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Wstęp

Pamiętam, że przez moje podwórko zawsze przewijało się dużo 
ludzkich twarzy i kur. Babci koleżanki, dziadka koledzy, taty 
koledzy, mamy koleżanki. Pokolenie starsze o kilka dobrych 
dekad. Oprócz czekolady czy cukierka przynosili ze sobą jakąś 
historię. Lubiłam ich wizyty. Z czasem myślę, że cała potrze-
ba spotkań z drugim człowiekiem narodziła się już wtedy na 
moim podwórku, ukazując mi całe spektrum potrzeb i bolą-
czek wiejskiego środowiska. Uwrażliwiając na rożnorodność 
doświadczeń i przeżyć społeczności lokalnej. 
Projekt Pochwała Codzienności: przestrzeń, ludzie, rzeczy. 
Zbiór reportaży z podlaskich wsi, realizowałam przez okres 
roku w trzech gminach województwa podlaskiego: w gminie 
Narew, gminie Czyże i  gminie Zabłudów. Pokonując setki ki-
lometrów na rowerze, pieszo i samochodem spotykałam się z 
mieszkańcami wsi w zastanych, codziennych sytuacjach, roz-
mawiając o tym co dla nich ważne, zgłębiając wielogłosowość 
wsi. Poznałam historię wielu ludzi, nie wiedząc czy jeszcze 
przyjdzie nam się spotkać. To im w tym miejscu dziękuje naj-
bardziej. Za otwartość i życzenie szczęsliwej drogi za każdym 
razem gdy ruszałam dalej. 
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Rozmowy o lokalnym podwórku, któ-
re przez lata zmian społeczno-poli-
tycznych przechodziło metamorfozy. 
Kształtowało tożsamość i rozwijało 
fundamentalne wartości. 
Obraz przestrzeni wypartej przez czas. 
Zarośniętej, podeptanej, bez pamięci. 
Coraz mocniej wpisującej się w zmie-
niający krajobraz wsi. Wsi wymierają-
cej. 



#z drogi

Po sześćdziesięciu pięciu minutach opóźnienia docieram do 
Białegostoku. Jest duszno, niewygodnie i nerwowo. Po wyjęciu 
wszystkich bagaży wraz z rowerem i przejechaniu kilku me-
trów z kompletem sakw, mój jednoślad odmawia współpracy. 
Okazuje się, że odpieło się tylne koło i przez przypadek zaci-
snęłam hamulec blokując szczęki klocków. Na wąskim pero-
nie między remontem a pasażerami, próbuje złożyć w całość 
swój rower.  Gdy finalnie ruszam z dworca, niebo mówi mi już 
dobranoc. Przekładam sakwy by odciążyć tył, zawieszając je 
na jednym haczyku. Największą z nich przerzucam jak worek 
ziemniaków przez ramę i zastanawiam się czy to rozwiązanie 
sprawdzi się na pozostałe trzy kilometry. Nie mam wyjścia - 
najbliższą noc spędzę w Białymstoku. Ostatnie wolne miejsce 
w akademiku Politechniki Białostockiej czeka na mnie jakby 
wszystko było z góry zaplanowane. Jest tak bardzo duszno. Na 
wzniesieniu pod bazyliką św. Rocha młodzież pali papierosy i 
zjeżdza na foliówkach ze skarpy. Czuje, że tyle dzieje się wokół 
mnie, choć ja nadal prowadzę rower.



Domy bez pamięci #1

W miejscu w którym pierwszy raz stanęłam latem 2020 roku 
otulona pustką i smrodem zgnilizny, był kiedyś czyjś dom. 
Ktoś tutaj mieszkał, budził się, jadł i przeżywał codzienność. 
Niezależnie od tego jaka ona była. Ktoś prowadził gospodar-
stwo, sadził kwiaty. A w izbie po drewnianej podłodze dziś 
mocno zgarbionej chaty, ktoś krzątał się bez względu na to 
kim był, ile miał lat i w co wierzył. Zanim na dobre opuszczono 
dom w szafach wisiały sukienki, a na strychu leżała choinka 
upchana w worek. W sieni obok miotły stały butelki na mleko 
i śmietanę, a ze ściany wystawał upchnięty zapas niemieckich 
zapałek. Wąskim strumieniem  światła z czołówki oświetlam 
fragmenty pomieszczeń. Na łóżku leży zdechły lis, a nad nim 
z czarno-białej fotografii uśmiechają się nowożeńcy. Kiedy 
pytam sąsiadkę o rodzinę ze zdjęć,  nikogo nie rozpoznaje, na 
budynek niedbale macha ręką.

 



Firana

Przez wieś można jechać niezauważonym, ale też nikogo nie 
zauważyć, może za wyjątkiem krów. Zatrzymuje się na przy-
stanku w niestosownej porze. Jest późne popołudnie i gdyby 
nie rower wyglądałabym na zagubioną we wsi miastową, któ-
rej nikt nie poinformował, że w tym miejscu można się po pro-
stu nie doczekać. Nikogo i niczego. Fragmenty czyjeś obecno-
ści przybierają kształt okna. Ktoś właśnie w nim stoi i zdradza 
swoją obecność wyraźnym drganiem firany. W półuśmiechu 
zdejmuje wzrok z chaty. Przypomina mi się moja babcia która 
podczas jednej z procesji Bożego Ciała przylgnęła tak mocno 
do firany obserwując przemarsz w oknie, że dość wyraźnie 
można było zobaczyć zarys jej nosa i podróbka. Nie mogłam 
wtedy utrzymać powagi i idąc w tłumie zaczęłam do niej ma-
chać. Teraz jest inaczej. Dopijam wodę i podchodzę pod furtkę 
bramy sąsiada naprzeciwko. Gdy po godzinie pojawiam się w 
tym samym miejscu, firana żywo faluje, a na podwórku poja-
wia się mężczyzna. A o co tutaj chodzi? - pyta. Przedstawiam 
się i tłumaczę tak rozwlekle, że już po pierwszym zdaniu ża-
łuje swojej długiej i monotonnej wypowiedzi. W końcu spo-
glądając na tabliczkę z napisem: „Uwaga, groźny pies” zadaje 
ostatnie na pustej ulicy pytanie. 
- Mogę? 
- Pójdzie tam do chaty, szefowa jest w domu.



Śliwki

- Z daleka myślałem, że to jakiś pijany człowiek jedzie, bo cią-
gle przystaje na drodze - rzuca ad hoc mężczyzna wyprzedza-
jąc mnie na rowerze. 
-pani do kogoś jedzie czy czegoś szuka? - dopytuje. 
- Może pan mi powie dokąd tą drogą dojadę?
Mężczyzna przez kilka sekund lustruje mnie z zaciekawie-
niem.
 -Tu za chwileczkę będzie wioska. Ale potem trzeba wrócić do 
tej drogi, bo tam dalej nie ma przejazdu - dodaje i rusza po-
spiesznie poprawiajac reklamówkę na kierownicy. 
Moje krótkie dziękuje zdaje się już nie być słyszalne. Dziura-
wa droga trześie tak niepokojąco szklaną zawartością torby, 
że niemal mam ochotę zaproponować pomoc i upchnąć mię-
dzy butelki swoją kurtkę. Na asfaltowym odcinku drogi który 
rozpoczyna się od tablicy z nazwą miejscowości, mężczyzna 
przyspiesza, a następnie znika za ogrodzeniem. Dopiero kiedy 
zrównam się z jego płotem wyjdzie z chałupy i zapraszająco 
pomacha w moim kierunku. 
- Chce, to robi zdjęcia - reaguje gdy wyciągam aparat przy 
schnących na sztachetach kanach od mleka. - U nas to wszyst-
ko i nic. Bieda - rozpościera szeroko ramiona jakby chciał w 
jednym geście podsumować swoje słowa.
Żuraw się sypie, ale wodę nim jeszcze ze studni wyciągam. Na 
przyszły rok muszę nową szyję mu zrobić. Przez chwilę jesz-
cze kręcę się po podwórku, sledząc szybkie kroki gospodarza z 
chaty do szopy i na przemian. Tam pojdzie do babki -  wskazu-
je na zgarbioną kobietę wolno poruszającą się wzdłuż płotu.



Ona głucha, ale i tak tam idzie, śliwek sobie poje - mężczyzna 
odprowadza mnie do uliczki i znika za drzwiami domu. Zła-
mana gałąź mirabelki leży przechylona na całej szerokości 
chodnika. Kobieta przytulona do słupa energetycznego chwy-
ta laską gałęzie przyciagając je do siebie. Zerwane śliwki łap-
czywie chowa do kieszeni fartucha. Te które rozlatują się jej w 
wątłych dłoniach wkłada prosto do ust wypluwając po chwili. 
Mówi, że nawet nie ma kto koło krzyża wykosić, że na kola-
nach trawę rwała. Mówi, że nie trzeba jej pomagać. A potem 
odchodzi, trzymając się ogrodzenia dopóki się nie skończy.

Przystanek

Dwa mocne piwa strzegą wejście do drewnianego, zabudowa-
nego przystanku. Na starym tapczanie który służy za siedzi-
sko, leży mężczyzna zdradzając swoją obecność wystającymi 
adidasami. W tle słychać muzykę disco polo wybrzmiewającą 
z telefonu. Z przystanku „Pawły Sklep” trzydziestokilometro-
wą trasę do Białegostoku można odbyć trzy raz w ciągu dnia, 
zmieniając przewoźnika w pobliskim Zabłudowie. Czas prze-
jazdu waha się od godziny i trzydziestu pięciu minut nawet 
do dwóch godzin. Przystanek już dawno stracił swoją funkcję, 
stając się miejscem które szpeci, ale nie przeszkadza. W któ-
rym łatwiej się napić niż gdziekolwiek dojechać.



Krowy

- A pani skąd?  Z Ukrainy? Kup pani gospodarstwo będziesz 
wiedziała jak się żyje. Ogródek mam proszę bardzo, mogę na-
wet pokazać. Kury swoje, ziemniaki swoje i krowy mamy. Ale 
u nas  te krowy tylko tak rozrywkowo, już też będziemy likwi-
dować. Teraz jak syn poszedł do pracy to wstajemy o trzeciej, a 
tak normalnie o czwartej i pędzimy na pastwisko. A o dziesią-
tej lulu. Ale to normalka.

Ryboły

Siedzę na ławeczce przy ruchliwej drodze w Rybołach. Wci-
śnięta między starsze kobiety, opowiadam o projekcie wstrzy-
mując wypowiedź na czas przejazdu ciężarówek. 
-A co to właściwie pani robi? - dopytują, jedna przez drugą. 
-Płacą pani za to? Czy to takie tylko zamiłowanie ma? 
-Wskazane tu sobie chłopa znależć żeby sama nie jezdziła - 
śmieje się kobieta, trącając mnie w ramię.   
 -A młodzi tu są? 
- A widzi tu młodych? Do miasta wszystko pouciekało - po-
wiedziała najmłodsza z grupy, wskazując głową w kierunku 
ruchliwej drogi.

 Siedziałam spokojnie na ławce, spoglądając na prze-
jeżdzające samochody kiedy z jedna ze staruszek najbliżej 
mnie, wymieniając w swoim lokalnym jęzku imiona i roczniki, 
wskazywała laską na pobliskie chaty. 
 - A pani coś rozumie co my mówimy? - powiedziała kończąc.



- Jakbyś tu chłopa znalazła to nauka naszego języka przyszła 
by ci łatwo - odparła kobieta obok, wyraźnie rozbawiona. 
- A te stragany w Rybołach, to jakaś tradycja? -pytam, chcąć 
wrócić do tematu. 
- Kiedyś Ryboły to było zagłębie ogórkowe. Później był tu taki 
dyrygent chóru cerkiewnego i on przywiózł pomidory. I tak 
jakoś to się zaczęło. - wspomina kobieta.  -Wcześniej to ludzie 
wszystko ciągali furami do Białegostoku, a że teraz pozosta-
li tu w większości emeryci osiemdziesiąt plus, to sobie każdy 
dorabia do emerytury. Nawet specjalnie z Białegostoku przy-
jeżdzają! - podkreśla.
Po drugiej stronie ulicy zatrzymał się samochód. Młody męż-
czyzna wyskoczył błyskawicznie z auta, wskazując palcami na 
towar rozłożony na kampingowy stoliku. 
No to babcia  jabłka sprzedała - komentuje widowisko kobie-
ta. - Tamta pani w tej białej chuście, to tu bohaterką jest. 
- Bohaterką? dlaczego? 
- Bo potrafił w te największe gorączki siedzieć na ławce bez 
parasolki i sprzedawać. I tak cały dzień.
- A potem gada, że zdrowia nie ma - oddzywa się druga. 
- Widzi pani, tutaj jak jest okres na sprzedawanie, to tylko wte-
dy się ludzie widują. Bo jak jest zima, wieś całkowicie zamiera.
- A co tu się robi zimą? 
- Ja jak jeszcze daję radę, to i skarpet i rękawic narobię. Zeszłej 
zimy szesnaście par zrobiłam. 
- U mnie dziewięcdziesiątka idzie - odzywa się nagle kobieta, 
która dotychczas tylko potakiwała wszystkim na ławce.
- Ja mówię żeby mnie żywcem zakopali, bo prawnuczka jede-
naście lat choruje na nowotwór - zanosi się płaczem. -A jaka 



ona zdolna, a jakie ona zabawki robi. Pierwsza uczennica w 
szkole! Taka sprytna i zawsze uśmiechnięta, ale jak patyczek. - 
szlocha staruszka. Teściowa umarła mając pięćdziesiąt cztery 
lata, teść pięćdziesiątki nie miał, mąż też. Siostra miała trzy-
dzieści sześć jak zmarła, a syn, to już będzie czwarty rok jak 
go nie ma. I teraz prawnuczka choruje. I  jak to tak dla babci? 

 

Bezdętkowe

- Kupiłem dziś śliwki, banany, pomidorki i drożdżówkę z ma-
kiem u obwoźnego - wymienia mężczyzna zaglądając do re-
klamówki. - Jak chce pani coś  kupić to jeszcze pani zdąży, on 
zaraz stanie na końcu wsi. 
- Bezętkowe? - pyta uderzając laską w oponę roweru. 



-Nie, chociaż nie pamiętam kiedy ostatnio dętkę przebiłam. 
- A to dobrze. U mnie trzy rowery stoją, to co jak ja nie mogę 
jeździć - mówi rożżalony. - Nie dam rady wsiąść, a co dopiero 
ruszyć. Równowagi już nie mam. Idzie mi osiemdziesiąty szó-
sty rok, to lepiej nie ryzykować. Ja już jak do szkoły chodził to 
na pieszo, pięć a może sześć kilometrów to było. Latem pie-
chotą, a zimą saniami. A teraz to widzi pani, trzy samochody 
na jednym podwórku - wskazuje na teren u sąsiada. U mnie 
najmniejsza wnuczka ma piętnaście lat. Mieszka koło stadio-
nu i dla niej przebiec trzy kilometry to jest śmiech, ale to mło-
da krew, nie to co my stare graty. 
- Tutaj przerzutki na przodzie są czy na tyle też? - przygląda 
się się ponownie mężczyzna. 
- Tu i tu. Łącznie dwadzieścia siedem. - To siedemdziesiąt na 
godzinę można jechać?! - rechocze mężczyzna. 
- A ja pani powiem, że cięzko już mi za tym światem nadążyć. 
Urodziłem się w sanacji, przeżyłem okupację, czasy stalinow-
skie, socjalizm, kapitalizm, a teraz demokrację. 
-Trzeba było wszystkiego spróbować - dodaje sąsiad z ławki. 
Trzeba nie trzeba, a miałeś ty wybór? 
 Na ławeczkę przychodzi zgarbiona kobieta trzymając 
w dłoni pusty worek. 
- A gdzie Wala? - pyta. Zaraz przyjdzie - poszła do kuchni. - od-
powiada mężczyzna. 
- Przyniosłam worek do ziół. U nas we wsi to widzi pani, takie 
zajęcia mamy. Zbiera się wszystko co się znajdzie. Bo co czło-
wiekowi pozostało? w chałupie ma siedzieć? 



 #z drogi

Przeżyłam dzisiaj niezłe załamanie pogody. Przez dwadzieścia 
minut co rusz spoglądając w niebo szukałam dla siebie naj-
lepszego miejsca na przeczekanie burzy. Mając do wyboru las 
lub łąkę, chcać uniknąć całkowitej katastrofy, której już skut-
ki zaczełam odczuwać w prawym bucie, skręciłam w pierwszą 
lepszą ścieżkę przykrywając siebie i rower przeciwdeszczo-
wym tarpem. Przez następne czterdzieści minut mój świat był 
w kolorze pomarańczu. Po raz pierwszy nie wiedziałam jak 
wytrzeć twarz, skoro wszystko dookoła pozostawało mokre. 
Dopiero gdy kapanie na głowe ucichło, odważyłam się zdjąć 
pelerynę i w sąsiedniej gęstwine krzaków zobaczyłam blasza-
ny garaż. Ścieżka w którą wjechałam na chybił trafił okazała 
się prowadzić na teren czyjeść działki. Nie miała opłotowania, 
a kikuty starych słupków oplatała dzika róża. Testując swoją 
odwagę, postanowiłam dać sobie trzy podejścia do otwarcia 
drzwi garażu, zakładając przy tym wszystkie możliwe scena-
riusze. W końcu za ostatnim szarpnięciem zobaczyłam stertę 
desek, kilka krzeseł i tapczan, częsciowo przykryty płachtami. 
Odetchnęłam z ulgą, roszcząć sobie prawo do tymczasowego 
zaadaptowania obiektu pod suszarnię i przebieralnie.

Sołtys

-Dzień dobry, znowu się spotykamy. Pani na rowerze, a my na 
ławeczce w chłodku siedzimy - wita mnie serdecznie kobieta 
wystawiając stopy na słońce. 
- A pani jak tu tak jezdzi, to nie wie gdzie to straż  jechała? 



 - docieka. 
- Nie bardzo. Może do wycinki gdzieś drogę odblokować. 
- Pewno do sołtysa, u niego prądu zabraknąć nie może. To jak 
u nas nie było, to u niego niemożliwością. -  zaciekle komen-
tuje kobieta. 
- Dlaczego? - pytam czując, że otwieram puszkę pandory. 
- Mamy takiego sołtysa, który nie dba o wioskę, ale o siebie. 
Jak był sołtys Józio, to ludzie przychodzili nawet się poradzić. 
Co kupimy za wioskowe pieniądze, co byśmy zrobili wspól-
nego. To się wtedy chodziło na salkę, gadało i robiło. A teraz? 
wielki bamber. Tylko do siebie nakupi, nie dla ludzi. 
- a widziałaś jaką ma młodą laskę? - dopytuje jedna drugą. 
-To tak każdy gada, wybierzesz mnie na sołtysa, to na drugi 
rok będzie droga, a widzisz tu droge? Miało być zebranie. Bo u 
nas ponoć w ogóle nie bedzie już autobus chodził.
Rozmowa schodzi na drugi plan. Na ławce trwa w najlepszym 
festiwal wyrzutów, podsycany nadchodzącymi zmianami.
- A ty byś jeździła jeździła za 1500 złotych? Nie będzie autobu-
su bo się nie opłaci. Taryfę sobie musisz wynająć. 
- Zresztą, te autobsy jezdza jak im pasuje, tutaj był rano i po-
tem po piętnastej. Z Narwi wyjedzie o wpół do dwunastej. 
Jak jedziesz do Ośrodka Zdrowia i jeszzcze jest kolejka, to jak 
masz zdążyć na ten autobus? Jak jezdziłam do dentysty to 
ona mi się pyta, a czym pani przyjechała? A ja mówię rowe-
rem. A rowerem to taka jazda, że trochę podjechałam, trochę 
poprowadziłam. I godzinę tak się męczysz zanim dojedziesz. 
A najgorzej jak ząb zabolał, to już się nawet odechciewało ro-
wer prowadzić. Starym ludziom nie jest dobrze. Taki system 
to teraz, że ino dla młodych. Bo ci starzy nie rozumieją tych 



nowych przepisów, za głupi my. To nawet jak kupisz sobie 
nowy odkurzacz to nie umiesz właczyć. 

Traktorek

Idziemy przez wioskę we dwójkę. Po raz pierwszy ktoś jest tak 
mocno skrępowany moją obecnością, że unika mojego wzro-
ku. Ma na imię Paweł. I spotykam go na ławce podczas oficjal-
nej prezentacji nowo zakupionego traktora - kosiarki jedyne-
go takiego na całą wieś.
Pokaz rozpoczyna się popisowymi manewrami na przydroż-
nym trawniku. Na ławce w pobliżu świeżo postawionego ogro-
dzeniu z szarych pustaków pasujących do nowoczesnej bramy 
z czujnikiem siedzi dwóch mężczyzn, których można odróżnić 
wiekiem, nakryciem głowy i ilością słów wypowiadanych na 
minutę. Ten pierwszy to Paweł, który przedstawi mi się dopie-
ro później, poza spojrzeniami i komentarzami współtowarzy. 
Siedzi teraz jakby chciał być niezauważony, a przyszedł tylko 
popatrzeć. Poszarpana czapka z napisem “Pronar” wciśnięta 
tak, że z trudem można dostrzec jego skupione na traktorze 
oczy i ramiona ułożone na kolanach, to wszystko co zapamię-
tuje z krótkich spojrzeń między pokazem. 
Teraz i tak cała uwaga koncentruje się wokół młodego męż-
czyzny, który w tej chwili prowadzi kosiarkę jedną ręką, bez-
ustannie sprawdzając czy widzowie na niego patrzą. Ze wsi 
na rowerze podjeżdża mężczyzna zainteresowany zbiegowi-
skiem. Z ogrodu zaraz przy trawniku wychodzi i opiera się 
o płot kolejny obserwator wydarzenia. Ludzie schodzą się w 
odstępstwie kilku minut jakby byli umówieni na konkretną 



godzinę. Jest nas teraz piątka obserwujących plus dziecko, 
które uporczywie biega za kosiarką by ojciec pozwolił mu 
wsiąść na traktor. W końcu mężczyzna odpuszcza popisy i 
wrzuca chłopaka na głęboką  wodę pozwalając mu prowadzić. 
Po dwóch  nieudanych próbach z przerzuceniem biegu silnik 
kosiarki “dławi się” i gaśnie. Przy trzecim razie zestresowa-
ny chłopiec myli sprzęgło z gazem i ląduje tuż przed nowym 
ogrodzeniem z szarego pustaka. 
- Ty durniu, po co ty dzieciakowi dajesz jeździć? - krzyczy fa-
cet wstając z ławki przy miejscu zdarzenia. 
- A niech się już uczy, będzie potem starego woził - wykrzykuje 
ojciec gwałtownie zatrzymując pojazd. 
-Ile syn ma lat? - zagaduje gdy gaśnie silnik.
- Osiem, ale w jego wieku to mnie już ojciec w pole brał. 
Gdy emocje opadają, mężczyzna oparty wcześniej o rower, 
podchodzi do kosiarki by spróbować swoich sił.
- A bierz Włodek, pokaż co potrafisz - mówi właściciel pojazdu, 
którego poczucie humoru zdradza ciągnącą się za nim wyraź-
ną woń alkoholowa.
- Fajne cacko, nie? To jeden taki traktor na całą wieś, nikt 
tutaj takiego nie ma. Wyprzedziłem wszystkich - śmieje się 
mężczyzna. - Wczoraj go przywiozłem. Kupiony zagranicą. Bo 
ja w Danii w budowlance pracuje, wiesz? - wskazuje na swo-
ją koszulkę z logo firmy. Dobrze zarabiam, ale roboty dużo. 
Wszyscy dookoła słuchają monologu chłopaka, ale nikt nie 
odpowiada. Gdy kończy się jazda próbna sąsiada, pomału roz-
chodzi się zbiegowisko. Na ławce pozostaje Paweł i ja, a obok 
stoi chłopak z budowlanki opowiadający jak dobrze zarabia 
się w euro. Nagle, próbując wzbudzić zainteresowanie siada 



między nami.
- No Pawełek, nie wiesz jak zagadać do dziewczyny? Nie wiesz 
jak to się robi? To ja ci zaprezentuje. 
Mężczyzna przysuwa się w moją stronę kładąc jedną rękę na 
ramieniu, drugą na kolanie. Momentalnie zrywam się na rów-
ne nogi. - Co to ma znaczyć? - pytam zdezorientowana. Spło-
szony reakcją mężczyzna, odchodzi w stronę kosiarki udając, 
że nie słyszy. 
- Ja tylko żartowałem - wzruszając ramionami. A potem znik-
nie za ogrodzeniem machając na pożegnanie.
Gdy spoglądam na Pawła zastaje go w tej samej pozycji w ja-
kiej go po raz pierwszy zobaczyłam. Nic nie mówi. Dopiero 
kiedy wsiadam na rower odwraca się w moją stronę pytając: 
- Jak chcesz mogę cię zaprowadzić do starego szewca, może on 
by ci coś opowiedział. 
Magda jestem - wyciągam dłoń.
Paweł - odpowiada, nie podnosząc wzroku. 

 



Koronawirus

- W tym roku jak jechaliśmy nad morze, to się śmiałam że w 
końcu nad to prawdziwe morze jedziemy, bo ja stamtąd po-
chodzę, ze Słupska. Rodzice tu przyjechali. Nie mogła się 
synowa z teściową pogodzić i zwiali. Ja miałam pięć lat jak 
mama nas spakowała i trafiliśmy do Hajnówki, a potem tu za 
mężem przyszłam. Jeżdzę odwiedzam rodzinę ile mogę, trzy 
lata pod rząd jeździłam w tamtym kierunku do sanatorium, a 
dalej zobaczymy czy będzie mnie stać. Durny ten świat jakiś. 
Te ceny jak z kosmosu, wcześniej koronawirus. Ja przeszłam 
w listopadzie tamtego roku tego covida, to dziękować sąsiad-
ce, że kawałek chleba przyniosła i talerz zupy. Siedziałam w 
domu prawie miesiąc czasu. Ale jakie laby były przez tego 
koronawirusa, jak się ludzie jeszcze nie znali, a potem zaczęli 
sami sobie testy robić. Jak powiedziałam koleżance, że mam 
dwie kreski to ona mówi, że ty pewnie w ciąży. Ja stara baba i w 
ciąży? -  śmieje się sama z siebie kobieta. - Ale to i pożartować 
nam starym trzeba. A widziała pani naszą nową stację? W tym 
roku oddana do użytku. I nawet peron taki, że się można scho-
wać w razie nie pogody. Ja pani pokaże jedno zdjęcie. 
Kobieta wyciąga telefon przesuwając skrupulatnie palcem po 
ekranie. 
 - O jest! - pokazuje moim kierunku po dłuższej chwili. - Jak 
byłam ostatnio w Modlinie, to widziałam z wieży jak Narew 
wpływa do Wisły. To znaczy, ja nie dałam rady wejść na wieżę, 
zrobili dla mnie to zdjęcie. Piękne, prawda? 





Makówka

Makówkę przemierzam w pochmurny dzień. Gdy wjeżdżam 
do wsi po prawej stronie, na krawędzi drewnianej tablicy in-
formacyjnej podziurawionej pinezkami leży czarny kot. Wy-
ciągam aparat by zrobić mu zdjęcie. Najpierw spogląda na 
mnie ciekawsko by po chwili wyrazić swoje zaniepokojenie, 
machając cyklicznie ogonem. W końcu daje mu spokój i ru-
szam, odprowadzana w głąb wsi kocim spojrzeniem.
 Wioska kończy się zanim na dobre się zaczyna. Potem 
ma się już tylko dwie opcje dalszej drogi. W lewo do wytwórni 
pasz, w prawo, prosto w pękate słoneczniki, dobrze kontrastu-
jące ze znakiem końca wsi - przekreślonym napisem Maków-
ka. Na powrocie spotykam znajomą twarz. To stały bywalec 
disco-polowych festynów. Jest ponad dwadzieścia dwa stop-
nie na dworze kiedy pytam chłopaka w zimowej kurtce o Ma-
kówkę. Wymieniamy się spostrzeżeniami. Mówi, że gryzą go 
komary i że tu nikogo nie ma, tyle, że jedna rodzina z Ukrainy 
niedawno się sprowadziła. Przez wioskę idzie z mamą, dziew-
częco machającą bukietem świeżo zerwanych kwiatów. Jej 
nierówno pomalowane na czerwono usta i adidasy założone 
do spódnicy wyróżniają się na tle pustej ulicy. Na szyi chłopa-
ka zauważam wiszące białe słuchawki. 
- Czego słuchasz? - pytam. 
- Teraz? -przykłada jedną słuchawkę do ucha - właśnie leci 
ukraińskie disco polo. 

 



Ławeczka

- Jak pan tu tak siedzi kilka godzin, to o czym pan najwięcej 
myśli? - pytam starszego mężczyznę, poklepując ręką deskę 
ławki. 
- O czym? O śmierci - śmieje się staruszek tak mocno, że ob-
serwuje jego rechot na trzęsącym się swetrze. Mężczyzna za-
raz potem dostaje napadu kaszlu. Chwilę później poważnieje 
jakby przypomniał sobie, że ze śmierci nie wolno mu kpić. 
- Myślę jak umrę i kiedy to się stanie. Bo o czym ja już teraz 
mogę myśleć? Wszystko co miałem w życiu zrobić - zrobiłem. 
A to czego się nie udało, to i tak już nie mam sił i zdrowia. Wie 
pani, ja mam prawie dziewięćdziesiąt cztery lat. Teraz w paź-
dzierniku będzie. I mnie to już wystarczy. Dzieci mówią, że do 
setki dożyje, a ja już tak czuję, że nie dam rady - potrzasa gło-
wą. Bo co mi ta setka da? Młodszy już nie będę. Byle chodzić 
się dało, to jeszcze wyjdę i popatrzę co się na wsi dzieje. 
- wierzy pan, że jest coś nad nami? Ze istnieje Bóg? 
Ja myślę, że nic nie ma, choć nie zaprzeczam. Jak byłem dziec-
kiem, to mama prowadzała nas do cerkwi, uczyła modlić, bo 
tak robili wszyscy. To była wtedy ciemnota - może nawet my 
nie rozumieli my po co i do kogo się modlimy. Teraz są bada-
nia, nauka poszła do przodu. Wiem, że przyjdzie śmierć, ale 
co po niej? czy miałem rację, powiem pani jak umrę - kończy 
śmiechem.
- Do zobaczenia panie Bazylii - mówię siadając na rower.
- Do zobaczenia, na ławeczce czy po drugiej stronie? 



Jabłoń 

- Jak się żyje na kolonii, gdzie wokół tylko pola, lasy i dzika 
zwierzyna? - pytam mężczyznę zbierającego jabłka pod pło-
tem. 
- Samotnie - odpowiada mężczyzna podnosząc głowę z nad 
koszyka. Ale do wszystkiego da się przyzwyczaić, do samotno-
ści też. Tak jak przywykliśmy, że nie było na koloniach świa-
tła przez długi czas, kiedy inni już mieli. Proszę pani, jak do 
wszystkiego można się przyzwyczaić, to do życia na  kolonii 
tym bardziej. Chce pani jabuszek? obrodziło w tym roku tak 
mocno, że wszystko gnije wokół jabłonki. A  szkoda bo to nie 
do pomyślenia że się coś marnuje.

 



# z drogi

Pada i wieje tak mocno, że nawet Jezus którego podarował mi 
wczoraj ludowy rzeźbiarz, zaczął się martwić. Trwamy sobie 
razem w niepewności dnia następnego. Co jakiś czas wycho-
dzę z namiotu ponownie zamontować tarpa, rozwiązywanego 
przez podmuchy wiatru. Na małej przestrzeni, otulona stertą 
rzeczy i jedzenia spędzam łącznie dwadzieścia siedem godzin 
z przerwami na posiłek i toaletę. Czas mnie uczy pogody.

Odpust 

Za 35 złotych można już kogoś postraszyć na swoim podwór-
ku. Do wyboru rewolwer z złotą rękojeścią, czarny pistolet i 
kilka karabinów w różnych rozmiarach i kolorach. Jest 23 
lipca,  trwa odpust św. Antoniego Pieczarskiego w parafialnej 
cerkwi w Narwi. Na sąsiednim ogródku, wzdłuż trawnika pro-
wadzącego do niewielkiej szklarni z pomidorami, stoją stra-
gany z zabawkami i cukierkami. Śpiewy dochodzące z cerkwi 
mieszają się z cyklicznymi dzwiękami imitującymi wystrzały 
karabionowe i odgłosami z lalek powtarzających w zapętleniu 
„I love you”. Za plecami słyszę rozmowę młodego małżeństwa. 
- Jola, chodź się trochę pomodlimy, a nie wpierw na budy. 
- A to po modlitwie będziesz miał wenę? - odpowiada kobieta 
trzymając w dłoni kolorową bransoletkę. 
- A może grzybka dla teściowej - wykrzykuje handlarz zacze-
piając przechodniów. - To muchomor, ale jak kobita wredna 
i niedobra to trzeba jej to dać. Jest z cukru, ale można trochę 
postraszyć.



 



Królik 

Na niewielkiej przestrzeni między drogą, a poboczem trwa fe-
styn muzyki białoruskiej. Kilka ławek przed niewielką sceną 
wypełniają starsze kobiety okryte hustami z laską przy boku, 
kiwając się w jedną i drugą stronę w rytm muzyki. Inne, po-
pijają coś na rozgrzewkę na tylnym siedzeniu samochodów 
zaparkowanych przy drodze. Na wsi nareszcie coś się dzieje. 
Ci którzy stoją pod płotem obserwują tańczących na środku 
ulicy, klaszczą lub tupią nogą akompaniując na swój sposób. 
Wpadam w wir obrotów i podskoków. Gdy przez mikrofon 
wokalista wykrzyczy: „Wszystkie rączki w górę!” Rozlega się 
gwizd, a muzyka przyspiesza. Ochłonę dopiero, gdy pojawią 
się oklaski na bis i ktoś poprosi o dedykację dla sołtysa. Chce 
się już zbierać, gdy nietrzeźwy chłopak z suniętymi spodnia-
mi na bidora podchodzi do mnie i pyta dokąd jadę. To ten sam 
mężczyzna który w połowie festynu skupił na sobie uwagę  
przepychankami z młodą kobietą i dzieckiem.
- Jest nieszkodliwy i mieszka niedaleko - wtrąca organizator-
ka widząc moje zawachanie. 

 Jedziemy we trójkę. Gdy zatrzymuje się pod domem, 
mężczyzna prosi bym zgasiła silnik, próbując wytłumaczyć 
całe zajście na festynie. Mówi, że nie widział syna kilka mie-
sięcy, że kolega go podpuścił i nie umiał inaczej jak podejść do 
nich już napity. Jest już ciemnno gdy chłopak prowadzi nas 
przez długie podwórze wiodące na łąkę. - Ten jest mój, a to są 
konie wuja - wskazuje na ledwo zauważalną plamę pod lasem. 
Potem otwiera każdą zgrodę, po kolei oprowadzjąc nas od sta-



arej drewutni w której trzyma gęsi, przez stajnie z młodą kla-
czą i klatki przepełnione królikami.
- A może przewieźć was na quadzie? 
- Innym razem - odpowiadam wywijająco gdy na ganek wy-
chodzi starsza kobieta zaniepokojona odgłosami. -
 To ty Sławek? - nawołuje. 
W półmroku podchodzę do drzwi tłumacząć naszą obecność. 
- Zrob dwie herbaty - dopowiada chłopak za moimi plecami, 
zapraszając nas do ogródka. 
Matka bez słowa obraca się na pięcie, znikając bezszelestnie 
za drzwiami domu. Pod nogami plączą się nam małe koty, co 
rusz przepędzane przez psa, wskakującego na właściciela. Gdy 
na stole pojawią się kubki z cukierniczką i talerzykiem wypeł-
nionym wafelkami, Sławek w euforycznym stanie uderza o 
stół zadając nam pytanie: A chcecie zobaczyć porodówkę?
Kiwamy głowami, nie do końca wiedząc co ma na myśli. Tym 
razem chłopak prowadzi nas do domu. Wchodzimy, zmieszane 
nagłymi odwiedzinami. Pada krótkie, ciche dobry wieczór. Na 
wersalce leży mężczyzna oglądając wiadomości. Kobieta obok 
niego spogląda na mnie badawczo, odprowadzając nas wzro-
kiem do następnego pomieszczenia. Przechodzimy do dusz-
nego, wilgotnego miejsca z piecem. Pod ścianą na kuchennym 
blacie obok czajnika i rozrzuconych opakowań po herbacie,  
stoją obok siebie trzy suszarki do grzybów i owoców. 
- Tu podgrzewają się jajka - śmieje się chłopak wskazując na 
przykrywki i termometry umieszczone w urządzeniach. 
- W każdej suszarce jest inny miot i wszystko musi być stale 
podłączone do prądu - dodaje.
Zwisający ze ściany przedłużacz przykuwający naszą uwagę. 



Obok niewielkie łożko wciśniete pomiędzy ścianą, a leżanką 
kaflową na której w kilku kartonach po pomidorach wyłożo-
nych gazetami leżą jajka. Niektóre już wyklute z czarno-żółty-
mi łepkami wystającymi ze skrupek. Chłopak podnosi raszki 
od piekarnika przykrywające kartony. 
- Jak zaglądałem do nich dzisiaj rano, to jeszcze tejnie było - 
pokazuje palcem na spękaną skorupę kaczki. 
Dopijamy herbatę rozmawiając jeszcze o problemach. Przy 
kolejnym papierosie mężczyzna opowiada o zabranym pra-
wie jazdy i córce z pierwszego związku. Mówi, że przestanie 
pić jak znajdzie dziewczynę, która go pokocha. Trzymam za 
ciebie kciuki - odpowiadam, wyciągając dłoń na pożegnanie. 
A królik? - pyta Paulina gładząc śnieżnobiałą kulkę przy brzu-
chu.
-Wez go sobie na pamiątkę. 

Dom

Zaraz po wjeżdzie do wioski zatrzymuje mnie mężczyzna wi-
dząc przełożoną przez bagażnik roweru wypchaną sakwę.- A 
pani to z darami dla Ukrainy jedzie? - zagaduje chłopak sie-
dzący pod płotem z kawą i papierosem w ręku. Kolejni zain-
teresowani w mgnieniu oka wychodzą z placu budowy, usta-
wieni po obu stronach ulicy jakby czekali na jakiś przemarsz. 
Ten najbardziej śmiały siada pod płotem w cieniu drzew zdej-
mując buty.  
- A co pani tu właściwie robi? bo my tu dom stawiamy. - Widzi 
pani jaki ładny - śmieje się chłopak spoglądając na kolegów. 
Z budynku wyłania się kolejna osoba, unosząca w górę brud-



ny od farby czajnik eletryczny. 
- Brygadier się pyta, czy może by pani kawę z nami wypiła, od 
razu bym wstawił - mówi. 
- Innym razem - odpowiadam, ale mężczyzni nie dają odpo-
ru. - Może pani coś nam opowie, bo tu żadnej kobiety we wsi 
jeszcze nie widzieliśmy - odzywa się mężczyzna z czajnikiem. 
- To dla kogo ten dom stawiacie? 
- Warszawka - przecedza przez usta mężczyzna pod płotem. 
Na chłopski rozum, kto by tu się budował jak tu nawet sklepu 
nie ma.

 
Rejestracja 

- Jak był koronawirus to my z mężem to dwadzieścia samo-
chodów w godzinę naliczyli. I to zaglądali do okien, robili 
zdjęcia kwiatków. Nie powiem, że z tymi śmieciami to tutaj 
było nagminnie, ale swego czasu to puszek, papierów to  było 
wszędzie porozrzucane. Jedną taką panią to musiałam kiedyś 
wygonić, bo przyjeżdzają i załatwiają się pod płotami. Do cha-
łupy najlepiej by wleźli. Była taka sytuacja, że jednej kobiecie 
to do domu weszli jak ona gotowała. Biedna się zawstydziła, 
bo to człowiek brudny, nieprzygotowany, a na nią z aparatami 
wyskoczyli jak na małpę w zoo. To tutaj dookoła to widzi pani, 
to kupili warszawiacy. To i to też. A tu przyjeżdzają tylko se-
zonowo - kobieta wskazuje palcem na budynki. Ale my też na 
stałe to w Białymstoku jeszcze niedawno byliśmy. Mama się 
pochorowała i już nie daje rady w piecu napalić, obiadu nago-
tować, to ktoś musi się matką zając, taka kolej rzeczy.  Przyjeż-



Taka międzynarodówka tu się zrobiła z tych Soc. Kiedyś przy-
jechała taka duża grupa, a jak tak lubię patrzeć po rejestra-
cjach, skąd przyjechali, czy to polskie czy nie. I tak już się na-
uczyłam, że DE to są Niemcy. Czasem do siebie mówię, że jak 
taka głupia, że w życiu żadnego języka się nie nauczyłam, teraz 
przynajmiej bym sobie pogadała. Jak koło mnie zaparkował 
autokar to zebrałam się w sobie i mówię zagadam. Pokazuje 
na tablicę temu kierownikowi grupy. A to deutsche? Pokiwał, 
że nie i jakoś to inaczej powiedział bo nie zapamiętałam, ale 
wyszło, że to holendrzy. Ale jacy oni uśmiechnięci i ciekawi 
byli - przeżywa kobieta składając dłonie jak do modlitwy.  Ja 
tak potem żałowałam, że się więcej odezwać nie umiem, ale też 
się uśmiechałam i machałam im jak szli na wioskę, bo co in-
nego mogłam. 
Kiedyś też przed domem byłam akurat jak przyjechali turyści. 
I idzie taka pani przewodnik i opowiada o tej naszej gwarze, 
a ja słucham, bo ciekawa jestem, może to dobrze, a może nie. 
I ona mówi o tym naszym języku jakby to było komu źle, że 
my taką gware mamy. No rozumie pani? A Slązacy gwary nie 
mają? A Górale to jaką mają mowę? to jednego to czasami nie 
idzie zrozumieć. Ale żeby to było gorsze od razu? Ale jeszcze 
pani coś opowiem. Córka moja kiedyś pracowała dla takiej 
warszawskiej firmy i pojechali na szkolenie tam i każdy się 
przedstawia i ona mówi, że jest z Białegostoku. A oni się zszo-
kowali, że tam przecież białe niedzwiedzie po ulicach chodzą. 
Wrociła i mówi mamo, zobacz jak to nasze Podlasie postrze-
gają, za kogo to oni nas tu mają? Ale był tutaj też taki pan z 
Legnicy z żoną i ja się go akurat sama zapytałam co mu się tak 
podoba, że z tak daleka przyjechał. A on mi na to, że tutaj to 



o nawet ziemia pachnie. A tak mi się miło z nimi rozmawiało 
i o gospodarce żeśmy się nagadali i zdrowia dużo mi życzyli. 

Koparka 

- Był u nas chłop od koparki i pyta się czy może zostawić ją u 
nas na podwórzu. Ja mówię proszę bardzo, a on od razu, że 
jacy tu dobrzy ludzie. I potem jak ją brał to z flaszką przyszedł 
podziękować. A ja jak jeszcze stała, poleciałam zrobić zdjęcie 
tej koparce i coś mi się wydarzyło, że raz to wyszło mi to zdję-
cie, a drugi raz jak naciskałam to już widziałam tylko swoją 
gębę. 
- tryb selfie się pani włączył. Kamera się pani obróciła się.
-  No widzi pani, a pocóż mnie to, jak ja tylko koparkę chciałam 
mieć na zdjęciu. 
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Małe historie składające się 
na wielogłosowość wiejskiego 
podwórka. Zastane przy pło-
cie, w obejściu, w drodze, przy 
stole. Pełne uśmiechu, trudu, 
uprzedzeń. To opowieści ludzi, 
dzielących się swoimi wspo-
mnieniami  i doświadczeniami 
często  w zamian za obecność. 



Podworko różności

- Nagrywa Pani? To ja już mówię jak to było. 
- Pochodzę z wioski. Mój tata był rolnikiem, ale nie zamoż-
nym. I tak sobie wyobrażałem prysnąć z wioski i szukać swe-
go miejsca na ziemi. W kościele byłem ministrantem i mnie 
to jakoś zaczęło interesować jak organista gra. Jako młody 
chłopiec pomyślałem, że i ja się nauczę na organach grać. 
Takie miałem marzenie, ale żeby te marzenie spełnić to nie 
była prosta sprawa. Wie Pani, ja urodziłem się w 1940 roku, 
już mam ponad osiemdziesiąt lat. Kiedyś nie było takich szkół 
dla organistów. Jedyna była w Przemyślu. Jedna, jedyna na 
cały kraj!- podkreśla. A miejscowy organista miał już dwóch 
swoich uczniów. I w końcu poszedłem do ojca, poprosiłem go 
by z nim porozmawiał i wziął mnie na przyuczenie. No i jakoś 
się zgodził. Ale pojawiła się potem jedyna trudność, jak to na 
wsi. Trzeba było krowy paść, w gospodarstwie pomagać, a na-
uka gry była bardzo wymagająca. No ale mnie się udało, chyba 
dlatego, że bardzo chciałem. 
Jak się dowiedziałem, że szukają organisty w Narwi to tak jak 
przyjechałem to zostałem już. Nie miałem jakiś specjalnych 
możliwości zarobku. Parafia mała i trzeba była zbierać do ko-
szyczka na swoje wynagrodzenie - jedni dadzą, drudzy nie da-
dzą. To nie było takie stanowisko na pełen etat. Na początku 
nie miałem ani mieszkania, ani domu przez dłuższy czas. 

Byłem organistą, ale szukałem sobie też różnych zajęć i jakoś 
mnie tak fotografia też zainteresowała. Kupiłem sjenę i zaczą-
łem od pogrzebów. Później się okazało, że więcej zarobiłem 



z tych zdjęć jak ze śpiewania, więc mnie to zainteresowanie 
tak wciągnęło, że zacząłem się tym trudnić. Zdałem czeladni-
czy egzamin w Białymstoku, a później zdobyłem mistrzowski 
dyplom i otworzyłem zakład fotograficzny. Robiłem zdjęcia 
w terenie, śluby, wesela, do szkół jeździłem albo na prywat-
ne zamówienia jak rodzina się zjechała. I potem jeszcze przez 
pięć lat w Białymstoku prowadziłem zakład, ale to wiadomo, 
nie miałem dobrego sprzętu, więc i zdjęcia nie było takie jak 
chciałem. Robiłem wszystko. Zdjęcia na dowody, legitymacje, 
studyjne weselne, wszystko czym było zainteresowanie. Zaraz 
pani zobaczy, ponad trzysta moich zdjęć wisi w tym budynku. 
wspomina mężczyzna. 

- A jak wyglądała Narew pana okiem?
- Wie pani jak ja przyjechałem do Narwi w 1958 roku, to tylko 
tu w Narwi światło było. Jeszcze na wsiach nie było prądu. A 
teraz? Fabrykę największą znana na całą Europę mamy.  Jest 
lotnisko i nawet szkoła lotnicza w Narwi jest, nikt by nawet nie 
pomyślał jak Narew się rozwinie. Przejdzmy może do zwiedza-
nia, to ja pani wszystko pokaże.

Niewielkie podwórko wypełnia różnorodność kolorów, ozdób 
i przedmiotów. Na pierwszy plan wysuwa się przydomowa 
fontanna, zwieńczona posągiem bogini trzymającej na gło-
wie misę otoczoną z obu stron wężami, wygiętymi na kształt 
ucha. U podnóża na rzeźbę spogąda gipsowa, ogrodowa kacz-
ka ustawiona na okrągłym murku z drobnego kamienia.
- Te budynki postawiłem własnym rękoma, tak jak potrafi-
łem. Tutaj żaden majster nie robił, bo mnie nie stać na to było. 



, 

A widzi pani te modrzewie?  Ludzie pytają co to za drzewa? A 
ja je tak popodcinałem i prowadziłem i proszę zobaczyć jaki 
piękny efekt, wyglądają jak egzotyczne - wskazuje mężczyzna 
na przystrzyżone w kształcie kuli drzewa. 
- Turyści jak stąd odchodzą pytają mnie ile tu osób pracuje? 
A ja to lubię żartować i mówię, że trzy osoby na stałe. Dwóch 
robotników i jeden kierownik. - śmieje się mężczyzna. Ale jak 
to tak odpowiadają, no to ja im tłumaczę i pokazuje na sobie, 
że głowa to kierownik, a lewa i prawa ręka to jego robotnicy.

Muzeualnik z dumą oprowadza mnie po ogrodzie zachęcajac 
do fotografowania najważniejszych w jego dorobku rzeczy, 
bez których nie możemy przejść dalej. 
Widzi pani tę studnię? zaprojektowałem i wykonałem ją sam. 



Zobaczy pani Kościuszko do góry siedzi na koniu i pokazuje 
kierunek wiatru. Ile ja się przyczepką tych kamieni nawozi-
łem, po polach jeździłem i wybierałem które ładniejsze. O, a 
tutaj to jest ciekawy grill z dzwoneczkiem. Jak gotowę to się 
dzwoni. A tutaj jest koło od grabarki i półeczka żeby można 
we napić się kawy.  A co jest ważne, że to się obraca, zaraz pani 
zademonstruje. Jak na przykład słońce mnie razi w oczy teraz, 
no to ja się przekręcam, widzi pani? To też jest mój pomysł.
 
 Po czterdziestu minutach oprowadzanie po ogrodzie 
dobiega końca. Pojawiamy się w środku pierwszego budynku 
otwierajacego zwiedzanie muzeum wsi. Mężczyzna rozświetla 
obiekt,  po czym wyjmuje teleskopowy wskaźnik przechodząc 
do omawiania poszczególnych eksponatów. 
- Może pani zrobić zdjęcie, cała kolekcja moich fotografii. Tu-
taj akurat fotografowałem jak się synagogach w Narwi paliła 
w 1970 roku. Tutaj kolekcja rzeczy jeszcze za cara, sto rubli, 
taką to miało wartość, że można było za to krowę kupić. A za-
raz obok żelazny wóz, jak widać. 
Spacerujemy korytarzami otwartych na oścież pomieszczeń. 
Przeskakujemy z dokumentów, na przedmioty, z przedmio-
tów na zdjęcia, które zdają się być spuścizną wielu pokoleń, 
ale i narodowości.
- Ja tylko powiem jedno i możemy pójść dalej - wtrąca muze-
alnik. - To jest ambasador Korei Północnej. Był u mnie pięt-
naście lat temu i na tym zdjęciu wpisuję się do księgi pamiąt-
kowej. A ci obok to jego świta i telewizja japońska przyjechała 
dziesięć dni po jego wizycie. A tutaj już mamy zaprzęg i może-
my pójść dalej. 



 Moją uwagę przyciągają stare szyldy z zakładu fotograficzne-
go i zdjęcia otaczające dookoła salę z eksponatami. Zatrzymu-
je się przy nich na kilka minut choć opowieść Pana Mariana 
nadal krąży między Bolesławcem, a Japonią. Spoglądam na 
domy pokryte strzechą, które już na dobre zniknęły z wiej-
skiego krajobrazu, na uśmiechnięte twarzy na ślubnych por-
tretach i zdjęcia z wiejskich podwórek pełnych kur i gęsi. Jesz-
cze wspomnienie o kościele parafialnym ufudnowanym przez 
królową Bonę i przechodzimy do kuźni, kilka eksponatów, 
na które rzucam okiem, skręt w prawo i jesteśmy w tkackim 
warsztacie. 
Wchodzimy do ciasnego pomieszczenia które w kilka sekund 
rozświetla się trzema uderzeniami w włącznik.

- Miałem tu ludzi z całego świata - zaczyna. 
Prowadzę nawet księgi pamiątkowe, ale do tego jeszcze wró-
cimy. A wiedziała Pani, że Narew była kiedyś miastem? 1514 
roku Król Zygmunt nadał Narwi prawa miejskie - dodaje. I do 
1934 roku Narew było miastem. Mam dokumenty, pieczęcie, 
wszystko zaraz Pani zobaczy, że prawdę mówię. 
- A z muzuem to jak to właściwie było, że zaczął pan je prowa-
dzić?
- To kwestia przypadku, tak mnie się zdaję. W latach siedem-
dziesiątych zacząłem tutaj to wszystko po mału stawiać. A że 
miałem styczność z bardzo wieloma ludźmi z racji,  prowadze-
nia zakładu fotograficznego i oni tutaj przychodzili i fotogra-
fowali te moje wytwory: grile, fontanny, a tego nie było kiedyś. 
Doceniali moją pomysłowość to mnie to coraz bardziej skła-
niało. Jak zmarła mi żona to, próbowałem sobie znaleźć sobie 



 zajęcie. Miałem do wyboru, albo będę pił wódkę, albo zrobię 
coś dobrego - dla siebie i innych.
Chodziła za mną cały czas jedna myśl, że chce coś zrobić dla 
ludzi i coś po sobie zostawić. I ciągnąłem wszystko na raz. By-
łem organistą  w Narwi i Zabłudowie, w międzyczasie robiłem 
zdjęcia, jeszcze karetką jeździłem dziesięc lat i taksówką, a  do 
tego wszystkiego rozkręcałem tutaj to muzeum, bo ono już 
funkcjonuje ponad dwadzieścia lat. 
 - A ze zbiorami to zaczęło się właściwie od moich pry-
watnych rzeczy. Potem w miarę możliwości odkupowałem od 
ludzi, albo sami mi przekazywali coś do muzeum. Ale niestety 
jak to z ludźmi bywa, były sytuację, że jak coś leżało zardze-
wiałe i niepotrzebnego to nagle dla nich zyskiwało na warto-
ści. Jak pytałem czy nie przekazaliby tego do muzeum, żeby 
ludzie mogli oglądać to pierwsze było pytanie: za ile? Są lu-
dzie którzy wolą nie przyjść do mnie, a wie Pani czemu? bo oni 
spać nie mogą zazdrości.
W ostatnim budynku dopada mnie znużenie. Mężczyzna nie 
opuszcza mnie na krok, tłumacząc pochodzenie każdego 
przedmiotu i maszyny. 
- Proszę sobie zadzwonić - janczarki i też mam dzwięk Buddy - 
wskazuje na misę tybetańską, w którą uderza zaraz po demon-
stracji dzwonków. W krótkich prezentacjach obu brzmień, za-
stanawiam się kiedy nadejdzie moment na ciszę, na swobodę i 
czy w ogóle jest to możliwe kiedy wszystko ma swoją określo-
ną chronologię. Tutaj dwie maski afrykańskie z drzewa heba-
nowego i tu peruwiańskie i makatkę z tamtych stron. Miesza-
nina kultur przerasta moje oczekiwania. Gdy przechodzimy 
do pompy pożarniczej z dziewiętnastego wieku i kozackiego 



siodła zaczynam myśleć o samych przedmiotach pełnych 
sprzeczności które zgodnie z opisem muzeum wsi pasują jak 
pięść do oka. Gdy pytam o celowość umieszczenia tych przed-
miotów i symboli między tradycyjnymi narzędziami wyko-
rzystywane niegdyś na wsi słyszę: - Chciałbym aby każdy tu 
znalazł coś dla siebie. Bo to muzeum na własnych zasadach. 

Babcia

- Pracowałam dwadzieścia pięć lat w sklepie. Najpierw w Waś-
kach potem w Narwi. A moi chłopcy z babcią byli w domu. No 
i taka to była babcia, że siedziała na ławce z kobietami, a tu 
przychodzi mój Miruś i mówi do niej: babciu naleśnika chce! 
A kiedyś nie było kuchenek na gaz, że pstryknął i już. No to 
babcia przychodzi do domu, pali w piecu i naleśniki smaży 
dla swojego wnuczka - opowiada z euforią. - Potem sąsiadki  
gadały do Tańki, bo tak miała na na imię, że już tobie do domu 
czas bo Miruś idzie, pewno naleśnika chce.

Kołowrotek 

- Przeżyłam wojnę - wspomina kobieta zawieszając ręce na 
zielono pomalowanej bramie.  Miała cztery lata gdy wybuchła 
wojna. Pamięta ludzi uciekających do lasu razem z krowami i 
końmi. I to jak szła po trupach. Tyle ich było, że nie wiedziała 
czy to żołnierz rosyjski czy niemiecki. Po wojnie mieszkali w 
chałupie po ludziach, co ich wywieźli do Niemiec na roboty, 
ale oni wrócili i znowu nie było gdzie się podziać. Opowiada o 



życiu dziesięciosobowej rodziny pod jednym dachem. Mąż, 
czwórka dzieci, teść, teściowa i dwie męża siostry, stare panny. 
Każdego trzeba było nakarmić - dodaje. Piekła sześć bochen-
ków chleba i czasami ledwo starczało na tydzień. 
 Mówi, że kiedyś we wsi to porody przychodziły odbie-
rać doświadczone babki, co swoich dzieci miały siedmioro, a 
może i więcej. Jak się urodziło słabe i chore to nikt nie ratował. 
Naturalnie umierało po jakimś czasie, bo każdy już wiedział, 
że nic z tego dziecka nie będzie. A teraz to podtrzymują na siłę, 
potrzebne to? - komentuje kobieta. Mój prawnuczek już szó-
sty rok nie mówi. Mają pieniądze, jeżdzą do specjalistów, ale 
to nic nie daje.- kobieta rozkłada bezradnie ręce. Na stodole 
zawiesiła stare narzędzia i kołowrotek do przędzenia bo już 
nikomu nie są potrzebne, a tak turyści popatrzą sobie jadąć 
do Odrynek i nawet ładnie to wygląda.

Pacierz

- Jedna moja córka wyszła za katolika. Ślub był kościele i 
wnuczki obie wychowane są po katolicku - opowiada kobieta 
kreśląc od niechcenia laską po ziemi. Kiedyś jeszcze przyjeż-
dzały do mnie z Białegostoku na wakacje. Jak szły spać, to ka-
załam im żeby każda się modliła się tak jak się nauczyły. I ta 
starsza, to po cichutku przy łożku mówiła pacierz, a ta druga 
patrzy się na mnie co ja tam szepcze i pyta: A co ty tam babciu 
pod nosem gadasz? No to mówię, że się modlę, tyle że ja pra-
wosławna. To ty też teraz Aniusiu rączki do modlitwy złóż i 
pomódl się. A ona mi odpowiada, że modlić się nie będzie, bo 
jej Boga tu nie ma! - mówi kobieta pozorując buntowniczość 



wnuczki. - No to ja jej pytam - Aniusiu, to gdzie ten Twój Bóg 
jest? To z spojrzała na mnie poważnie dużymi oczami i powie-
działa: W Białymstoku babciu został. 

Potańcówka 

- Nie dość, że wracało się późno z potańcówki, to jeszcze rano 
trzeba było wstać. Tato budzi o piątej żeby owce zagonić na 
pastwisko, a ja obudzić się nie mogę. A on mnie szturcha i 
okrycie zabiera. To w końcu ja głupia w nerwach palnęłam, 
że dla mnie to niech te jego owce pozdychają. Jak ojciec wziął 
kija i zaczął walić po nogach, od razu spać się odechciało. - 
Tańcowałaś wczoraj, to i dzisiaj na łące potańcujesz - mówił.

Żniwa 

- Do żniw się szło jak miało się trzynaście lat. Jak rodzina wie-
działa, że dziewczynka ma okres to była traktowana jak do-
rosły pracownik, choć to było jeszcze dziecko. A takie małe 
robotniki to uczyli się dopiero ciąć sierpem. To prawie co-
dziennie jakiś palec podcięty. Dorośli i dzieci, wszyscy pra-
cowali przeważnie na boso. I to tylko zakładało się na łydki 
jakieś porwane stare koszule, albo pończochy, a stopy często 
było poodzierane ścierniskiem do krwi. Jak ktoraś dziewczyna 
w niedziele szła do cerkwi i nie miała ran na nogach i stopach 
to mówili, że ona to chyba u Żyda dzieci pilnuje. 
 Kiedy przychodziły żniwa, w domu lepiej się jadło. 
Piekło się więcej chleba, kilka blach bułek drożdzowych, buł-
ki z makiem i na słodko posypane cukrem. Pod żniwa zawsze 



dzbanek topionego masła na którym smażyło się bliny czy 
naleśniki. Z kolei na pole brało się chłodnik z ogórka i kwa-
su chlebowego. I w dwóch zlepionych do kupy garnkach była 
gęsta kasza jaglana, a w drugim gotowane mleko. A do tego 
duża miska taukanicy - tłuczone kartofle ze skwarkami przy-
smażone w piecu. Do domu na obiad się nie wracało, jadło się 
na polu. Bo pasek do skoszenia wąski na sześć metrów, a dłu-
gi na dwa kilometry. Tylko dzieci na zmianę się wysyłało by 
któreś świnie nakarmiło. Jak się zjadło na polu, to każdy miał 
po godzinie odpoczynku za kopą zboża. Ale wszystko zależało 
od pogody. Bo jak się chmury zbierały to trzeba było wszystko 
szybko pozanosić i postawić snopki. Teraz to wygoda jest. Jak 
masz gospodarstwo zmechanizowane to człowiek się nawet 
nie pobrudzi przy żniwach. W białej koszuli można na kom-
bajn wsiąść.



Żelazny listonosz 

- Urodziłem się w 1932 roku, w marcu minął dziewięcdziesiąty 
pierwszy rok. Nasza wieś była bardzo duża, ale jak wyjecha-
li ludzie do Rosji na Bieżeństwo nie wrociło do Gradoczna 
osiemnaście rodzin. Wszystko tu pozarastało, ścieżkę ledwo 
było widać. Wrócili w 1924 rok i wtedy wybuchł wielki pożar, 
cała wieś się spaliła. To było przed Wielkanocą i tam po są-
siedzku młoda dziewczyna jeszcze przed świętem myła okna. 
Przyszedł do niej pod to okno sąsiad kawaler. Ale on palił pa-
pierosy, a że kiedyś nie było z czego fajkę skręcic to z gazety czy 
tam z papieru miał taką dużo zrobioną. Kiedyś to było tak, że 
żeby docieplić chałupę to kładli sosnowe igiełki i gdzieś tam 
mu ta iskra spadła. A, że w tym dniu był duży wiatr to ogień się 
szybko rozniosł. Domy były kryte słomą i jak zawiało to poszło 
na resztę chałup. Jeden dom tylko na końcu został. O takie to 
były czasy za sanacji. Ani nie było swoich pługów, drewniane 
brony swojej roboty się robiło. Nawet butów nie było dobrych, 
tylko korę z brzozy sie brało, szmatą przewiązało i szło się w 
pole.
 Jak przyszła władza Ludowa to mój brat był nauczycielem w 
Trześciance i tam skonczyłem siedem klas. Później chciałem 
iść na szkołę elektryczną, ale ojciec mnie powiedział, że nie 
mam pieniądze bo musi dom stawiać, więc poszedłem do pra-
cy. Tu akurat w czterdziestym ósmym roku organizowała się 
poczta w Klejnikach. To pomyślałem sobie, że jak mnie przyj-
mą to pójdę za listonosza i zaocznie będę się uczył u elektryka. 
Jak zdałem na cztery z plusem egzamin czeladniczy i poczto-
we kadry się dowiedzieli to nas z osiemnastu z dwóch woje-



wództw zebrali i zrobili  nas kierownikami. I byłem dwanaście 
lat naczelnikiem poczty, potem zaczeli od nas wymagać żeby-
śmy jeszcze się uczyli, że potrzebna jest trzyletnia szkoła to ja 
zadecydowałem, że wolę na elektryka pójść.
Śmiali się ze mnie że z krzesła trafiłem na słup. Ale ja nie 
narzekałem, to był dopiero rozwój eletryfikacji na wsi. Tym 
którym światło doprowadzili do domu to mieli tylko jedną 
żarówkę i gniazdeczko. Jak chciałeś resztę to musiałeś sobie 
szukać elektryka. 
 Pracowałem w ELWIE w Narwii czyli  tak zwana elek-
tryfikacja wsi. Nie było to za bardzo materiału. Ale był taki 
Józio w Narewce, bardzo fajny chłop i my jeżdziliśmy z nim 
do Lublina po towar. Zabierzemy tych rozetek,  wyłączników 
klawiszowych, kabli to nigdzie indziej nie szło tego dostać. To 
było między 56-75 roku. Zelektryfikowałem około czterdzie-
stu czterech wsi. Z początku jak żeśmy światło tylko doprowa-
dzali to jak dowiedzieli się, że można mówiono na wsiach, że 
to siła, a ludzie mówili co to za siła? No i my mówiliśmy, że jest 
taki silnik trójfazowy, że można sobie podłączyć żeby chodziła 
krajzega, że można drzewa naciąc, że śrutownik by chodził, a 
wtedy śrut by był dla świń i krów. I spawarkę podłączyć, ale 
jak to tak pytali? Z początku ludzie nie wierzyli. A ja podowa-
łem znowu przykłady, że młócarnię można uruchomić, młoty 
można robić. 
 Później zobaczyli jak tam ktoś pierwszy we wsi to szli i patrzy-
li i mówili, że teraz to oni sobie to zrobią u siebie. I tak mieli-
śmy pracę. Trochę to działało jak poczta pantoflowa, a wygodę 
chciał mieć każdy, jak tylko już była sposobność. Potem to my 
znów wszystko przerabialiśmy na czterofazowe, nowy licznik 



i znów robota. A jak ludzie nas dobrze przyjmowali, kielichem 
poczęstowali. 
Jak jeszcze byłem listonoszem to zawsze z daleka mnie ludzie 
wołali i na ławeczki zapraszali. - A ty powiedź co slychać na 
innych wsiach - pytali. Na mleko mnie zapraszali. Tam gdzie 
były lepsze grunty, to woziłem czałą czapkę orzechów czy śli-
wek. A później jak było przed świętami prawosławnymi to z 
kolei było pełno młodzieży na ławeczkach, to trudno było się 
od nich odczepić - śmieje się mężczyzna. Kiedyś to przeważnie 
listownie się komunikowali. Ile ja listów z PGR-ów przywozi-
łem jak młodzi wyjeżdzali i do rodziców pisali. Dużo gazet ze 
sobą ciągałem. To kiedyś to nawet w którymś wydaniu Sztan-
daru Młodych opisali mnie. Czy to śnieg czy to deszcz nasz 
stalowy listonosz zawsze na czas dociera. Pokazałem wówczas 
ten artykuł swojego naczelikowi to poklepał mnie po ramie-
niu, że takie zasługi na wsiach zbieram. Jeździłem rowerem, 
trudno nawet go było dostać, ale potem mi taci Czesio sprze-
dał nowy rower za szesnaście tysięcy, a ja zarabiałem wtedy 
nie więcej jak dwadzieścia tysięcy. A drogi były jakie były, 
bezdroża. Teraz to odśnieżają, czasami śnieg po pas, to i rower 
się nie przydał. Ale najgorzej to było wiosną, jak przychodziły 
roztopy. To wszystko pod ten błotniczek nabije się i koło się 
nie chce kręcić. Przez to woziłem ze sobą kawałek kijka, żebym 
mogł wyczyścić i dalej jechać.  Miałem kilka terenów na roz-
wożenie listów. Pierwszy to był Istok, Małe Tyniewicze, Duże 
Tyniewicze potem Łopuchówka, Kotłówka, Koweła, Nowiny, 
Unaszczyzna, przez kolonię na Śliwowo i do Klejnik. Potem 
nas przerzucali z jednego rewiru na drugi. Mężczyzna szcze-
gółowo wymienia po kolei wszystkie miejscowości wchodzące 



w skład obszarów pocztowych. Cięzko było, ale byłem młody. 
Nic mnie nie dokuczało. 
Zaczyna padać kiedy rozmowa trwa w najlepszym. 
- Mam nawet zdjęcia w mundurze listonosza.
- Mogę zobaczyć - pytam. 
-A chce pani? To zapraszam do środka bo nas tu zaraz nieźle 
zmoczy. 
Kobieta w chustce na głowie zamyka za nami drzwi. Witam 
się ze mną skinieniem głowy i po chwili wstawiając czajnik na 
piec. To herbatkę czy kawkę zrobimy? - pyta. Siadam przy pie-
cy rozglądając się po pomieszczeniu. Jest bardzo skromnie. 
Pomieszczenie wypełnia duszny zapach z gotowanego obiadu 
i suszonych przy piecu rzeczy. 
- To jest mój kierownik z listonoszami, ale nie wszyscy są na 
zdjęciu bo nie zdążyli na czas wrócić z terenu jak żeśmy do 
zdjęcia pozowali. - Ale z tego zdjęcia już nikt nie żyję.
- On tylko taki wytrwały -odzywa się kobieta. 
-Jeszcze nie mówiłem, ale byłem też komendantem w Ochot-
niczej Straży Pożarnej - dodaje ożywiony moją obecnością. 
Proszę sobie przeczytać podziękowania za zasługi dla pożar-
nictwa. Mężczyzna podaje mi do ręki dokument prosząc bym 
przeczytała go na głos. Zdania brzmiące jak patetyczna prze-
mowa niosą się na całą chatę. Zdaje się, się że wszyscy są po-
ruszeni, bo kiedy kończę list mężczyzna wstaje i chowa się za 
drzwiami szafy. 
- A ile medali ma! wszystko na mundurze wisi. - Pokazać? - 
pyta kobieta. Ale najpierw muszę iść do szopy, bo my przed 
prawnuczkiem je chowamy, bo jemu tak się podobają te świe-
cidełka że od razu chce je urwać - śmieje się. 



Zadowoleni są Państwo z życia? 
- A czemuż nie być zadowolonym - odpowiada z przekona-
niem mężczyzna wychylajac się z pokoju z kolejnym plikiem 
dokumentów i zdjęć. - Dobrze wspominam to życie, niczego 
nie żałuje. Rodzina mi się rozmnożyła, prawnuczków mam 
dwunastu, to tylko się cieszyć, że to wszystko zdrowe. 
Podejdzie pani tutaj, to pani ich pokaże. Mężczyzna zaprasza 
mnie do małego pokoju z dwoma łożkami i meblościanką wy-
pełnią ramkami o opakowaniami leków. 
- To wszystko moja rodzinka. - wskazuje mężczyzna na wiel-
ką antyramę zawieszoną nad łózkiem. - Mój wnuk  jest dyrek-
torem na całą Europę. Bardzo bystry chłopak. A tutaj jeszcze 
zdjęcia najmłodszych prawnuczków, jeden ma teraz  5 miesię-
cy, a te już starsze. A tu synowie jak w wojsku byli. I  syn z syno-
wą, ale nie chcą brać  tego zdjęcia do siebie, bo  synowa mówi, 
że brzydko wyszła. Ten toczek dorysowany jej nie pasuje. 
One nawet nie podobne - komentuje zdjęcie mężczyzna. 
- Pani zobaczy, tutaj nasze wesele, na wozie do Narwi jedziemy 
do urzędu. 
- A co teraz? jak teraz wyglądamy? To już za rok, jak dożyjemy 
to będzie siedemdziesiąt lat razem - wspomina kobieta. 
Stare trupy - śmieje się mężczyzna. Przeleciało jak jeden dzień.







Czyniąc przedmiotem refleksji stare 
przedmioty, listy i zdjęcia pozwala-
my by opowiadały nam same o so-
bie swoją historię. Odsłaniając przed 
nami emocje, towarzyszące ludziom 
na różnych etapach ich życia i funk-
cjonowania. To one mówią nam naj-
więcej o ludziach, choć nie odpowia-
dają na pytania. Nawet  jeśli już nie 
pachną czyimiś dłońmi, zaczynają 
znaczyć na nowo. Przedmioty, pełne 
niedopowiedzeń. rz
ec
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Wóz

Zbierało się na deszcz, kiedy przypięłam sakwę do roweru i 
ruszyłam przez wioski. Chmury kusiły by zawrócić i przecze-
kać nadchodzącą ulewę. Tylko gdzie? Na całej długości wsi nie 
było żadnego przystanku. Dookoła las i pola. Chwilę później 
turystycznym tempem przekraczałam znak z nazwą miejsco-
wości. Minęłam tablicę pamiętającą jeszcze czasy Rzeczypo-
spolitej Ludowej i wiejski gwar, po którym już nie było śladu. 
O tym że ktoś tu mieszka świadczyły tylko psy podbiegające 
do ogrodzeń i nieregularnie wykoszone pobocza. W końcu na 
ostatnim odcinku wsi mijając już większość zabudowań do-
strzegam otwartą na oścież bramę z drewnianym wozem za-
parkowanym na wjeździe. W podwórzu dwóch mężczyzn tnie 
na krajzedze drzewo. 
- Dzień dobry, czy mogę sfotografować pana wóz? - pytam 
donośnym głosem podchodząc do ciągnika przy którym stoją 
mężczyźni. Jeżdżę po wsiach rozmawiam z ludźmi o miejscach 
i starych przedmiotach i chciałabym… 
- Proszę pani, jak najbardziej - przerywa mi mężczyzna z wą-
sem poprawiając czapkę.  -Ja mam jeszcze jeden taki drew-
niany wóz. Musiałabym się przygotować się. U mnie jest taka 
porządna fura i trochę zabytkowych rzeczy by się znalazło.              
A pani skąd jest?
A pani skąd jest? I sama tak o tutaj? A opiekuna pani nie po-
trzebuje? Wie pani, ja to bym to wszystko kiedyś przygotował, 
wystawił. Ja mam takie rzeczy jak to było w filmie “Sami Swoi”, 
wie pani o którym filmie mówię? I takie łopaty co kiedyś od-
śnieżali śnieg, stare żelazka - wymienia. No trochę by tego by-



ło. Bo ja z początku trochę zbierałem, a potem się pszczołami 
zająłem. No, ale nie dziś, bo to już czwartek, a tu trochę roboty 
mam z kolegą. Trzeba jeszcze na weekend gardło naoszczyć - 
śmieje się pod nosem. 
- A pan jest stąd? 
Ja sam z sąsiedniej wsi pochodzę, a u Andrzejuka pani była? 
On będzie najwięcej wiedział, bo on tam jest najstarszy z męż-
czyzn. Proszę panią rzekłbym tak: on wszystko wie. Znaczy 
wykształcenia wysokiego nie ma. Może podstawówkę skoń-
czył, może zawodową szkołę elektryczną, bo z zawodu elektry-
kiem jest, ale on proszę panią, on dużo wie. A tu przykładowo 
z tamtej strony - wskazuje na budynki naprzeciwko. - To tylko 
trzech ludzi mieszka. Jest co prawda taka starsza pani, ona ma 
dziewięćdziesiąt trzy lat, ale co jak się z nią już nie dogadasz, 
bo ona głucha jak pień. A my tu z kolegą na emeryturze, to coś 
działamy. Człowiek roboty nauczony i w miejscu nie usiedzi. 
Ta Pani co kosi za płotem to też nic nie wie, tacy to ludzie że 
nie interesują się niczym. A sołtys? - pyta.
- Powiedział, że czasu nie ma.
- A ten to dureń taki, on nawet podstawówki nie skończył, ale 
kogo na sołtysa ludzie mieli wybrać? Pani kochana. Tu nie 
ma ani jednego gospodarza. Tylko jeden Mirek, cztery krowy 
ma, on samotny kawaler, to też co ma robić? Ale ci kawale-
rzy co na wioskach zostali, to bardziej do wódki niż do kobiet. 
Zobaczyli, że nic z tego nie wychodzi to za wódkę się wzięli. 
- śmieje się. - Jak ja pierwszy raz wróciłem z kontraktu, bo ja 
do Rosji jeździłem na wykończeniówkę, to już tu się wszystko 
zmieniało. Bloki stawiałem się dla wojska, potem w Moskwie 
przy konserwacji zabytków pracowałem. Nawet ambasadę 



papieską i filharmonie w Wilnie robiłem - wymienia mężczy-
zna. 
- To ma pan w ręku fach.
- A powiedz mi pani co z tego fachu, jak ja nie dałem metra 
pszenicy dla sąsiada i córki nie zrobił, i co z tego? I mam tylko 
dwóch synów. A żebym dał metr to by i córka była. Takie to 
jest życie. A za 10 lat pani kochana to tutaj na wsi już nikogo 
nie będzie. Dobra to idziem pracować. Pani tu jeszcze tu do 
mnie zajrzy, to ja się z wszystkim przygotuje.

Grusza

- Gniją gruszki pod gruszą. Kiedyś nie do pomyślenia w moim 
dziecinnym wieku. To trzeba było prosić sąsiada żeby zezwo-
lił zabrać. Jeszcze jak z ziemi pozbierasz to może nie będzie 
krzyczał, a tak to różnie bywało. U nas kiedyś to sadu nie było, 
ani drzew owocowych. Bo to na wiosce grunty słabe. Ale ta 
grusza tu cały czas stoi odkąd pamiętam. Ale teraz co? Nikt 
nie chce zbierać. A kiedyś wszystko by zjedli, taki to naród był 
głodny i biedny. Osy po owocach łażą, jak któraś jest dobra to 
można nazbierać, tylko że ja już zębów nie mam. Wcześniej 
nie rwałem bo nie bolały, a teraz powylatywały i nie ma czym 
gryźć. To tylko miękkie mogę jeść, pasztetową, bo kiełbasy już 
nie dam rady. Jak sobie przypomnę jak kiedyś matka postawi-
ła jedzenie na stole, pokroiła mięso jeszcze z kośćmi, a u nas 
osiem osób w rodzinie, to jeszcze pamiętam tego mięska smak.





1927

  Szanowna Bronisławo!

Żałuję mocno Panno Bronisławo, że nie była Pani z mamusią na 
moich imieninach, na które tak zapraszałem i które obchodziłem 
w poniedziałek t.j. dnia 4 kwietnia 1927 r. 
Nie wiem na razie co było powodem żeście nie przyjechały, ale 
jestem ciekaw i chciałbym wiedzieć, bo mam bardzo niespokojne 
sumienie, gdyż mi się zdaje, że się za coś gniewasz. 
Jeżeli nawet tak jest, to proszę bardzo powiedzieć za co, żebym 
mógł to wszystko wytłumaczyć i względnie przeprosić, o ile oka-
żę się winnym. Proszę napisać liścik, bodajby był on nawet pełen 
wyrzutów, dla mnie sprawi on wielką przyjemność. Mam nadzie-
ję, że Pani nie pożałuje zachodu i wyjaśni, dlaczego nie była na 
moich imieninach.
Imieniny obchodziłem z dwoma kolegami i jedną koleżanką w 
niezbyt dobrym humorze, gdyż brak było Pań, które słodkimi 
słówkami i sympatycznymi spojrzeniami wprowadzają ferment 
ożywczy w towarzystwie mieszanym. Na święta wyjeżdżam, jadę 
po lekcjach.  Nie wiem kiedy zajadę do domu, choć już niedale-
ko, to po drodze będę składał  wizyty kolegom i koleżankom. W 
domu pewnie z jeden dzień pobędę, nie powiem bo mam bardzo, 
a bardzo dużo wyjazdów i do Warszawy i do Wilna i do Białego-
stoku i do Krynek.

Proszę się kłaniać mamusi tatusiowi i wszystkim znajomym. 

Żegnam i czekam na odpowiedź.
Twój bliski przyjaciel.



1929
  
  Kochana Broniutko!

Tak mi tęskno, że nie mogę regularnie pracować. Chciałbym 
koniecznie powrócić, ale trudna rada, trzeba pogodzić się z lo-
sem. Na miejsce powróciłem szczęśliwie bez żadnego wypadku. 
Do Zabłudowa było niekoniecznie dobrze, musieliśmy iść trochę 
piechotą, za to na szosie pędziliśmy z szaloną prędkością bo księ-
życ nieźle przyświecał, także do pociągu czekaliśmy blisko dwie 
godziny. 
Na miejscu byłem o 5 z rana. Opiszę Ci Broniutko maleńki wy-
padek chociaż on Ciebie mało ciekawi. Otóż we wtorek 17-go w 
odległości 5 kilometrów od nas wywrócił się do rowu autobus, 
a  była to trasa z Grodna. Jechało trzech pijanych Żydów. Przy 
zrównaniu się z samochodem furman zamiast zleźć i trzymać 
konia za uzdę, zaczął konia bić lejcami. Przy mijaniu koń sta-
nął dęba i uderzył kopytami na przód samochodu. Szofer żałując 
tych Żydów, bo by ich rozjechał, skręcił tak fatalnie, że autobus 
poleciał koziołka do rowu. Dużo ludzi zostało pokaleczonych. Pię-
ciu powieźli do szpitala, a resztę opatrzyli na miejscu. No ale 
dosyć tego bo rozpisałem się za dużo, ale wiesz chciałabym Ci 
wszystko opowiedzieć co sam wiem, chociaż listownie. Może i Ty 
mnie co w odpowiedzi opiszesz, tak bym chciał żebyś opisała coś 
więcej, żebym miał co czytać, bo widzieć nie mogę często, za duża 
odległość. Bardzo proszę Broniutko, nie zwlekaj z odpisaniem bo 
mnie bardzo męczy, że tyle czasem muszę czekać. 

Oddaj niziutkie ukłony rodzicom. Zatem do widzenia. 
Kochający  zawsze - Józio



1931

Przepraszam bardzo, że tak długo nie odpisywałem, dlatego, że 
bym Cię nie zastał kochana Bronieczko1 w domu, bo byłaś w Na-
rewce. 
Spodziewałem się Twojego przyjazdu do nas, na kongres który 
trwał dwa dni, lecz nie przyjechałaś. 
Proszę Cię bardzo napisz jak spędziłaś święta? 
I czy będziesz w Narwii na odpust św. Antoniego? 
Czy mogę przyjechać i czy będziesz w domu? 
Przyjechałabym z jednym kolegą rowerami. 
A i może braciszek będzie w domu. 

Daje ukłon od moich rodziców. 

Oczekuje jak najprędzej odpowiedzi. 
Całuję Twe rączki i pozostaje Ci wierny. 
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         Szanowna Pani!

Zdziwi to Panią, że tak długo nie dawałem żadnego znaku 
o sobie, ale niech Pani spojrzy na początek liściku, jest tam 
napisany Dolistów, a nie Sieśki. Tak jest, jestem w Dolistowie. 
Jest to wieś ogromna, wieś kościelna, wieś w której wszystko jest 
na miejscu jak w waszej Narwi. Przez wieś przepływa wielka 
rzeka Biebrza, po której jeździmy łódkami i kajakami. Szkoła 
jest czteroklasowa o kierunkach nauczycielskich. Budynek 
szkoły jest nowo zbudowany, bardzo higieniczny i zdrowy. Czuje 
się zdrowszy niż kiedy byłem w Sieśkach. Wszystko jest dobrze, 
tylko daleko od Białegostoku bo aż 80 km. W szkole jest bardzo 
wesoło, ale poza szkołą jest mi bardzo smutno. Nie wiem sam 
dlaczego. Uczę w starszych oddziałach. Czwartym, piątym, 
szóstym i siódmym. Podróż z Dolistowa do Białegostoku w jedną 
stronę wynosi tylko 5 złotych. 
Zapytuję Was, co Wy o mnie myślicie i jak tam sprawa nasza 
stoi. Jeżeli nasza sprawa dojdzie do skutku, to trzeba będzie 
przenosić się z całemi manatkami aż do Dolistowa pod granicę 
pruską. Proszę mi opisać jak Pani myśli i jak myślą rodzice. Za-
znaczam, że na drugi rok będę się starał przenieść gdzieś blisko 
Białegostoku jeżeli mi się tylko uda. 

Z braku czasu kończę ten list.
Całuję rączki Tobie i Mamusi i zasyłam serdeczny uścisk rączek 
dla ojca. 



1939

  Najukochańsza!

Przepraszam bardzo za tak długie milczenie. Otóż poprzednio 
nie pisałem odpowiedzi, bo oczekiwałem na więcej wiadomości 
ze szkoły podoficerskiej. Lecz obecnie gdy już po ogłoszeniu 
mobilizacji t.j. w dniu 23 III b. r. po tygodniowym pobycie w 
szkole, szkoła została skonfiskowana, a absolwenci szkoły znów 
powrócili do swych baterii. Uzyskawszy wolną chwilę, piszę ten 
oto list. Bóg wie tylko, może już ostatni, bo nie wiadomo co dalej 
będzie w przyszłości. Ale trudno gdy będzie potrzeba, obowiąz-
kiem jest bronić ukochanej Ojczyzny i nie dopuścić nieprzy-
jaciela aby nadał nam inne swoje prawa. Na razie jestem w 
tym samym miejscu, tak więc w zamieszkaniu nie ma  zmiany, 
marnie tylko w pracy, która powiększyła się prawie podwójnie. 
Najukochańsza, wojskowej fotografii na razie nie mam, więc 
przesyłam Tobie podobiznę moją z cywila, która nic się do dnia 
dzisiejszego nie zmieniła i proszę Ciebie przesyłać mi w zamian 
Twoją podobiznę. 
Proszę opisać co u Ciebie nowego słychać? I co ogólnie w życiu 
cywilnym? Na tem kończę list i załączam pozdrowienia: 
Tobie, Twoim Rodzicom i moim krewnym. 

Pozostaje zdrów i życzliwy.
Oleś.

           
 





Jaki kolor oczu miała Anna?
Ile razy kochała? 
Ile razy kochano się w niej? 

Ze zdjęć wyłaniają się poważne portrety mężczyzn. To pa-
miątki jakie zastaje Anna w kilku listach. Większość fotogra-
fii Nikt nie mówi o miłości, ktoś jednak zostawia jej znikomy 
ślad w symbolicznej dedykacji, ale nie każdy tego typu akt 
odwagii ma na odwrocie komentarz. (opieczęstowany jest 
komentarzem). 
Jest rok 1950 kiedy dociera do Anny list. Trudno mi sobie 
wyobrazić jak traktuje go adresatka. Czy widząc zdjęcie sci-
ska je mocno w dłoniach, gładzi, całuje i kieruje w okolice 
serca? Czy jest wobec niego obojętna. 
Wiadomo tylko tyle, że po siedemdziesięciu latach od ich 
napisania, niewielki plik tych miłości, które za wszelką cenę 
chciały o sobie pamietac znajduje w ponczochach pod rze-
czami w szafie. Wyglądają jak zawiniętę na wieki. Niedopusz-
czone do świata. W domu obok którego ludzie przechodzą, 
prowadzą swoje krowy, auta, ciągniki. Leżała historia. Goto-
wy materiał do zbutwienia do zapomnienia lub podniesienia. 
Czekanie było częscią życia, kochania i rozstania też. 





1950

Kochana Koleżanka Anna

W pierwszych słowach mego listu zawiadamiam Cię, że list 
Twój otrzymałem 8.VII. 50 r. za który Ci bardzo dzinkuję. 
Przepraszam Cię bardzo, że tak długo nie odpisywałem, bo my 
mamy teraz dużo nauki. A teraz jest dwa dni swiąt, to myślę 
napiszę do serca mego. Kochana Aniu, Ty piszesz że tak dużo 
chodzisz po zabawach. A ja powiadam Cię, że my byliśmy już 
dwa razy na wycieczce. Jest tu bardzo wesoło, była zabawa i 
tak, że dużo młodzieży nazjeżdzało się z wszystkich szkół. 
Kochana Aniu, dawniejsza rozmowa z Tobą przy stole jadal-
nym, przez Ciebie jagód nie tknąłem. Lecz kto przysięga na 
śmierć, to biada jego złej duszy. Napełniają mnie smutki, że Ty 
droga Andziu moja nie wierzysz moim przysięgom. Czym ja 
Ciebie przekonam? Jeżeli w podobny sposób myślisz o mnie to 
krzywdzisz mnie i to najbardziej i dotkliwie. Bywają takie dni 
chmurne w życiu człowieka, które każą powątpiewać o wszyst-
kim, o własnym nawet szczęściu które w rękach dzierżysz. 
Andziu moja, pamiętaj tam gdzie spokój swego serca jest, tam 
i moje serce. Kończąc swój list Witam Ciebie mile i serdecznie i 
życzę Ci dobrego szczęścia i powodzenia w Twoim życiu.

Koniec. 

Co nie do rozmumiałe proszę napisać. 
Czekam na odpowiedź. 



1950

Dzień dobry koleżanko Andziu 

Andziu jestem bardzo ciekawa jak Ci się żyje i jak Ty spędzasz 
swoje wolne chwile, bo mnie to się żyję bardzo dobrze i wesoło. 
Często chodzę do kina i do teatru. Chodzę do pracy, praca jest 
bardzo lekka. Już mam dużo znajomych koleżanek, z którymi 
razem pracuję. Często do nas przychodzi Nina. Andzia chociaż 
Ty wcale się mną nie interesujesz, a ja jednak o Tobie nie zapo-
minam. Andzia napisz mi czy będziesz szła na odpust i czy na 
zielone świątki gdzie przyjedziesz, bo ja nie przyjadę do domu, 
może na drugą niedzielę. Więcej nie mam co pisać, kończę te 
parę słów. Zostaję żywa i zdrowa czego i Tobie życzę. 

Do widzenia.
Życzliwa na zawsze, Twoja koleżanka. 
Czekam na prędką odpowiedź. 

Grażyna



1951, Narew

Drogi Kolego.

Postanowiłam napisać Ci list, a raczej kawałek kartki, bo nie 
mam nic innego. Nie zaszły u nas żadne zmiany, wszystko 
w porządku. Piszę ten list wieczorem w piątek po “Świętym 
Krzyżu”. Wczoraj była u nas zabawa w Skaryszewie na pla-
cówce. Było dużo młodzieży z cudzych wsi. Sporo było kolegów. 
Towarzystwo trwało z nami niezbyt długo, bo z niektórymi nie 
chcieliśmy nawet tracić czasu. Twój kolega Andrusza powrócił 
z wojska już ze wszystkim. Świetlica chyba nie prędko jeszcze 
będzie ukończona, jaka była przy Tobie taka i teraz. Janek do 
nas przychodzi często, ale ja z nim nie rozmawiam. Raz tylko 
miałam z nim nie dużo rozmowy, a co mówił on nie napiszę 
w liście. Jak przyjedziesz na urlop to Ci to wszystko opowiem. 
Kochany Geniek, to ja zadowolona jestem, że dobrze Ci jest w 
wojsku i bardzo się cieszę, że spodziewasz się prędko przyjechać 
na urlop. Wtedy będę mogła z Tobą porozmawiać jak przedtem. 
A może nie zechcesz ze mną rozmawiać i będziesz kimś innym 
zajęty. Pisałeś mi w listach abym przysłała Ci zdjęcie. Otóż na 
jakieś zdobyłam się. Chociaż nie ważne, bo ja sam wiesz, że ja 
tutaj w pobliżu nie mam dobrego fotografa. Wysyłam Tobie, 
będziesz miał dwie koleżanki na pamiątkę. Tylko nie wiem czy 
otrzymasz ten list, bo pisałeś, że mają przenieść Cię w drugie 
miejsce. 
Kochany kolego, gdy otrzymasz mój list to postaraj się przysłać 
mi swoje zdjęcie. Bardzo pragnęłabym mieć Twoje wojskowe 
zdjęcie. 



1951, znaczek odbudowa Warszawy

Tej nocy jestem na wartowni. Moje kolegi posżły spać, a ja do 
ciebie list piszę i myślę. Piszę listy, a sam nawet nie wiem do 
kogo i na co. I jeszcze raz piszę, że nie myślałem, że tak będzie 
w naszym młodym życiu, że ty mnie porzucisz. Ale rzecz jasna, 
komu co spodoba się to kupuje.  
Ty chyba nie wierzysz mnie jak ja cię kochał i myślał o tobie 
poważnie, ale jak ja dostałem list, po przeczytaniu jakoś nie 
dobrze mnie się zrobiło, że ty mnie takiego figla pokażesz. Ale 
trudno, że takiego głupiego znalazła. Ale te głupie długo nie 
będą, później porobią się mądrzejsze. 
Piszę do ciebie list i nigdy nie myślałem, że będę do ciebie takie 
ładne pisał listy tak jak ten. Ja jestem bardzo zadowolony z tego 
listu co ty do mnie wysłała i ja jego oczymał. Kiedy się dowie-
działem, że ty mnie bardzo kochasz i nie zapominasz, nigdy nie 
myślał, że ty tak potrafisz zrobić. Bardzo ja ci dziękuję pomęczy-
łaś tyle listów, napisałaś do mnie i zawsze prawdę pisałaś dla 
swego narzeczonego. Jedynym słowem wiesz co robisz, ciebie 
uczyć nie trzeba. 

Cześć moja narzeczona, napisz dla mnie jeszcze jeden list. 



1951, Kielce 

Skreślam do ciebie kilka słów w swoim liście, że twój list oczy-
małem za który dziękuje. Ty w liście piszesz, że mnie bardzo 
kochasz, ale tylko w liście a więcej nie. Pisze do ciebie list i taki 
jestem zły jak pies. Poznałem się, że ty mnie bardzo kochasz, że 
aż poleciałaś do Makówki na weselną zabawę. Ty wiesz, że w 
tej Makówce to wcale chłopaki nie wstydzą się jeśli kto ma w 
głowie pojęcie. A tu słychać, że dziewczyna poleciała. Bardzo 
jestem zadowolony, że mam taką kochającą narzeczoną, której 
mało w swojej wsi, to aż poleciała na cudzą wieś.  Bardzo przy-
jemnie robisz i oczekujesz mnie, że głupi przyjdzie z wojska to 
wszystko jedno mu będzie. Rób tak jak teraz robisz to ja ci nigdy 
nie zapomnę. Ty wiesz co, ja nigdy nie myślał że ty będziesz 
tak wyrabiać. Ty myślisz, że ja nie bardzo wiedział o twoim 
życiu kochającym? Nigdy nie myślałem ciebie porzucić, a teraz 
trzeba. Zostawię naszą miłość, którą ty mnie kochała w liście, 
a latała za drugim. Myślisz, że ja w swojej głowie to wymyślił? 
Stuknij sobie w swoją mądrą głowę. Bardzo dziękuje, że napi-
sałaś kto poszedł do wojska - niech spróbują wojskowego życia. 
Nie raz wspomną swoją mamusie. Czekam jeszcze od ciebie 
jednego listu. Ciekawy jestem czy napiszesz czy wcale nie.
Przekazuje swej miłującej koleżance Andzi ukłon, że pisze w 
listach, że nigdy o mnie nie zapomni. Czekam na odpowiedź. 





1951, Białystok 

Haneczko! 

W pierwszych zdaniach powiadamiam Cię, że Twój list otrzy-
małam, za który serdecznie dziękuję. Jako koleżanka z dobrym 
sumieniem odpowiem na wszelkie wątpliwości.  Przypuszczam 
Haneczko, że ten list był pisany charakterem siostry swojej 
Luby, która kształciła się w szkole powszechnej, bo nie wierzę, że 
ty to pisałaś. Bardzo przepraszam, że może zwróciłam ci uwagę, 
lecz mi na tym nie zależy. Lepiej by było żebyś się brała do odpi-
su własnoręcznie, a jeżeli pisałaś Ty, to bardzo dobrze. Pragnę 
więc napisać wiadomość w skrócie, żebyś Ty wiedziała, że to ja, 
a nie ktoś inny. Czasami mogą być wpadki nieporozumień. Naj-
lepiej starajmy się tak żyć, jak kiedyś. Przypomnij sobie zabawy, 
jak podczas wolnych godzin mogłyśmy wspólnie spacerować 
w noc księżycową po wąskiej i chłodnej uliczce. Haneczko jeśli 
chodzi o Janka, to ja nie wierzę, że on z okazji wolnego czasu 
uczęszcza do Niny czy przypadkiem nie siedzi niedzielami w 
Gradocznie oraz w Makówce na ”barszczu”. 
Hanka czy nie wiesz gdzie przebywa Władek? I co robi Jurek w 
Skaryszewie, co kiedyś zajechałyśmy do niego wieczorem jak ja 
cię przeprowadzałam do przedszkolanki. Ja tam Naścia z Luśką 
żyje i czy Sajewski ożenił się z Olą Maksymiuk? 
Kochana napisz czy świetlica wasza gotowa i czy można będzie 
tam grandzić z innymi. A jesli chodzi o moją pracę i szkołę, któ-
rą przeżywam w tym okresie, to jest bez żadnej zmiany. Praca 
mi idzie bardzo dobrze i szkoła wieczorowa również. 
Hzwykłym i cienkim piórem, lecz wiecznym. 

Do widzenia do miłego zobaczenia. 



Czekam natychmiast odpowiedzi. 

Przepraszam, że może mało napisałam, bo spieszę się do 
koleżanki. I mamy z nią w towarzystwie iść do Teatru na piątą 
godzinę i 45 min. Koleżanka ma 21 rok życia, bardzo jest przy-
chylna do mnie i przyjemna. 



1953
Znaczek z napisem: PLAN 6-LETNI TO 2,3x WIĘCEJ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ. 

Droga Aniu!!!

W pierwszych słowach listu chcę cię przeprosić, że tak długo 
ci nie odpisywałam na list, ponieważ mi na to warunki nie po-
zwalały, musisz mi to zrozumieć, ponieważ jestem w wojsku, to 
nie mogę tego robić tak jak mi się podoba (jak to jest w cywilu). 
Tylko to co mi każą. 
Droga Aniu, piszesz mi bym ci przesłał zdjęcie, bo przestaniesz 
pisać listy do mnie. Nie wiem dlaczego ci się tak rozchodzi oto 
zdjęcie. Czy myślisz sobie, że ja nie chce ci dać tego zdjęcia? 
Albo piszę do ciebie tylko tak dla spędzania czasu? Ale nie jest 
tak. Chciałem ci wysłać zdjęcie, ale narazie nie posiadam. 
W niedługim czasie będę miał, to ci wyślę, a na razie to ci 
wysyłam takie jakie mam, no ale trudno innego nie posiadam. 
Prosiłbym cię bardzo ażebyś ty też mi przesłała swoje zdjęcie. 
O wiele mam życzenie i mam takie zamiary na przyszłość. 
Na tym bym zakończył swe pisanie, bo nie mam za wiele czasu.

Czekam na szybki odpis listu. 
W następnym liście ci więcej napiszę. 

Serdecznie i mile pozdrawiam. 
Sławek. 



(na odwrocie listu) 

Najdroższe Rodzice! 

Przeważnie tyczy się do Lidii i do mamy jak opowiadaliśmy 
o tym całym Sławku. Jak powróciłam do Michałowa było już 
piętnaście po dwunastej, po jakiś dziesięciu minutach listonosz 
przyniósł mi list. Zaraz z pędem takim, że nie wiedziałam czy 
rzucić czy przeczytać. A Gienia krzyczy - prędzej rozrywaj! 
Zobacz czy jest zdjęcie. Popatrzyłam przez kopertę - nie ma. 
Później wyjęłam list i jest zdjęcie. Popatrzyłam, bardzo się 
spodobał. Rzuciłam na stół i poszłam do pracy nie czytając 
listu, bo było już za pięć pierwsza. Później nie mogłam sobie 
tego darować, że nie przesłał w piątek albo w sobotę z rana. A 
nareszcie pomyślałam, jak to tak może być ażeby Wy jego prę-
dzej nie zobaczyli. Otóż wysyłam zdjęcie i jego listy i proszę Was 
bardzo jak warto mu odpisać, to Lidia ładnie ułoży  i napisze 
i przyśle do mnie, to ja przepiszę i wyślę. Do jego listu możecie 
przysłać zdjęcie jak chcecie. 

Dosyć już byłoby tego pisania. 

Pochwalę się jeszcze, że dostałam zaliczki nie 150, a 200 zło-
tych. I nabrałam dzisiaj, to znaczy w środę na ładną sukienkę z 
ciemnej żorżety po 85 zł za metr, z której bardzo jestem zadowo-
lona. Miałam swoich 220 i 35 wzięłam od Geni. Na tym kończę. 

Papa. Dowidzenia.
Czekam na list.







1954 
Krzywe zdjęcie kartki Wielkanocnej z napisem: Alleluja! 
Pan Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał. 

Przesyłam Wam najserdeczniejsze życzenia “Wesołego Allelu-
ja!” Niech Zmartwychwstały Chrystus ma Was w swojej opiece, 
obdarza łaskami i kłopoty i troski Wam w radość zamieni. 
Dzieciom kilka drobiazgów wysyłam w paczce. 
Do Orli z tatusiem przyjadę we wtorek popołudniowym pocią-
giem. Może coś powie ta znachorka, a na pewno nie zaszkodzi. 
U nas poza tym nic nowego. Uściskamy Was serdecznie. 



1958

Kochana Aneczko!

Nie mogąc doczekać się od Ciebie listu, postanowiłem kilka 
słów skreślić. Aneczko! wybacz, że wracam do sprawy przeszłej, 
lecz dotychczas aktualnej. A mianowicie, bardzo Ci dziękuje 
za słuchawki, lecz prosiłem Cię o zwykłe, a Ty wydałaś na nie, 
nie mniej jak 250 złotych. Aneczko! Bardzo Ci dziękuję, lecz 
w pierwszym rzędzie dbaj o siebie i Januszka, ja zawsze dam 
sobie radę. Jeżeli chodzi o mnie to narazie nic nowego. Pracuję 
w swoim zawodzie. Czekam widzenia z Tobą. Pocieszam się, 
że kiedyś mnie odwiedzisz. Lecz Aneczko pamiętaj, nie ciągnij 
ze sobą Januszka, bo to za daleka podróż jak na niego. A po 
drugie przecież Halina może przypilnować go. Zresztą jesz-
cze raz ją poproszę ażeby na pewien czas wzięła go do siebie, 
będzie miała lepszą rozrywkę. Aneczko proszę Cię, pisz do mnie 
częściej i więcej. Z niecierpliwością wyczekuję zawsze choć kilku 
słów od Ciebie. Aniu! bądź taka dobra i nie dawaj mi tak długo 
czekać na kilka słów pociech, które tak rzadko uchodzą do mnie. 
Przecież wiesz dobrze, czym są słowa z wolności. Każde słowo 
jest na wagę złota. A Ty czasami skąpisz w pisaniu. Aneczko 
napisz mi jak się trzymasz? Jak Ci idzie w pracy? Jak się czuję 
Januszek i czy podrósł? Aneczko, pisz mi o wszystkim. Przecież 
chce wszystko wiedzieć. Jeżeli będziesz mogła, czekam Cię na 
widzeniu. Pragnąłbym z Tobą widzieć się. Mam tyle spraw do 
uzgodnienia. I tyle rzeczy mam do omówienia. Chciałbym już 
raz mieć spokój, dość mam tego wszystkiego. Wiesz o tym, że 
muszę przeprowadzić rozwód, zresztą jest najwyższy czas ku 
temu. Aby raz wreszcie pozbyć się wszystkich kłopotów i uregu-
lować swój stosunek do życia. Ciekaw jestem jak Ty obecnie się 
czujesz? Bo mogę Ci zapewnić, że spełnią się Twoje marzenia 



o których pisałaś do mamy. Dość dawno nie miałem od mamy 
żadnej wiadomości jak się czuję. Wiem tylko tyle, że miała wypa-
dek w pracy, w tym czasie kiedy Halina wyjechała. Obecnie nic 
nie wiem. Aneczko! napisz mi czy siostra Twoja pisze do Ciebie 
co nowego słychać u Twoich rodziców. Dlaczego Ty nic nie pi-
szesz? przecież tak bardzo chciałbym wszystko wiedzieć. 

Nieraz zastanawiam się, że prawdziwego przyjaciela poznaje 
się tylko w biedzie. Lecz ja dotychczas nie umiałem tego doce-
nić. Nieraz na siebie w duchu łajam za stan rzeczy jaki zaistniał. 
Przecież ten czas Twojego cierpienia był zbyteczny. Lecz trudno, 
los tak ułożył i my nie jesteśmy w stanie tego zmienić. Lecz bądź 
dobrej nadziei, ułoży się wszystko jak najlepiej. Aniuteńko! jest 
stare przysłowie: “nie ma tego złego coby na dobre nie wyszło”. 
Nieraz wieczorem gdy położę się, przypominam sobie Białystok, 
ile zrobiłaś dobrego i wstydzę się sam za siebie. Przypominam 
sobie wszystkie wieczory i ranki. Anko! wiem, że Ci wyrządziłem 
krzywdę, lecz już najwyższy czas, aby ją naprawić. Pamiętam 
Twoje poświęcenie. I myślę, że czas najwyższy wyrównać rachu-
nek. Przypominam sobie gdyśmy razem pracowali. Czy pamię-
tasz jak prosiłem Cię ażebyś się uczyła? Nie mogę zapomnieć jak 
nieraz mnie słuchałaś z uwagą gdy czegoś Cię uczyłem. Przypo-
minam sobie jak wyglądałaś w białym fartuchu. Aneczko! nie-
raz myślę o tym, że jeszcze nałożysz biały fartuch. Pragnąłbym a 
żebyś w przyszłości pracowała jeszcze ze mną. Myślę teraz, że w 
przyszłości przeniosę się z powrotem na Białostocczyźne. Zawsze 
w rodzinnych stronach jest najlepiej. I do nich powrócimy. I na-
reszcie skończy się gehenna życowa. Aneczko, lecz jeszcze nie tak 
prędko to nastąpi. Jeszcze musisz trochę poczekać, przede mną 
wyrok. Nie wiem nawet czy będziesz chciała nadal czekać. Trud-
no, za popełnione błędy trzeba będzie odpokutować. Lecz myślę, 
że czas najwyższy ustatkować się. 



Wiem, że nieprzyjemnie jest Ci gdy wspominam okres swych 
błędów. Ale lepiej je pamiętać, żeby nie popełniać drugi raz. Le-
piej sto razy wspomnieć niż cierpieć tak jak oboje cierpimy. Ty 
na wolności męczysz się sama z życiem i wychowujesz dziecko, 
a ja w murach. Bardzo przykre są takie nieporozumienia, lecz 
jednak mają swój sens. Wierzę, w to, że jeszcze zaświeci słońce. 
Że my jeszcze będziemy żyć jak ludzie. Skończy się twa tułaczka. 
Narazie jesteśmy rozdzieleni. Jak długo to potrwa, jedynie Bóg 
wie. Jeszcze raz wracam ku temu, a żebyś więcej pisała. Aniu jak 
przyjedzie Halina do Ciebie zapytaj się jej gdzie są moje wszyst-
kie podręczniki i książki. Jak również zapytaj się jej czy wszyst-
kie moje narzędzia są u mamy. U kogo jest moja pieczątka? 
Nie jedna, a wszystkie trzy. Jak również gdzie są moje papiery, 
dokumenty. U kogo jest książeczka wojskowa, odpis dyplomu i 
inne dokumenty. Jeżeli Halina będzie mogła, niech sciągnie to 
wszystko do siebie. Jakby nie było, szkoda jest tych 200-stu ksią-
żek jakie posiadałem, nie licząc moich naukowych notatek wy-
kresów i rysunków. Przecież to jest dość duża wartość. Aneczko! 
dość dziwny jest węzeł “gordyjski”, który zawiązał się w moim 
życiu. Lecz jestem pewien, że będę miał na tyle siły, aby go prze-
ciąć. Szczerze muszę przyznać, że dużo jeszcze czasu przejdzie 
nim dojdę do siebie po wstrząsach życiowych jakie przeszedłem i 
przechodzę. Lecz to wszystko jest nauczką na przyszłość. Wyzby-
łem się wiary w człowieka i ciężko mi będzie zachować równowa-
gę duchową. Nie biorąc pod uwagę tego co przeżywam obecnie.
Pozostając odizolowany od społeczeństwa. Nie mając wpływu 
na taki bieg spraw życiowych. Nie jestem w stanie przewidzieć 
co będzie w przyszłości, może tylko jedno że muszę skończyć z 
dotychczasowym stosunkiem do życia. Że muszę skończyć z sytu-
acją jaka obecnie zaistniała w moim życiu. Zdając sobie sprawę, 
że moje miejsce jest tam gdzie jest moje potomstwo, to znaczy, 
z Tobą. I będę dążył do tego ażeby uregulować swój stosunek 



wobec Ciebie. Aneczko! Jeszcze raz proszę Cię, jeżeli będziesz 
mogła, przyjedź na widzenie. Tak bardzo chciałbym Cię widzieć. 
Radziłbym Ci od czasu do czasu wziąć do ręki “podręcznik pie-
lęgniarki”, gdyż jestem pewien, że w przyszłości jeszcze Ci się 
przyda. Nie zapominaj o tym, że zetknęła nas praca w dość 
specyficznych warunkach. Los chciał tak, ażebyśmy byli razem. 
I jestem przekonany, że będzie tak nadal. Nie wiadomo, może 
będziemy nawet w Twojej rodzinnej miejscowości, dość często o 
tym myślę. Proszę napisz mi co o tym sądzisz, co by powiedzieli 
rodzice jeżeli byśmy przenieśli się w Twoje rodzinne strony. Na-
tenczas na razie kończę moje bazgroły. 

Czekam niecierpliwie odpowiedzi. 

Ucałuj ode mnie Januszka. Pozdrów znajomych.
 Pozostając zawsze Ci wierny - Janusz. 

1958, Wronki

Szpital Więzienny we Wronkach. Zaświadcza się, że obywatel J. 
Królewski był zatrudniony od 1957 roku jako felczer w Szpitalu 
Więziennym we Wronkach. Powierzone mu obowiązki wykony-
wał należycie, był sumiennym w pracy. W czasie swojej pracy 
miał możliwość dokształcania się, z czego zawsze chętnie korzy-
stał. 





1958

Kochana Aneczko!

Skarbuńku mój najdroższy, spieszę Ci donieść, że postąpiłem 
według Twej rady i znalazłem się w Bytowie. Zostałem natych-
miast przyjęty do pracy, a od 1-go przejdę na półtora etatu, 
mam podpisane obie umowy. Błogosławię tę chwilę, kiedy 
Cię natchnęło do namówienia mnie do wyjazdu. Otrzymałem 
mieszkanie, pokój z kuchnią bardzo szybko załatwili, nawet tak 
szybko, że się nie spodziewałem. Nie wiem wprost jak mam Ci 
podziękować za ten pomysł. Ucałowałbym Cię teraz, ale trosz-
kę za daleko. Kochana Aneczko, wyobraź sobie, że mieszkam 
na parterze z oknami na główną ulicę. Ubikacja na miejscu, 
łazienka, jednym słowem komfort. Aniu, rób jak chcesz, ale tak 
bym chciał żebyś już 15-go była ze mną. Bagaż przyjdzie prosto 
do Bytowa. Także z tym trudzić się nie będziesz. Może otrzy-
małaś pieniądze z Zawiercia? to nie oglądaj się tylko siadaj 
i przyjeżdżaj. Jakoś będzie. Januszka przepiszę tu na miejscu. 
Z tym tragedii nie będzie. Kochany mój skarbie, nareszcie po 
tylko tarapatach dla nas zaświeciło słońce w przeciągu 24-go-
dzin załatwili pracę i mieszkanie, bo im zależy na pracowniku. 
Kochana jaki ja jestem zadowolony, to nie masz pojęcia. To nie 
ta atmosfera co w Bielsku, nikt nikogo nie wygryza. Do pierw-
szego przyjazdu jako lekarz ogólny, a potem w rentgenie i na 
fizykoterapii. Jednym słowem wygraliśmy, tylko nie zapomnij 
ikony. Kochana Aneczko, skarbku mój złoty. Aniołku kochany, 
staraj się jak najszybciej przyjechać i zabrać pościel do Janusz-
ka, reszta jakoś się ułoży. Jest żłobek i przedszkole. Miasteczko 
ładne, kolejek nie ma, jednym słowem raj. Będziesz miała wodę 
i gaz na miejscu. Co więcej do szczęścia potrzebne? Jedyne żeby 
ze mną pani “Doktorowa” była. Kochana Aniu, gdy będziesz 



wyjeżdżała, wymelduj się do Bytowa woj. Koszalin. I skarbie 
powiadom mnie kiedy jedziesz, to ja wyślę na stację po Ciebie 
taksówkę. Aneczko, jedzie się przez Białystok do Torunia, Byd-
goszcz, Kostrzyn, Bytów. 

Skarbeczku drogi, w następnym liście Ci opiszę jak mi się pra-
cuję. Teraz wkładam receptę dla Ojca i dla Januszka na płyn 
żeby zginęła ta wysypka co ją ma. 
Aneczko! nie daj mi długo na siebie czekać. Choć byle jak, ale 
zawsze razem lepiej. 
Pozdrowienia dla Tatusia, mamy i Niny. 
Całuję Cię mocno i Januszka. 



1959

Skreślam do Ciebie tych kilka słów. List od ciebie otrzymałem, za 
co ci serdecznie dziękuję i się dowiedziałem wiele niemiłych dla 
mnie spraw. Droga Aniu, na wstępie mojego listu chciałabym cię 
przeprosić, że tak długo nie odpisywałem na list. Nie pozwalały 
mi na to warunki, bo byłem w szpitalu i Twój list otrzymałem jak 
powróciłem. Ty chyba powinnaś to zrozumieć. Droga Aniu, te-
raz chce ci donieść o moich wrażeniach po otrzymaniu od ciebie 
tego listu. Może się pogniewasz na mnie, że ci piszę w ten spo-
sób, a może mnie wyśmiejesz, no ale trudno. Jestem jaki jestem 
i już chyba się nie zmienię. Otóż przechodząc do niechcianego 
tematu. Piszesz mi, że masz tyle narzeczonych i tak bardzo dużo 
chłopców pisze do ciebie listy. Ja inne poglądy miałem wzglę-
dem ciebie. Gdy miałem pisać do ciebie pierwszy list, to sprawa 
się inaczej przedstawiała. A mianowicie, że twoje serce nie jest 
zajęte. A teraz jak wynika z twojego listu jest całkiem inaczej. A 
mianowicie odwrotnie, nie wiem właściwie jak teraz jest. Czy jest 
jak Gienek mi opowiadał? Czy też tak jak ty mi piszesz? Droga 
Aniu, prosiłbym cię bardzo ażebyś mi tę sprawę wyjaśniła, bo 
myślę, że za dziesięciu za mąż nie wyjdziesz, tylko za jednego. 
Bynajmniej jest moje takie zapatrywanie, nie wiem jakie twoje 
są poglądy na tą sprawę. Myślę, że mi w następnym liście to 
wszystko wyjaśnisz. 
Ja bym zakończył na tym swój list i prosiłbym cię bardzo ażebyś 
mi jak najszybciej odpisała. Serdecznie cię pozdrawiam i życzę ci 
dużo szczęścia i pomyślności w nowym roku.

Życzy ci wierny i kochający
Sławek.



1964

Heniu, jak mi smutno bez Ciebie. Często wspominam szkolne cza-
sy z dziewiątej klasy. Nie mam już co robić na tych wakacjach. 
Odpoczęłam już aż za dużo. Chcę się już do szkoły. Zobaczyć się z 
Tobą. Nie wiem jak doczekać się początku roku, a dopiero minęło 
tylko parę dni. Wiesz jak to na wsi. Czasem trzeba dobrze popra-
cować. Na początku odpoczywałam całe dnie, a teraz jeździłam 
po siano daleko na łąkę. Pomagam dużo w domu. Z bratową żyję 
jak z najlepszą koleżanką. Wesoło teraz jest, ze śmiechu można 
nieraz pęknąć. Ja jeszcze książek nie mam i świadectwa. Bo nie 
chce się jechać do tej brzydkiej Hajnówki. Pisze listy z wieloma 
koleżankami z naszej klasy. Ala pisała mi, że czyta historyczne 
książki potrzebne do lektury i streszcza, a ja jeszcze żadnej nie 
przeczytałam, bo nie mam gdzie dostać. Może ty Heniu gdzie do-
staniesz, to czytaj i streszczaj, to ja potem przeczytam streszcze-
nia. Ale będę starał się gdzieś dostać. 
W niektóre niedziele jest u nas fajnie, bardzo często w soboty lub 
niedziele są zabawy. Rozrabiamy na filmie. Choć daleko chodzić 
do Dubina do kina, ale jeździmy rowerami bo teraz są bardzo 
fajne filmy.  Heniu napisz mi coś wesołego. Może z Marysią coś 
wesołego ułożycie, to napiszcie mi.
Zasyłam serdeczny ukłon dla twojej rodziny.
Dla mamy twojej serdecznie dziękuje za ugoszczenie. Dla babci 
również. Stefkowi za koleżeństwo, a tatusiowi za serdeczne przy-
jęcie. Wszystkim dziękuję. Pisz do mnie Heniu jak najprędzej. 

Tobie tam fajnie jest, bo masz rzekę blisko. U nas nie ma rzeki, 
ale jeżdżę czasem nad rzekę w niedzielę.
Twoja koleżanka Olesia.
P.S. Byłam u Ali w niedzielę. Był u nich odpust, fajowo było. 





1964

Heniu, jak mi smutno bez Ciebie. Często wspominam szkolne cza-
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tylko parę dni. Wiesz jak to na wsi. Czasem trzeba dobrze popra-
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nia. Ale będę starał się gdzieś dostać. 
W niektóre niedziele jest u nas fajnie, bardzo często w soboty lub 
niedziele są zabawy. Rozrabiamy na filmie. Choć daleko chodzić 
do Dubina do kina, ale jeździmy rowerami bo teraz są bardzo 
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1964

Przed chwilą byłam na poczcie i dostałam ten list. Tylko wróci-
łam i już przyjechał wujek z Olsztyna motorem HSL-ką. To jest 
ponad 300 kilometrów. Już z wujkiem zrobiłam pięć kilometrów 
na motorze. Przed chwilą jeździliśmy po czekoladę i ciastka. 
Przyjadę Heniu, tylko nie w tą niedzielę. 
Przepraszam, że tak brzydkie pismo bo się denerwuję, gdyż mam 
jeszcze odpisać na trzy listy. 
P.S Wiesz co, jak będziesz mogła, to przyjedź do nie. Pa! Odpisz.
Grażyna.

1964

Heniu! Nie piszę listów do Związku Radzieckiego, ale trzeba 
będzie napisać. 
Jakiego Ty tam spotykałaś Edka i Józka? Na jakim Stefek obo-
zie? Gdzie i kiedy wróci?
No mnie to wakacje fajowo przebiegają. 7 lipca widziałam Olę 
w Narewce na odpuście. Kochana Heniu, napisz o jakimś może 
wydarzeniu z wakacji (jakieś przygody). O której wstajesz, co 
robisz i w ogóle wszystko. Ja Ci też napiszę co robię. Wstaję o 
8.00 lub 8.30. Do 10.00 chodzę, sprzątam, jem śniadanie. Od 
11.00 do 15.00 idę czasem nad rzekę lub odpoczywam z Mary-
sią na sianie. Od czasu do czasu wkradamy się w porzeczki. 
Przesyłam pozdrowienia dla całej Waszej Rodziny.

Grażyna.

P.S Przepraszam, że brudna widokówka, bo nie mam gumki. 
Wakacje przecież! 



1964

Mamo, sprzedałam sweter, ten co Irka nie chciała kupić, 550 zł  
+ kilogram jajek. Bardzo się cieszę, bo on wcale nie był taki szało-
wy. Jedną paczkę dostałam z ziemniakami, też dziękuje i ślicznie 
dziękuje za podarunek Tobie Mamo i Babci. Pójdę jednak za pie-
niądze do lekarza, wszyscy chwalą i może być dobry. Mamusiu, 
kupiłam kanapę taką narożnikową. W sobotę się zdenerwowa-
łam, okazało się wcześniej jak kupowałam to było 15-tego więc 
było z czego wybierać, że zostały tylko dwie kanapy, a magazyn 
był cały czas nieczynny. Dzisiaj pójdę zobaczę, jak brzydkie zo-
stały to niech zwrócą forsę, kupię później, może Benek kupi na 
wsi, mniej rozbierają. Napisz co u Was słychać? Jak świniakia 
nie zabijesz to kupię i wyślę szynkę, boczek i salceson na święta. 
Napisz Mateńko, do mnie list. Ja zacznę spłacać na początku 
stycznia, bo na początku grudnia muszę kupić fotel do spania no 
i święta. A jak dostanę pensję za grudzień to spłacę 2 tys. Dzię-
kuje za zaproszenie na Święta, może i na Wielkanoc się spotka-
my. Na następną zimę macie do mnie przyjechać, bo tutaj ciepło 
jak w uchu. 
Teraz całuję z całego serca moich Przyjaciół Mamuśkę i Babunię 
życząc im dużo zdrowia. 



Ja ostatnio zbieram aktorki 
polskie, a szczególnie rosyj-
skie. Mam już dwa zeszyty 
ze ślicznymi aktorkami. 
Stefan - mój brat ma już trzy 
albumy widokówek. 
Nie rezygnuje ze zbierania, 
naskładam pełne pudełko. 
Mieszkam na stancji w Haj-
nówce. Wczoraj była u nas 
studniówka. Nawet się uda-
ła. Elka bawiła się ze swoim 
bratem.





1965

Fajnie było w Drohiczynie, co nie? Otrzymałam twoje widoków-
ki, bardzo ładne. Ale ja się uśmiałam z tej lalusi. Z tym biustem 
to ona rzeczywiście miała szmergla. Ja chciałabym się w naszej 
rzece wykąpać bo tutaj żurek, a nie woda. Ten tydzień to nam 
nawet schodzi możliwie. Co dzień prawie wieczorek taneczny w 
świetlicy. Na wieczorki przychodzi młodzież z Gródka. Nocami 
nasi kochani koledzy przyłażą do sal. Ktoś idzie po rynnie na 
dół do swoich pokoi. Zachodzą również takie wypadki, że dziew-
częta schodzą po rynnie do chłopców z Gródka, oczywiście, że o 
dwunastej. Niedawno u nas był dzień, że my sami rządziliśmy 
w obozie. Fajnie było. No ale trudno, to tylko był jeden dzień. Ja 
Ci zrobiłam plamy, bo w tej chwili jem drugie śniadanie, wy-
bacz. Wyobraź sobie, że u nas w szkole na strzelaniu szlag mnie 
trafił, a tutaj fenomen natury, strzeliłam na piątkę. Co ty o tym 
sądzisz? Niedługo będzie akademia i zabawa ludowa w Domu 
Kultury w Gródku, my również będziemy na tym uroczystym 
“świństwie”. U nas kilka osób bez zezwolenia opuściło obóz, więc 
przez trzy dni pracowali w kuchni. Leszek i Zbyszek takie chłopy, 
poprzebierali się za dziewczyny. Kulałam się ze śmiechu. Szko-
da, że Ciebie tu nie ma. Ale fajowo by było. Ale ja błędy okrop-
ne robię, nie? Trochę mi się chce do domu, ale tacy przyjemni 
uczestnicy i instruktorzy. A ja już kończę, bo właściwie idziemy 
na plażę, ale trochę źle bo nie idzie z nami Leszek. 

P.S Wyobraź sobie, że tu nie ma w ogóle widokówek. 



1965

Fajnie było w Drohiczynie, co nie? Otrzymałam twoje widoków-
ki, bardzo ładne. Ale ja się uśmiałam z tej lalusi. Z tym biustem 
to ona rzeczywiście miała szmergla. Ja chciałabym się w naszej 
rzece wykąpać bo tutaj żurek, a nie woda. Ten tydzień to nam 
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dół do swoich pokoi. Zachodzą również takie wypadki, że dziew-
częta schodzą po rynnie do chłopców z Gródka, oczywiście, że o 
dwunastej. Niedawno u nas był dzień, że my sami rządziliśmy 
w obozie. Fajnie było. No ale trudno, to tylko był jeden dzień. Ja 
Ci zrobiłam plamy, bo w tej chwili jem drugie śniadanie, wy-
bacz. Wyobraź sobie, że u nas w szkole na strzelaniu szlag mnie 
trafił, a tutaj fenomen natury, strzeliłam na piątkę. Co ty o tym 
sądzisz? Niedługo będzie akademia i zabawa ludowa w Domu 
Kultury w Gródku, my również będziemy na tym uroczystym 
“świństwie”. U nas kilka osób bez zezwolenia opuściło obóz, więc 
przez trzy dni pracowali w kuchni. Leszek i Zbyszek takie chłopy, 
poprzebierali się za dziewczyny. Kulałam się ze śmiechu. Szko-
da, że Ciebie tu nie ma. Ale fajowo by było. Ale ja błędy okrop-
ne robię, nie? Trochę mi się chce do domu, ale tacy przyjemni 
uczestnicy i instruktorzy. A ja już kończę, bo właściwie idziemy 
na plażę, ale trochę źle bo nie idzie z nami Leszek. 

P.S Wyobraź sobie, że tu nie ma w ogóle widokówek. 





1974

Kochana Mamuńciu!

Otrzymaliśmy paczkę i list, serdecznie dziękujemy. Książki szcze-
gólnie mi się przydały, bo już czwarty dzień leję wodę bez żad-
nych wskazówek. Mamo te pieniądze z Hajnówki zatrzymaj so-
bie, tylko na litość Boską, wpłać na książeczkę systematycznego 
oszczędzania. Później jakoś dostarczysz mi tą książeczkę, to będę 
systematycznie wpłacała. Będzie mi potrzebne pianino, a jesz-
cze dwa lata i zbierze się sumka. Kupiłam sobie piękną maszynę 
do szycia za 6050 zł czeskiej produkcji. Taka walizeczka, bar-
dzo fajna. Nazywa się “Lada”. Strasznie się cieszę z tej maszyny, 
ona sama haftuje, obrzuca dziurki i inne roboty robi. Także jest 
wspaniała. W szkole na razie mam fajnie. Już wnieśli do klasy 
pianina i udaję wielką muzyczkę. Na Razie będę kończyła, pisze 
teraz Zbyszek. (zmiana pisma) 
Codziennie jeżdę do pracy, a z pracy niekiedy jeszcze dalej. 
Dość wcześnie jestem zawsze w domu, a zresztą do domu zawsze 
ciągnę bo wiem, że ktoś na mnie czeka. 
Z przyjemnością wracam i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. 

Całuję mamę i babcię. 







1983, dziennik 

1.01 - W nocy spotkanie Nowego Roku z szampanem. 
2.01 - Wieczorem odwiedziliśmy Sonię w szpitalu
3.01 - Zamówiłem gaz
4.01 - Jeździłem autobusem do Sulechowa. Byłem u griszy i u 
chorej matki. Przywieziono gaz. 
05.01 - Przyjeżdzała Mania z Klejnik. Wieczorem zanieśliśmy 
upominki do lekarza (cielęcinę i jajka)
06.01 - Zakupy przedświąteczne, wieczór wigilijny
07.01 - 09.01 - Prawosławne Boże Narodzenie. Sonia wypisała 
się ze szpitala. Sami w domu.
10.01 - List od Jurka zasmucający z powodu nieporozumienia z 
Dyrektorem Rejonu. List do Jurka.
14.01 - Nowy Rok według starego stylu (po lampce wina)
15.01 - Rozebraliśmy choinkę 
17.01 - Wieczorem kolędniczki na cerkiew (100 zł)
18.01 - Wystawienie zamka “Łucznik” do drzwi klatki schodowej 
(Tarasiuk - 300 zł)
19.01 - Pierwszy dzień prawosławnych Trzech Króli. W kolejce 
za dostawą z Bielska. Żona ma prześwietlenie. Otrzymałem eme-
ryturę - 7116-6 zł 
23.01 - Wozili Emilkę po paczkę z choinki szkolnej
27.01 - Pod wieczór był u Emilki Lutek
28.01 - Urodziny Emilki (2 latka)
31.01 - Wieczorem telefonowałem do Jurka (60 zł)
7.02 - Wpłaciłem w SM. 977 zł + za prąd 825 zł, otrzymałem z 
Orli dodatek mieszk. 300 zł. Zawiozłem Emilkę do Ośrodka Zdro-
wia. Aniela kupiła jesionkę.
2.02 - Chodziłem meldować gaz. Choroba Emilki (gardło). 
Wozili do Przychodni. Odebrałem gaz dla jedynki. 



03.02 - Oprocentowałem książeczkę PKO na Buczka. Wozili 
Emilkę na zastrzyk. Przywieźli gaz - 345 zł
8.02 - Wieczorem przychodził “batiuszka” z modlitwą.
10.02 - Nosiłem obiad dla Ameli. Z aptekarką chodziłem do SM. 
w sprawie odbioru telewizji na 4 kanale. 
11.02 - W południe przyjechał Jurek na urlop. Wieczorem wypi-
liśmy ½ litra. 
19.02 - Otrzymałem emeryturę - 7710 zł 
21.02 - Odjechał Jurek o 14-tej
2.03 - Otrzymałem dopłatę mieszkaniową 300 zł 
4.03 - Zamówiłem gaz.
12.03 -Po. Po rannych zakupach byłem w kolejce na “Majdanie”. 
Nie było herbaty - kupiłem tylko 2 pasztety w pudełkach i 1 kg 
fasoli. W pobliżu zera.
13.03 -W. Po rannych zakupach zająłem kolejkę “za Bielskiem” 
- nie udało się. Później wykupiłem 2 czekolady (220,-) Wykupi-
liśmy na kartki wołowinę z kości oraz flaki koło wiaduktu. Nieco 
poniżej zera. 
14.03 - Śr. Po rannych zakupach: 2 melak, ½ chleba , chałka, 
stałem w kolejce za dostawą z masarni na Orzeszkowej - nie było. 
Kupiłem 0,9 kg wędliny po 450,- na “Majdanie” i miód sztuczny 
i papierosy. Dorabiałem śrubę do łożeczka Emilki. 
15.03 - Czw. Po rannych zakupach: mleko, chleb, masło, herbat-
niki. Reperowałem poszewkę na okulary i parasolkę Ameli. Pod 
wieczór odwiedzał Lutek Emilkę.
17.03 - Sob. Ranne zakupy: chleb na “Majdanie” i mleko. Aniela 
na konkursie szkolnym z fizyki wróciła z koleżanką. Temp. około 
zera.
18.03 - N. Zwykłe ranne zakupy: mleko, śmietana i ½ kg paszte-
towej. Temp. poniżej zera. 
19.03 - Po. Ranne zakupy: mleko, śmietana, chleb, bułeczki, 
śmietana, papierosy - 104,50.



Poźniej w kolejce na “Majdanie”: oliwa, 2 pasztety, 2 kiśielki, 2 
budynie - 243,-
Listonosz przyniósł emeryturę: 10190,- 
20.03 - Wt. Ranne zakupy: mleko, masło, ser, ryż, chleb. Póź-
niej w kolejce za “Bielskiem” bez rezultatu.Kupiłem ½ wędlin. Na 
“Majdanie” kupiłem dla Ameli szuszarkę do włosów (800,-)
21.03 - Śr. Ranne zakupy. Od 9 do 11 udzielałem korepetycji dla 
Mirka z trójki. Na zebraniu POP w spóldzielni od 15.30 do 18.00. 
22.03 - Cz. Ranne zakupy: mleko, śmietana, bułka. Zdałem 6 pu-
stych butelek. Kupiłem 2 zasmaszki (110;-)
24.03. S. - Ranne zakupy: 2 mleka, duży chleb, 2 chałki, ½ kg 
sera, papierosy (146,30)
26.03 P. W kolejsce za “Bielskiem” - nie
27.03 - Wt. W kolejsce za “Bielskiem” - landrynki 
28.03 - Śr. - Kupowałem włuczki (25 szt. 150 zł)
29.03 - Cz. Był brat. Bardzo ciepło
30.03 - Pi. Nieudany zakyp surowej kiełbasy na “Majdanie”. 
Bardzo ciepło. Pobrałem kartki na kwiecień.
31.03. So. - Wykupiłem resztę na kartki: ½ kg byczków w rybnym. 
Ciepło
31.03 So. 
W nocy o godz. 23 przyjechał Jurek z Henią.
1.04 - N. Małe przyjęcie - odjechali o godz. 14-tej. Trochę chłod-
niej. 



1993, Nowy Jork

Tatusiu! 

U mnie nic nowego, pracy mam dużo może nawet aż za dużo, 
ale cieszę się kiedy tygodniówka jest dobra kiedy za 6 dni mam 
450 dolarów. Prawie co niedziele jeździmy z Marysią do cerkwi 
i kazdy raz dajemy karteczki za zdrowie i za pokój. Cerkiew jest 
od nas oddalona o 10 km, jest malutka i odprawia się w języku 
rosyjskim tak jak u nas w Łosince. Troszkę już zaczynam rozma-
wiać po angielsku, rozumieć dużo rozumiem a rozmawiać słabo.
Dzisiaj jest 13.06.93 r. niedziela byłam w cerkwi zrobiłam i wy-
słałam do was paczkę a w paczce troszkę łachmanów i trosz-
kę żywności. Włożyłam kiebłaskę i boczek może będzie dobre, a 
może się zmarnuje bo jest ciepło. Jest tam po kieliszku i dużo 
torebek herbaty, szampon do mycia głowy i trochę cukierków, 
jest też koperta ze zdjęciem i 20 dolarów. Tato te łachmany to 
porozdajecie troche dla Żenki a trochę dla Oli, a co dla was do-
bre to zostawcie sobie, reszte możecie rozdać bo paczka dojdzie 
do was gdzieś około 15 lipca. 
Na tym będę kończyć swój list całuje was mocno.
córka. Dowidzenia

Piszcie do mnie 
Ala



1993, Nowy Jork

Tato zrobiłam już amerykańskie prawo jazdy, już mogę kupić 
samochód i jeżdzić chociaż bardzo się boję. Na wiosnę na pewno 
będę miała swój samochód a może nawet wcześniej. Może wróce 
kiedyś to będzie inaczej, ale tato jak będzie zdrowie to może i 3 
lata będę tutaj. Musicie dobrze się trzymać i musimy jeszcze się 
zobaczyć. 
Myśli moje są zawsze z Wami i zawsze Was wszystkich wspomi-
nam. Tato niedawno miałam sen, że ja Aloszku przeciągałam 
po bardzo dużej rzece bo on się topił, a później szłam z nim z 
Kotłówki do Was a Wy siedzieliście w starej chacie w oknie i 
czekaliście na nas. Ja biegłam biegiem i krzyczałam: Tato ja już 
będę z Aloszką razem nie sama, może on dostanie wizę i fatycz-
nie będzie ze mną. Oj jak mocno bym chciała aby ktoś przyjechał 
do mnie. 
Obrus z ceratki jeden dla Was drugi dla Oli. 
Na tym kończę serdecznie Was uściskam. 
Córka 



1994, Nowy Jork

Tatsuiu!
Przepraszam tato nic nie wysłałam na Święta i na Jurie, popro-
stu miałam dużo wydatków pomogłam Lucynie kupić samochód 
i kupiłam sobie samochód. jest to 5- letni Pontiak “Lamanch” 
zapłaciłam 1200 dolarów i już jeżdzę. Trochę się boję ale jeżeli 
muszę to siadam i jadę. Nikt mnie nie uczył, od pierwszego dnia 
jeżdzę sama i przez te kłopoty schudłam jeszcze bardziej i chyba 
wyglądam tak ja moja Lucyna bo ważę 56 kg. Koledzy się śmieją 
że wyglądam jak pchła za kierownicą, ale tato jest jestem zdro-
wa i jest mi lekko i prace mam a to jest najważniejsze. 
Wysyłam Wam tato 10 dolarów i zdjęcie mega samochodu któ-
rym już prawie dobrze jeżdzę. 

Ala
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