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Gwara Makowa Mazowieckiego i okolic

Niesamowita książka! (Wydana przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora, 
Starostwo Powiatowe Maków Mazowiecki i Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie 
Skłodowskiej).  Jest  bowiem  fotokopią  (robiącej  wrażenie  oryginalnego  rękopisu)  pracy 
magisterskiej napisanej przez Stanisława Dobosiewicza, którą autor obronił na Uniwersytecie 
Warszawskim z wynikiem bardzo dobrym w 1932 roku!
Książka, z uwagi na swe wydanie ma charakter bibliofilski i jednocześnie naukowy; jest 
dowodem istnienia gwary Makowa Mazowieckiego i okolic. I dobrze, że Akademia 
Humanistyczna zdecydowała się na wydanie tej książki. W pełni bowiem zasługuje na to i 
będzie niewątpliwie „swoistego rodzaju” perełką w szeregu znakomitych publikacji, które 
ukazują się w pułtuskiej „akademijnej” książnicy. Która nie wiadomo kiedy, stała się jedną z 
wiodących naukowych oficyn wydawniczych w naszym kraju.
Ale wróćmy do książki. Wprowadza ona czytelnika w arkana gwary na wszystkich 
poziomach systemu językowego: fonetycznym, morfologicznym, czyli w zakresie 
słowotwórstwa, a także fleksji i składniowym.
Bardzo dobrą opinię pracy wystawił autorowi nie byle kto w polskiej filologii, bo sam prof. 
Władysław Doroszewski, autor wiekopomnych słowników j. polskiego i gramatyki naszego 
ojczystego języka. 
Wydana książka mimo, że napisana została wiele lat temu, nic nie straciła na znaczeniu. 
Przeciwnie. Wydobywając niuanse gwarowe, autor analizuje autentyczne teksty 
(wypowiedzi), których w sumie jest ponad 80 (!), z czego około 30 to zapis wypowiedzi 
członków jego rodziny: babki, matki, ojca, brata i innych bliskich krewnych. Autor analizuje 
też listy z tamtego okresu czasu. 
Publikacja jest książką nie tylko polonistyczną, ale i historyczną! Przykładowo - stuletnia 
babcia autora opowiada o powstaniu styczniowym! Takich „ciekawych” wypowiedzi jest w 
książce więcej, inaczej mówiąc - wszystkie analizowane w niej pod kątem gwary teksty, są 
tekstami o czasach, które już bezpowrotnie minęły, natomiast mówią o faktach, które trudno 
znaleźć w podręcznikach. Ilustrują autentyczne życie na Ziemi Makowieckiej w przeszłości. 
Dowodzą, jaką posługiwano się gwarą, nim zapanowała dzisiejsza polszczyzna.
Zachęcam młodzież licealną, nauczycieli j. polskiego i historii; wszystkich, którym bliski jest 
własny region, którym bliska jest nasza „mała ojczyzna” do sięgnięcia po tę książkę. Jest w 
niej wyrażona miłość do Polski, do Mazowsza, do Makowa Mazowieckiego (i jego 
najbliższych okolic). Jest w niej gwara, której dziś na tych terenach używają już tylko 
nieliczni. 
I jeśli już ktoś sięgnie po książkę, niech popatrzy jakim pismem kaligraficznym (czytelnym) 
napisał ją autor! Dzięki temu było możliwe skanowanie jego tekstów. Mogą służy
 przykładem – jak należy pisać odręcznym pismem. Jakiego pisma powinniśmy się nadal 
wszyscy uczyć w szkole i stosować na co dzień!
Autor – Stanisław Dobosiewicz urodził się 28 października 1910 r. Był synem ziemi 
makowskiej, który przeszedł tragiczne losy, najpierw ewakuację w głąb imperium rosyjskiego 
w 1915 r., a potem we wrześniu 1939r., kiedy faszystowskie Niemcy zaatakowały Polskę, 
zaciągnął się do armii i trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau. Po wojnie pracował w 
oświacie, to jemu m.in. – napisał w we wstępie Andrzej Kluczek  - zawdzięczamy reformę 
szkół podstawowych i średnich. Zmarł 18 maja 2007 r.
Maków, my wszyscy, otrzymaliśmy od autora piękny dar: zwierciadło języka mieszkańców 
Makowa ( z którego liceum coraz więcej absolwentów studiuje w AH) sprzed osiemdziesięciu 
lat. Całość pracy wieńczy słownik: „uba” w gwarze (do dziś) oznacza indyczkę, zaś „baśka” – 
wielki drewniany młot.  Serdecznie polecam książkę,  zwłaszcza młodym,  by wiedzieli,  jak 



jeszcze do niedawna mówili nasi przodkowie. 
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