³ tak samo 
pobo¿ny jak ciotka. Ka¿dej niedzieli po obrz¹dku œpiewa³ 
w domu „godzinki”, potem szed³ do koœcio³a. To on 
nauczy³ nas tylu kolêd, pastora³ek. Przygrywa³ nam na 
fujarce i organkach, gdy byliœmy mali, a gdyœmy doroœli 
w d³ugie zimowe wieczory siadywa³ na piecu     i 
szepta³ niekoñcz¹ce siê zdrowaœki za nas, za swoj¹ 
rodzinê i za swoje gospodarstwo. 

Pod koniec ¿ycia, gdy ju¿ wiele siê zmieni³o     
w rolnictwie, gdy jeszcze móg³ pracowaæ, pod¹¿a³ za 
postêpem. Do kó³ka rolniczego nale¿a³, jeszcze przed 
wojn¹ prenumerowa³ „Plon", zacz¹³ sypaæ na ³¹ki: 
„kainit”, „sól potasow¹”. Pamiêtam mama krzycza³a, po 
co to b³oto kupuje, gdy pieniêdzy ma³o, a ojciec nic tylko 
swoje robi³. Gdy podupad³ na zdrowiu, brat by³ ju¿ 
ca³ym gospodarzem. 

W koñcu lat piêædziesi¹tych zasz³o wiele zmian 
bardzo dla nas wa¿nych i dla wszystkich rolników. 
Przeprowadzono elektryfikacjê, w naszych domach 
zab³ys³y elektryczne ¿arówki. Powsta³o Kó³ko Rolnicze, 
które zaczê³o kupowaæ maszyny do pracy u rolników.   
Z pocz¹tku nieliczni wp³acili udzia³y, doœæ znaczne, bo 

przecie¿ za coœ trzeba by³o te maszyny kupiæ. Coœ siê 
zmieni³o w naszym kraju, w tej polityce rolnej i na nasze 
szczêœcie. Da³o du¿¹ pomoc pañstwo nasze dla Kó³ek 
Rolniczych. Zosta³y zakupione maszyny pierwszej 
potrzeby. ̄ niwiarki, ci¹gniki, p³ugi. Za us³ugi siê p³aci³o, 
ale ¿niwa by³y ju¿ l¿ejsze, nie trzeba by³o kosiæ zbo¿a, 
tylko wi¹zaæ z¿ête ¿niwiark¹. Ludziom siê to podoba³o     
i chêtnie potem wp³acali udzia³y, bo cz³onkom by³y 
tañsze us³ugi. Potem dosz³o do tego, ¿e gdy zaczê³y siê 
¿niwa, kolejka ch³opów sta³a w kó³ku po us³ugi.            
A tych by³o co roku wiêcej. Maszyn przybywa³o, 
zakupiono m³ockarnie, potem kosiarki, rozrzutniki do 
obornika. Wieloletnia ciê¿ka praca ludzka by³a coraz 
czêœciej zastêpowana przez maszyny. Za us³ugi trzeba 
by³o p³aciæ, ale zmeliorowane ³¹ki dawa³y lepsze plony, 
by³y nawozy, wiêc zbo¿a ju¿ do stodó³ nie zwo¿ono. Na 
polach pojawia³y siê stogi zbo¿a i siana. Chowali 
gospodarze wiêcej byd³a, trzody, bo w³adze zachêca³y 
do tego. Teraz, kto mia³ wiêcej ziemi, to by³ lepszym 
gospodarzem, wiêcej produkowa³ dla pañstwa ¿ywno-
œci. I o ku³actwie nie by³o ju¿ mowy, ani o spó³dzielniach 
produkcyjnych. Wiele ich w kraju powsta³o, wiele siê 
potem rozwi¹za³o. Niektóre przetrwa³y do dziœ. Osobi-
œcie uwa¿am, ¿e dobrze zorganizowana spó³dzielnia 
mo¿e zapewniæ dobrobyt swoim cz³onkom i produkcjê 
dla kraju. Jeœli w niej ludzie uczciwie by pracowali. Ale 
rolnik polski ma to w swojej naturze, ¿e lubi pracowaæ na 
swoim i dla siebie. Ale i tak przecie¿ sam nie zje 



wszystkiego, co wyprodukuje, tylko musi sprzedaæ, bo za 
co mia³by pieni¹dze. Nikt mu przecie¿ pensji nie 
wyp³aci. Wszystkim nam wówczas zaœwita³a nadzieja, ¿e 
nasze rolnictwo wyjdzie na dobr¹ i w³aœciw¹ drogê. 
Zdawaliœmy sobie sprawê, jak wobec innych pañstw 
Europy byliœmy zacofani, ale w naszej mocy by³o wyjœæ   
z zacofania. Nareszcie nasz rz¹d zrozumia³ nasz¹ 
sytuacjê i przyszed³ nam z pomoc¹. Rolnik potrafi byæ 
wdziêczny i tê wdziêcznoœæ swoj¹ prac¹ okazaæ potrafi. 

 

Po latach

inê³o kilkanaœcie lat. W naszym domu i w go-
spodarstwie zasz³y wielkie zmiany. Po 15 latach Mpracy dodatkowej m¹¿ porzuci³ posadê. Mój 

stan zdrowia bardzo siê pogorszy³, ciê¿ko siê rozchoro-
wa³am. Praca, któr¹ wykonywa³am przez kilkanaœcie lat, 
by³a ponad moje si³y i wyczerpa³a. Troski i prze¿ycia 
dope³ni³y resztê. Teraz m¹¿ poœwiêci³ wszystkie swoje 
si³y dla gospodarstwa. A¿eby zwiêkszyæ trochê dochód 
w gospodarstwie, bo pensji miesiêcznej zabrak³o, trzeba 
nam by³o kupiæ lub dochowaæ trzeci¹ krowê. Na to aby 
wychowaæ w³asn¹, trzeba by³o czekaæ co najmniej dwa 
lata. Ale znalaz³am sposób. Mieliœmy du¿ego wieprza na 
miêso dla siebie na zimê. Doradzi³am sprzedaæ go i kupiæ 
za niego krowê. Zlewnia by³a na miejscu i skupowa³a 
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Autorka, lata 70. XX w.



z siebie. Mieliœmy 15-20 sztuk w³asnego byd³a w tym 11 
krów dojnych i m³odzie¿y, a przez kilka lat w kooperacji 
z PGR-em odchowywaliœmy co roku 20-50 sztuk opasów. 
Z tego ostatniego przedsiêwziêcia musieliœmy zrezygno-
waæ, bo nie mieliœmy na to warunków. Zosta³o nam tylko 
swoje byd³o. I wtedy jakoœ sp³aciliœmy, ale z trudem 
wi¹zaliœmy koniec z koñcem, bo i córkom trzeba by³o 
pomóc urz¹dziæ siê w miastach i ci¹gle coœ w gospodar-
stwo inwestowaæ. 

Pomoc naszego ludowego pañstwa by³a wielka 
tylko nie ze wszystkiego mogliœmy skorzystaæ. Na 
przyk³ad z bezp³atnego leczenia, pomimo s³abego 
zdrowia nie by³am ani razu w sanatorium, bo ci¹gle by³o 
du¿o roboty w domu, leczy³am siê okresowo               
w przychodniach i oœrodku zdrowia. By³y dni nieliczne 
wprawdzie, gdy nie mog³am zmusiæ siê do pracy, wtedy 
musia³am ju¿ pole¿eæ i by³ jedyny czas, kiedy mog³am 
poczytaæ ksi¹¿ki. 

Prasê oboje z mê¿em przegl¹daliœmy w czasie 
obiadowych posi³ków, ka¿dego coœ interesowa³o. Od lat 
jesteœmy te¿ oboje bardzo zaanga¿owani w dzia³alnoœæ 
spo³eczn¹, szczególnie w zimie. W inne pory roku trzeba 
pilnowaæ gospodarstwa i tylko od czasu do czasu 
wychodzimy lub wyje¿d¿amy na zebrania i zjazdy. 
Dzia³amy w organizacjach i w zwi¹zkach rolniczych       
i politycznych. 

Teraz rolnik musi byæ œwiat³y i zorientowany    
w sprawach i problemach nie tylko w³asnych, ale           
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mleko. Tak te¿ zrobiliœmy. Krowê kupiliœmy, a za 
sprzedane od niej mleko przez trzy miesi¹ce kupowa³am 
miêso, choæ mog³am go kupiæ mniej ni¿ zwykle by³o. Po 
trzech miesi¹cach dochowa³am nastêpnego wieprzka na 
miêso i krowa zosta³a. Za dwa lata dochowaliœmy          
z cielêcia czwartej. Zdrowie mi siê trochê polepszy³o. 
Wydatków by³o mnóstwo. Córki, bardzo zdolne, uczy³y 
siê najpierw w miejscowym liceum, potem na studiach   
w miastach. Syn po skoñczeniu szko³y podstawowej te¿ 
wyjecha³ na naukê do technikum mechanizacji rolni-
ctwa. Starsza córka podjê³a pracê w zawodzie 
nauczycielskim w mieœcie, m³odsza w naszym miaste-
czku. Przez kilka lat by³o nas w domu i w gospodarstwie 
3 osoby. Gdy wróci³ syn, m³odsza te¿ wyjecha³a do 
pracy w mieœcie. Nied³ugo potem wysz³y tam za m¹¿     
i otrzyma³y mieszkania w blokach. Syn zdecydowa³ siê 
pozostaæ na gospodarstwie. Ju¿ w 1974 roku m¹¿ podj¹³ 
decyzjê o specjalizacji w hodowli byd³a. Przebudowa³ 
oborê, zmechanizowa³ j¹, potem musieliœmy zakupiæ 
najpilniejsze maszyny. A wiêc ci¹gnik, p³ugi, kosiarkê, 
kopaczkê, rozrzutnik do obornika. Na to wszystko 
wziêliœmy z banku du¿y kredyt i bardzo siê lêka³am czy 
bêdziemy go w stanie sp³aciæ. Pracowaliœmy w gospo-
darstwie we troje. Syn po technikum mechanizacji umia³ 
obchodziæ siê z maszynami, a nawet naprawiaæ je. 
Wziêliœmy dwie ja³ówki hodowlane i kilka ha ³¹ki         
z Pañstwowego Funduszu Ziemi w dzier¿awê. Pracy 
by³o bardzo wiele. Po kilku latach mogliœmy byæ dumni        



— 76 —

syn pozosta³ na naszej ziemi i to jest nasza radoœæ, której 
nam nikt nie odbierze. 

A ci nasi z miasta córki, ziêciowie, wnuki 
przyje¿d¿aj¹ do nas. W zimie na ka¿de œwiêta, w lecie do 
pracy. Pracuj¹ razem z nami, nie wstydz¹ siê ¿adnej 
roboty, bo wyszli z tej wiejskiej chaty, bo tu s¹ ich 
korzenie, bo wiedz¹, ¿e ziemia daje ¿ycie wszystkim, co 
na niej mieszkaj¹. 

Jesteœmy szczêœliwi, bo do¿yliœmy czasów, kiedy 
rolnik jest szanowany, jest honorowany w organizacjach, 
instytucjach, w rz¹dzie. W sejmie przecie¿ te¿ zasiadaj¹ 
nasi przedstawiciele.

Prze¿yliœmy ostatnio wszyscy trudne lata. Ale to, 
co najgorsze, jest ju¿ za nami. Wierzymy, ¿e przysz³oœæ 
przyniesie nam zmiany tylko na lepsze.

~

i krajowych. A tych problemów ¿ycie niesie coraz wiêcej. 
Teraz nasz œwiat jest bardzo rozleg³y. Telewizor i radio 
jest w ka¿dym domu. Wiemy i widzimy co siê dzieje w 
kraju i na œwiecie. Nasza m³odoœæ ju¿ nie wróci, a w 
szkole siê kszta³ciæ za póŸno. Nas kszta³ci³o ¿ycie. 
Wielkim dobrodziejstwem s¹ emerytury dla rolników. 
Jak¿e cieszy³a siê moja zmar³a dwa lata temu matka, ¿e 
¿yj¹c przy rodzinie brata doœæ licznej, mia³a „swój grosz”, 
mia³a emeryturê. Tylko dla siebie. Mog³a sobie kupiæ 
kiedy chcia³a czy œwie¿¹ bu³kê, czy to torebkê landryn, 
s³oik miodu czy kilo jab³ek. Mog³a daæ po parê z³otych 
wnukom na imieniny, czy na tacê w koœciele. 

My te¿ ju¿ oboje z mê¿em jesteœmy emerytami. 
Gospodarstwo przekazaliœmy synowi. O¿eni³ siê i gospo-
daruje. Pomagamy mu, póki nam si³ i zdrowia starczy. 
Choæ ze zdrowiem to wiadomo, ¿e w tym wieku nie mo¿e 
byæ dobrze, po takich prze¿yciach, ro¿ne dolegliwoœci 
doskwieraj¹. 

Zmodernizowaliœmy nasz stary domek i mie-
szkamy w nim we dwie rodziny. Na willê nas nie staæ. 

Nie jesteœmy bogaci, tak jak to ludzie rozumiej¹, 
ale tak jak my rozumiemy, to jesteœmy. Mamy nasz¹ zie-
miê i nasz¹ pracê. To jest nasze bogactwo. Bo z naszej 
pracy i z naszej ziemi jest ¿ywnoœæ dla nas i dla kilku ro-
dzin w mieœcie. Tam mieszkaj¹ ludzie dla nas bardzo 
bliscy. 

Wielu m³odych ze wsi odesz³o do miasta. Wielu 
rolników w podesz³ym wieku nie ma nastêpców. Nasz 
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El¿bieta Daniszewska poprzez swoj¹ pracê, twórczoœæ i dzia³alnoœæ 

spo³eczn¹ jak¿e mocno jest zwi¹zana z Knyszynem. Powszechnie znana 

jako autorka wierszy, oprócz poezji zajmowa³a siê równie¿ proz¹, ma³ymi 

formami teatralnymi, pisaniem tekstów piosenek, gawêd, pamiêtni-

karstwem. Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w., przy okazji konkursu 

„Pamiêtnik — historia rodziny wiejskiej”, spisa³a swoje wspomnienia. 

Przedstawi³a w nich prawdziwy mikrokosmos jej najbli¿szego œwiata — 

rodziny, rodzinnej miejscowoœci, okolicy. 

„Mikrokosmos” jest nie tylko cennym Ÿród³em wiedzy o ¿yciu poetki od 

wczesnego dzieciñstwa, a¿ do chwili przekazania synowi gospodarstwa, tj. 

zakoñczenia pewnego etapu ¿ycia zawodowego, ale tak¿e nieprzecenionym 

dokumentem poœwiêconym historii Knyszyna od lat trzydziestych do 

osiemdziesi¹tych XX w. Teraz Knyszyñskie Towarzystwo Regionalne im. 

Zygmunta Augusta oddaje go w rêce Czytelnika wydane drukiem.
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