
 
 
 
 
 

Piękno językowe 
Mazowsza na podstawie 
gwary kołbielskiej i nie 
tylko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt o powyższym tytule był realizowany przez uczniów 
Salezjańskiego Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku Mazowieckim: 
Artura Milewskiego, Oskara Bieńka i Tomasza Tkacza. Twórcy 
skorzystali z okazji, aby spotkać się ze swoimi dziadkami i babciami i 
porozmawiać z użyciem lokalnej odmiany języka polskiego. W czasie 
wywiadów młodzież dopytywała starszych o historię swojego miejsca 
zamieszkania, często dowiadując się nieznanych szczegółów czy 
życiorysów. Oprócz wiadomości historycznych, uczniowie mieli szansę 
poznać często zaskakujące i nieznane wyrazy gwarowe nie ze słownika, 
a z nadal żywego języka, z mowy mazowieckich autochtonów. Celem 
projektu jest ukazanie piękna dialektu mazowieckiego w formie wywiadu 
z zapisem gwarowym - w dobie globalizacji warto zwrócić uwagę, 
przystanąć na chwilę, spojrzeć nie tylko na różnorodność kulturową 
świata, a na lokalne tradycje językowe towarzyszące “tutejszym” przez 
wieki, często zapomniane, a zasługujące na pamięć. Zapraszamy do 
lektury! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jak to kedyś było, czyli wywiad z dziadkiem. 
 
Ja: Cześć dziadku! 
Dziadek: Cześć wnusiu! 
Ja: Co u ciebie słychać?  
Dziadek: Wszystko dobrze, a u ciebie? Jak ocenki w szkole? 
Ja: Też dobre! Słuchaj, ostatnio zastanawiałem się nad tym budynkiem z czerwonej cegły 
przy kościele… 
Dz: Chodzi o internat? 
Ja: Tak, internat.  
Dz: Pracowałem tam… 
Ja: Dlatego chciałbym się zapytać, co tam było wcześniej. 
Dz: Hmm… nie do końca wiem, ale starsi mieszkańcy mówią, że była to apteka. 
Ja: Możliwe. 
Dz: Zrobiłem wodę na herbatkę, wlij, sobie, wnusiu, wlej! 
Ja: Z chęcią dziadku! 
Dz: Tylko pomalu, bo się poparzysz!  
Ja: Nic się nie stało. 
Dz: Weź sobie jeszcze ciasta, babcia zrobiła, a ty taki chuderlak. 
Ja: Jak zawsze - smaczne ciasto u dziadków! 
Dz: W dawnym internacie była apteka. Natomiast tam naprzeciwko kościoła, na ulicy 
Kilińskiego była bożnica z drewna, czyli żydowska świątynia. 
Ja: I została spalona przez Niemców w czasie II wojny światowej! 
Dz: Tak jest, ale pirw cała gmina żydowska została zapędzona do kołbielskiego getta, gdzie 
pracowali przy melioracji rzeki Świder.  
Ja: O, ciekawe. 
Dz: Później na żydowskim cmentarzu pojawiły się umocnienia. Po natarciu żołnierzy 
sowieckich nic nie zostało - jedynie kilka kirkutów. 
Ja: A dziś? 
Dz: Dziś zostały chyba dwa… 
Ja: I nic więcej nie zostało po społeczności żydowskiej? 
Dz: Co ty, wnusiu! Część tych starych domów na ulicy 1-ego Maja została wybudowana 
przez żydowskich kupców. Prawdziwym ośrodkiem handlu była farbiarnia, jednak teraz 
została kupiona. 
Ja: O, o farbiarni nigdy nie słyszałem. 
Dz: Schodziły się tam wszystkie kobiety z okolic, aby kupić barwniki do lnu, nawet moja 
matka, śmy z matką chodzili, dużo kobit tam było, jak nic…  
Ja: Mów dalej dziadku, zainteresowałeś mnie. 
Dz: Farbiarnię miał Skolmowski, katolik, wtedy już w podeszłym, mimo to dalej handlował i 
zdobył przez to popularność. Jego syn odziedziczył zakład, jednak sprzedał go i wraz ze 
swoją rodziną wyemigrował.  
Ja: Hmm… 
Dz: Tak to było kedyś… Idziem jutro na targ? Przejdziem się i oddychniemy. 
Ja: Pewnie! 
Dz: Tera weźta, bierzta z Szymkiem zakupy na górę, a potem przydźta tu z powrotem. 
Ja: Dobrze dziadku! 



Dz: Jak przyjdziecie, to babcia was poczęstuje ciastem! 
Ja: Dzięki za wspaniałą rozmowę dziadku! 
Dz: Cześć wnusiu!  
Ja: Dziadku, znasz może jakąś przyśpiewkę kołbielską? 
Dz: Tak: 
 
 Jak ja se zaśpiwom swym kołbielskim głosem,  

to mnie nie prześpiwo warsiawianek osiem 
  
  Kołbieli, Kołbieli ty moja wiosecko,  

gdyby nie te doły, byłoby miastecko 
 
  Gdyby nie te doły i nie ta murawa, 

byłaby ach była z Kołbieli Warsiawa 
  
Oj byłam ja w Warsiawie, oj byłam ja w Rzymie, 
   oj jeszcze nie widziałam jak kapela drzymie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pewnego razu w Łochowie... 
 
Ja: Cześć dziadku, mam prośbę. 
Dziadek: Witaj wnuczku, postaram się spełnić twoją prośbę. 
Ja: Czy możemy porozmawiać o historii twojego miasta, Łochów? 
Dziadek: Oczywiście. 
Ja: Kiedy powstał Łochów? 
Dziadek: Stał się on miastem w 1968 roku, 17 grudnia. Wcześniej był on wsią, której 
korzenie sięgają XIV wieku. 
Ja: Skąd wiadomo, że istnieje on aż od XIV wieku? 
Dziadek: Pierwsze dzieje historyczne wsi Łochów opisuje najstarszy zapis 
zaczynający się datą 6 stycznia jako „Święto Królów” w 1488 roku, w którym to dniu 
tzw. „Mikołaj z Łochowa" właściciel wsi, postanowił wybudować kościół parafialny w 
Łochowie poza tym wiadomo, że było to miejsce do którego władcy Mazowsza 
wybierali się na polowania do leżących niedaleko lasów. 
Ja: Dziadku, skoro najstarszy zapis pochodzi z 1488 roku to czemu wcześniej 
powiedziałeś, że Łochów istnieje od XIV wieku? 
Dziadek: Tera mając książki, internet oraz inne take nowe technologie w dziedzinie 
archeologii możemy stwierdzić, że Łochów istnieje od lat siedemdziesiątych XIV 
wieku. 
Ja: Co dalej się działo ze wsią? 
Dziadek: Poza tym, że Łochów nazywał się Łochowo to nic specjalnego. Jedynie 
parafia jaka tam była została przeniesiona do miejscowości Kamionna w XVI wieku. 
Ja: To przejdźmy może do innego okresu w historii. Co działo się ze wsią pod 
zaborami? 
Dziadek: Od 1795 Łochowo znajdowało się w zaborze austriackim. W latach 
1809–1815 w Księstwie Warszawskim, a od 1815 w Królestwie Polskim. W 1858 
Józef Hornowski sprzedał część swoich gruntów pod budowę kolei 
Warszawsko-Petersburskiej. Otwarcie linii kolejowej w 1862 spowodowało rozwój 
miejscowości. W 1868 została oddana do użytku stacja Łochów. Wybudowano 
również murowany dworzec, drewnianą wieżę ciśnień, parowozownię oraz 
pompownię nad rzeką Liwiec. Ludzie mieszkali głównie blisko torów. W 1882 roku 
Łochowo zmieniło nazwę na Łochów. 
Ja: Co działo się ze wsią po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku? 
Dziadek: W Łochowie powstała stadnina, z resztą największa w Polsce. Owa 
stadnina zdobyła prawie wszystkie nagrody związane z wyścigami konnymi. 
Ja: Rozumiem, że Łochów rozwijał się dobrze aż do II wojny. 
Dziadek: Nie do końca. Właściciel Łochowa, Eryk Kurnatowski nie gospodarował 
dobrze swoją wsią. Prowadził dość wystawne i niezbyt rozsądne życie co 
spowodowało sprzedaż części swojego majątku. 
Ja: Co się działo z Łochowem za czasu Kampanii Wrześniowej? 



Dziadek: Polski pociąg pancerny ,,Generał Sosnkowski" który akurat przebywał w 
Łochowie został zbombardowany. Pod koniec września w Łochowie przebywał Adolf 
Hitler we własnej osobie. Dopiero w sierpniu 1944 zaczęto odbudowę infrastruktury 
kolejowej. 
Ja: Jak się Łochów sprawował w PRL? 
Dziadek: W latach 50 XX wieku wieś przekształciła się w osadę. 17 grudnia 1968 
Łochów otrzymał prawa miejskie tak jak wcześniej mówiłem. Do miasta zostały 
przyłączone Wymysły i Baczki Fabryczne. PRL to był czas gwałtownego rozwoju 
Łochowa. W 1977 roku wybudowano w mieście kościół i ustanowiono przy nim 
siedzibę przeniesionej w 1976 z Budzisk parafii Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny. Ostatecznie otwarto bezpośrednie połączenie kolejowe od Łochowa do 
Warszawy co dało Łochowianom możliwość pracy w stolicy. 
Ja: W telewizji były pokazane tzw. grube afery związane z Łochowem. Czy jesteś w 
stanie dziadku opowiedzieć coś o tym? 
Dziadek: Przez jakiś czas istniała zwana przez niektórych ,,mafia Łochowska". 
Osoby związane z tym słyną między innymi z krwawego napadu na bank podczas 
którego zginęli ochroniarz i 3 inne osoby albo był taki przypadek podczas którego 
ingerowało CBA. To było związane z drukowaniem pieniędzy przez dwie osoby. To 
tylko przykłady ,,ciemnej strony Łochowa", która bardzo mocno się pokazywała na 
początku XX wieku. Na szczęście ci ludzie odsiadują już wyrok a mafia została 
rozbita. 
Ja: Rozumiem dziadku. Wystarczy już. Dziękuję za udzielenie wywiadu. 
Dziadek: Nie ma za co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gwara bliższego i dalszego Mazowsza nie zanikła całkiem. Mimo tego, że mieszkańcy nie 
wrócą do dawnych czasów i nie porzucą literackiego języka, to warto zachować dziedzictwo 
naszych przodków. Piękno językowe - niespotykane w innych częściach Polski powinno być 
cechą charakterystyczną nadwiślańskich i nadbużańskich regionów. Należy również 
uświadamiać, że niektóre powszechnie używane wyrazy, choćby “mie/mje” zamiast “mnie”, 
mają swoje korzenie właśnie tutaj, na Mazowszu. Autorzy tej pracy sami byli zaskoczeni, ile 
gwary może znajdować się w pozornie typowym języku mówionym naszych dziadków i babć. 
Wiele słów można odnaleźć również w słownikach gwarowych, np. Słowniku gwary 
kołbielskiej.  
Szczególnie folklor kołbielski jest zachowany. Pomimo niszczących działań w czasie Polskiej 
Republiki Ludowej, w Kołbiel dalej na dnie szafy można znaleźć typowy kołbielski strój. W 
czasie Mszy Św., a w szczególnie w święta, kobiety zakładają pasiaki i kilimy oraz chusty w 
lokalne wzory, słychać przyśpiewki lokalne. Pozostało nawet tradycyjne miejsce modlitewne 
zarówno dla Słowian, jak i dla późniejszych katolików - Joście, uroczysko nad rzeką, które 
do 1906 roku było w formie ogromnego głazu ołtarzowego, gdzie ludność wiejska składała w 
dzień równonocy dary dla biedniejszych mieszkańców. Kamień został rozbity i stworzył 
fundamenty pod kościół parafialny w Kołbieli. Po zlikwidowaniu pogańskich obrzędów 
pojawiła się tu katolicka kapliczka Św. Anny, która jest tradycyjnie uczęszczana przez 
procesję w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Wokół tego miejsca narosło wiele 
legend - jedna mówi o tym, że Jezus odpoczywał na dawnym głazie, inna twierdzi, że to 
właśnie na uroczysku odbędzie się ostateczna bitwa sił Piekła i Nieba.  
Warto dbać o tradycję regionu i jego piękno językowe!  
 
 
 
Artur Milewski 
Oskar Bieniek 
Tomasz Tkacz 
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