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Wprowadzenie 
 

Szacunek, wiedza i pracowitość to słowa klu-
cze do niniejszego wydania Krasnosielckich 
Zeszytów Historycznych. 

Nie sposób streścić, nawet pokrótce wszyst-
kich teksów tu zamieszczonych. Wystarczy 
zerknąć jednak na prawy skraj strony, by zoba-
czyć kto dzieli się z Tobą Czytelniku swoim 
życiem, pasją, szacunkiem, wiedzą … wręcz 
samym sobą.  

Choć wszystkie teksty tu zamieszczone w ja-
kiś sposób zawsze dotykają Ziemi Krasnosielc-
kiej - tematem, opowieścią, pochodzeniem au-
tora… to coraz bardziej pokazują, że Ziemia ta, 
tak naprawdę to ludzie w jakiś sposób z nią 
związani i zauroczeni. 

Patriotyzm kiedyś oznaczał dla Polaków 
walkę o wolność i niezależność, dziś na szczę-
ście może oznaczać pracę, szacunek dla prawa, 
szacunek dla innych. Spójrzmy proszę na tek-
sty w tym 104 stronicowym opracowaniu 
z wielkim szacunkiem, a może oprócz wielu 
doznań zagości w Waszym umyśle potrzeba 
pracy nad własnym opracowaniem czyjejś hi-
storii i podzieleniem się owocami tej pracy np. 
na łamach Zeszytów? Zachęcam. 

Dziękując wszystkim autorom tekstów oraz 
tym którzy współtworzyli to wydanie, pragnę 
mocno podziękować tym, którzy życzliwie sfi-
nansowali ich druk, co stanowi jedyny koszt 
ich wydania. Dziękuję zatem szczególnie Ante 
Markota właścicielowi USA Enterprise, Ban-
kowi Spółdzielczemu w Krasnosielcu, a szcze-
gólnie Prezesowi Zarządu Romanowi Chrza-
nowskiemu, Andrzejowi i Mirosławie Borkow-
skim, Joannie i Rafałowi Rzepka Marzannie 
i Krzysztofowi Klukom oraz Arkadiuszowi 
i Agnieszce Lipka – wsparliście bezinteresow-
nie coś naprawdę ważnego. 

 
Redaktor wydania, Sławomir Rutkowski 

 
Niniejszy numer Krasnosielckich Zeszytów 

Historycznych jest współfinansowany ze środ-
ków Powiatu Makowskiego w ramach realiza-
cji przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kra-
snosielckiej zadania publicznego pod tytułem 
"Opracowanie i druk czterech numerów Kra-
snosielckich Zeszytów Historycznych". 
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Niech słowa napisane 35 lat temu będą naj-

lepszym wprowadzeniem do drugiej odsłony 
wspomnień Henryka Sikory. 

 

Redaktor wydania, Sławomir Rutkowski 
 
„Wstęp 
 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Makow-
skiej w 1968 r. zwróciło się do kilkudziesięciu 
osób w podeszłym wieku o spisanie wspo-
mnień lub życiorysów. Na apel odpowiedziało 
tylko kilka osób. Wpłynęło kilka życiorysów 
i dwa wspomnienia od Czesława Zabielskiego 
i Henryka Sikory zamieszkałych w Makowie. 

Sekretarz Towarzystwa Marian Gadomski 
osobiście rozmawiał kilkakrotnie z Ob. Henry-
kiem Sikorą, który mu opowiadał o swoich 
przeżyciach z okresu międzywojennego i z 
czasów okupacji hitlerowskiej. Ob. Gadomski 
zachęcał go również do spisania tych wspo-
mnień. 

Po kilkunastu dniach w Powiatowej i Miej-
skiej Bibliotece w Makowie, gdzie Dyrektorem 
był M. Gadomski, a siedzibę miało Towarzy-
stwo zjawił się Pan H. Sikora i przyniósł 
pierwsze dwa wspomnienia p.t. „Amy John-
son” i „Św. Rozalia”. Był zażenowany i zwie-
rzył się, że chyba już nie będzie więcej pisał, 
bo w domu mu mówią „co ty za głupoty wypi-
sujesz?”. 

Marian Gadomski przekonał Pana Sikorę, że 
to co da się dziś ocalić od zapomnienia za lat 
kilka lub kilkanaście będzie cennym świadec-
twem historii tych ziem i obyczajów ludzi. 
/Dodam, że zaopatrzył p. H. Sikorę w papier 
podaniowy/. 

W marcu 1969 r. pan Sikora przyniósł dalsze 
cztery fragmenty wspomnień i przekazał je na 
własność Towarzystwa. Od tej pory nie widzie-
liśmy u nas autora, tego inteligentnego i sym-
patycznego człowieka. Po niedługim czasie 
dowiedzieliśmy się, że zabrał go wymieniony 
we wspomnieniach syn Leszek do Pułtuska. 

Za każdym razem, kiedy pan Henryk Sikora 
był w bibliotece zawsze z nim rozmawiałam, 
czytałam jego wspomnienia i pochwalałam, 
lecz on zawsze był jakiś niepewny i zażenowa-
ny. 

Uważam, że wspomnienia te, a szczególnie 
o historii Szelkowa i sytuacji w czasie okupacji 
hitlerowskiej są cennymi świadectwami życia 
ludzi w naszej pięknej ziemi, tym cenniejsze 
ponieważ nie ma specjalnych opracowań ani li-
teratury na ten temat. 

 

Maków Maz. dn. 9.VIII. 1978 r. 
Lucyna Kacprzycka” 

 

Z  Krasnosielca 
do  Szelkowa 
 

Z przeniesieniem się z Krasnosielca do Szel-
kowa nie miałem kłopotu. Samochód ciężaro-
wy pod przewóz rzeczy dostarczył przedsię-
biorca przewozowy Kasel, rzeczy należycie 
ułożyli na platformie sąsiedzi robotnicy, pod 
przewóz mnie z żoną i dziećmi, powozu do-
starczył poczciwy Szlaski z Piekiełka. I jedni, 
i drudzy żadnej zapłaty przyjąć nie chcieli. 

W dniu 1 marca 1934 rozpocząłem pracę 
w Szelkowie. Zamieszkałem w mieszkaniu 
służbowym, które opóźniła rodzina dawnego 
mojego szefa, sekretarza Juliana Krajewskiego. 
Krajewski przebywał już w szpitalu. Trzeba 
zaznaczyć że ja nastałem do Szelkowa na se-
kretarza po Krajewskim, a opróżnione przeze 
mnie stanowisko w Krasnosielcu objął Krajew-
ski Piotr, również dawny mój zwierzchnik 
jeszcze z gminy Sielc. 

Po wyborach do rad gromadzkich odbyły się 
wybory rad gminnych, które wybrały wójtów 
i ławników. Gdy objąłem służbę sekretarza 
gminnego w Szelkowie, wójtem gminy był już 
wybrany na to stanowisko Henryk Chrzanow-
ski grubszy gospodarz rolny z Chrzanowa–
Mark.  

Chrzanowo–Marek był to dawny majątek 
Chrzanowskich, podzielony między braci. Na 
majątku tym gospodarzyli każdy na swojej czę-
ści oddzielnie Henryk i Marian Chrzanowscy. 
Wójt gminy Henryk Chrzanowski uważał się 

więc za ziemianina. Aspiracje jego społeczne 
szły wysoko pragnąc zdobyć sobie smaczną 
pozycję wśród społeczeństwa powiatu, stale 
kręcił się przy władzach powiatowych, różnych 
instytucjach jak; syndykat rolniczy, K.K.O. /od 
redaktora wydania: Komunalna Kasa Oszczęd-
ności/, Sejmik powiatowy, powiatowe organi-
zacje rolniczo-oświatowe itp., lubiał bywać jak 
się powiada w wyższych sferach.  

Granice administracyjne gminy Smrock w późniejszej Szelków, w 1939 roku.  
Mapa uzyskana od Krzysztofa Kacprzyckiego 



Starał się być demokratą, lecz nie bardzo mu 
się to udawało, bowiem nie mógł nie uwolnić 
się od tej zaśniedziałości szlacheckiej, która 
cechowała jego sąsiadów z Pomask-Sikut i in-
nych wiosek szlacheckich. Usilnym swoim za-
biegom zawdzięczał, że piastując mandat wój-
ta gminy, wybrany został na posła do Sejmu 
R.P. Miejsce jego na stanowisku wójta gminy, 
zajął z wyboru Edward Dorocki - rolnik 
z Ulask, działacz społeczny na niwie spół-
dzielczości. 
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Współpraca moja z wójtem Chrzanowskim 
układała się dobrze. Obaj mieliśmy szeroką 
inicjatywę w dziedzinie pracy społecznej, 
a także w dziedzinie wykorzystania dla szal-
warków przy naprawie dróg gminnych /od re-
daktora wydania: szalwark, właściwie „szar-
wark” to nałożona przez lokalną administrację 
na mieszkańców obowiązkowa praca/. Wójto-
wi Chrzanowskiemu zawdzięczać należy to, że 
droga gminna Maków-Romanowo obok Sło-
niaw, została zabrukowana i polepszona. 

W czynie społecznym wznieśliśmy w Szel-
kowie okazały jak na Szelków dom ludowy, 
w którym mieściły się świetlica związku mło-
dzieży wiejskiej, przedszkole, biblioteka gmin-
na i sala ze sceną. Na koszt budowy składały 
się dochody z urządzonych różnych imprez 
rozrywkowych, majówek i zabaw wieczor-
nych. Osiedla doprowadziliśmy do stanu jak 
najbardziej estetycznego, a szczególnie teren 
przy siedzibie zarządu gminnego.  

Pewnego razu przejeżdżał przez Szelków 
premier Sławoj Felicjan Składkowski. 
W szybkim przejeździe mignęły mu się; drew-
no z rozebranego mostu i roboty szalwarkowe, 
w należytym stanie utrzymane zabudowania 
gminne i malowane parkany. Samochód za-
trzymał się już poza gminą. Meldujący się 

Premierowi na szosie komendant posterunku 
policji, widocznie podał premierowi nazwiska 
moje i wójta i poinformował go o naszych pra-
cach społecznych, bo niedługo po tym odzna-

czeni zostaliśmy krzyżami zasługi: Chrzanow-
ski srebrnym, ja brązowym. Chrzanowski miał 
pretensje, że nie nadali mu krzyża złotego. Ża-
lił się nieraz, że nie wyróżniają go tak jak po-
winni, za jego zasługi w pracy społecznej 
w powiecie. Zawsze miał aspiracje wyższe. 

Tak jak każdy, Henryk Chrzanowski miał też 
swoje wady. Był pyszałkowaty, chciwy mate-
rialnie, a poza tym okrutny babiarz. W swojej 
szlacheckiej ambicji nie mógł się pogodzić 
z tym, że ich szlachciców zaliczają do chło-
pów. - Jak to może być, powiada do mnie, - 
przecież nazwa chłop jest dla nas ubliżająca? 
Niema już różnic stanowych tłumaczę mu, spo-
łeczeństwo dzieli się teraz na chłopów, robot-
ników i inteligencję, poza tym na wieśniaków 
i mieszczan. Perswazje moje nie trafiły mu do 
przekonania. 

Gabinet swój w budynku zarządu gminnego 
uparł się, że musi mieć taki sam jak Starosta. 
A więc zakupił i nowe meble, dywany i koze-
tkę. Te luksusowe jak na gminę urządzenia by-
ły solą w oku dla radnych zazwyczaj skąpych 
w dysponowaniu funduszami gminnymi, 
a szczególnie kozetka była przedmiotem zło-
śliwych uwag pod adresem wójta.  

 

Od lewej: córka Henryka Chrzanowskiego, żona Henryka Chrzanowskiego, Henryk Chrzanow-
ski, Jerzy Chrzanowski, Andrzej Matejuk, Maria Matejuk, Piotr Wiesław Matejuk.  
Zdjęcie udostępnione przez Piotra Wiesława Matejuka. 

Henryk Chrzanowski - poseł do Sejmu II RP 5-
ej kadencji w latach 1938-39.  
Urodzony w 1892 roku. 
Wg strony www Sejmu RP zginął we wrześniu 
1939 roku w okolicach Chrzanowa. 
Wg ustaleń Pana Piotra Wiesława Matejuka 
m.in. w rozmowie z synem Henryka Chrza-
nowskiego – Jerzego Chrzanowskiego, zginął 
w marcu 1944 roku po wejściu na minę, na te-
renie własnej posesji w Chrzanowie. Akt zgonu 
dostępny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ma-
kowie. 

Sławoj Felicjan Składkowski – piłsudczyk, 
Premier rządu RP w latach 1936-1939/ 



Pietraszko  i  Olszewski 
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-  rozdwojenie  osobowości 
 
Pomocnikiem sekretarza był początkowo 

Stanisław Olszewski niezły spryciarz i entuzja-
sta, poza tym bardzo tchórzliwy i naiwny, 
trzymał on sztamę z Pietraszką kierownikiem 
miejscowej mleczarni. Obaj pili, politykowali 
i łazili za babami. Pietraszko zdaje mi się Bia-
łorusin pochodził z Kresów Wschodnich, był 
zwolennikiem ustroju radzieckiego, nad pol-
skich wodzów wywyższał zawsze generałów 
radzieckich. Nieraz będąc w towarzystwie Pie-
traszki zwracałem mu uwagę na jego zbyt gło-
śne o tym swoje zdania, które zasłyszane przez 
gorliwych zwolenników prorządowych, mogą 
być dla niego w konsekwencji nie miłe i nawet 
groźne. 

Pietraszko tak opanował naiwnego w wierze-
niach o życiu pozagrobowym Olszewskiego, że 
ten uwierzył, że nieboszczyk, inżynier drogo-
wy Gron, suwa się bo barierach mostu na rzece 
w Szelkowie. Olszewskiego trudno było na-
mówić na spacer nocny na most, a Pietraszko 
w kułak się z tego śmiał. Pietraszko ciągle ba-
jał Olszewskiemu o różnych zjawach pozagro-
bowych, upiorach i innych strachach, a Ol-
szewski naiwnie, czy udając tylko naiwnego 
mu wierzył. 

W związku z tym miałem zabawne wydarze-
nie z Olszewskim. Pewnego razu nocną porą 
w lecie wracamy na rowerach od wójta Chrza-
nowskiego z Chrzanowa–Mark. Po dobrze za-
kropionej kolacji u wójta, jedzie nam się nie-
sporo po piaszczystej drodze na Zakliczewo. 
Noc piękna księżycowa. Jedziemy jeden za 
drugim i bajdurzymy sobie to o tym, to 
o owym. Olszewski wspomina o jakichś zasły-
szanych od Pietraszki zjawach i upiorach, ja 
przytakując mu opowiadam urojone zdarzenia, 
jak mi kiedyś w nocnej porze chyba duchy za-
mienione to w konia, to w psa lub inne zwierzę 
zastępowały drogę. Olszewski chrząka dla do-
dania sobie odwagi, ale widzę jak mu czapka 
rośnie na głowie.  

Jadąc tak wzdłuż plonującego łanu żyta, na 
którym posuwają się dwa nasze cienie w od-
blasku księżyca, zauważam ze zdumieniem że 
wokół cienia mojej głowy promieniuje jakby 
koło, to znaczy od brzegu cienia wokół głowy 
widocznej jaśniejszy pas jak dalej na łanie żyta. 

Coś jakby świetlista aureola otaczała cień mo-
jej głowy, podczas gdy jego głowa niema takiej 
aureoli. Zwracam na to uwagę Olszewskiemu. 
Olszewski zdumiony tym zjawiskiem patrzy 
z wyraźnym strachem na mnie, zsiada z roweru 
i pyta: Panie sekretarzu, co to może być? Sa-
dowiąc się pod polną gruszą dla odpoczynku 
namyślam się co by tu odpowiedzieć, bo i dla 
mnie to zjawisko jest ciekawe i niewytłuma-
czalne. Aha... już mam. Panie Olszewski, widzi 
pan nie każdy ma w sobie utajone nadprzyro-
dzone moce, a ja je mam. Ten znak aureoli na 
ziemi mojej głowy to znak, że ja się w tej 
chwili rozdwajam względnie, że jestem roz-
dwojony. Co, co? pyta z wystraszoną miną. 
Operując różnymi zwrotami naukowymi, któ-
rych sam dobrze nie rozumię, a zaczerpniętymi 
z różnych czytanych dzieł o spirytyzmie i roz-
dwojeniach jaźni człowieczej, mówię to zna-

czy, że jeden ja jestem tu i siedzę pod tą gruszą 
obok pana, a drugi ja jestem w tej chwili 
w domu i śpię smacznie w łóżku. Nie może to 
być na to Olszewski. A może to być, i tak jest - 
odpowiadam, przy tym robię tragiczną minę 
i patrzę w księżyc. Po chwili jakby nie było 
Olszewskiego przy mnie, zaczynam drgać, 
upiornie wzdychać i rzęzić i od czasu do czasu 
wyrzucać z siebie tajemnicze wyrazy zaczyta-
ne kiedyś w powieściach hinduskich czy egip-
skich. Na raz wpatrzony w księżyc nierucho-
mieję dając pozór nieprzytomności. Nieznacz-
nie zerkam obok i widzę jak przerażony moim 
stanem Olszewski raptem wstaje, jednym sko-
kiem wsiada na rower i rozpaczliwie pedałuje 
po piachu i nie odwracając głowy w moją stro-
nę pędzi na rowerze jakby go kto gonił, 
w stronę Ciepielowa. Ja nie mając już towarzy-
stwa w dalszej drodze wołam za nim. Stój pan! 
Poczekaj wariacie. Z piachu na lepszą drogę 
pomknął jak strzała i tyle go już tej nocy wi-
działem.  

Po przybyciu do domu, powiedziałem żonie. 
Gdyby się Olszewski o mnie rano pytał po-
wiedz mu, że nigdzie nie byłem i śpię od wie-
czora. Istotnie Olszewski przed 8 rano zajrzał 
do mieszkania z zapytaniem, czy pan Sekretarz 
już przyjechał? A gdzież miał być? pyta żona, 
przecież jak się wczoraj wieczorem położył tak 
jeszcze śpi. W kancelarii obojętnie, jak gdyby 
nic przywitałem się ze zdumionym Olszew-
skim i usiadłem przy swoim biurku. Nie pa-
miętam już jak sobie to zdarzenie komentowali 

Olszewski z Pietraszką, dosyć że obaj od tego 
zdarzenia z tajemniczymi minami obserwowali 
mnie. 

Dłuższy czas mieliśmy z tego uciechę 
w gminie, Olszewski nie ufając w to, że to był 
żart, a ja do dziś mając ciekawość, co by to by-
ło ta aureola wokół mej głowy, czyżby głowa 
moja wydawała jakieś promieniowania? 
Wszystko możliwe, człowiek nie wie jeszcze 
jakie ma w sobie pierwiastki promieniotwór-
cze, czy jakieś inne, może postęp nauki to 
w przyszłości wyjaśni. 

Stan materialny w Szelkowie układał nam się 
dobrze. Żona w swoim gospodarstwie domo-
wym chowała krowę, świnie i moc drobiu. 
Uprawialiśmy poza tym kawał pola gminnego. 

 
Moja  Dziunia  

 
Dziunia /od redaktora: Dziunia to zdrobnie-

nie od Jadwiga /Jadziunia/ z początku nie mo-
gła się przyzwyczaić do nowego woźnego 
i nieraz pytała: Tatusiu dlaczego Książak 
w Szelkowie nazywa się Wołyniec? Sądziła, 
że w każdej gminie woźny powinien nazywać 
się Książak, tak jak w Krasnosielcu. 

Dziunia otaczana przez nas miłością macie-

rzyńską, chowała się dobrze. Miała wówczas 
kilka lat, jak raz wybrałem się z nią na ciastka 
do Pułtuska. Wbiłem ją w pompę mówiąc, że 
w nowym płaszczyku wygląda jak jakaś jaśnie 
wielmożna pani. Podobało jej się to, to też 
z pompą jaka jaśnie pani przystoi, wsiadła ze 

Dom Ludowego w Szelkowie w okresie PRL. Zdj
przyckiego. 

ęcie udostępnione przez Krzysztofa Kac-

Jadwiga Sikora /Dziunia/ w wieku kilkunastu 
lat oraz jej dedykacja z rewersu tego zdjęcia dla 
koleżanki Krysi. Zdjęcie udostępnione przez 
Waldemara Jaźwińskiego. 



mną do autobusu P.K.P. /od redaktora wyda-
nia: Polskie Koleje Państwowe. W okresie 
przedwojennym Polskie Koleje Państwowe 
oprócz przewozów kolejowych organizowały 
również – w naszym dzisiejszym rozumieniu, 
przewozy autobusowe./, którym odbyliśmy po-
dróż do Pułtuska. W Pułtusku jaśnie pani 
z dostojnością rozsiadła się w cukierni i zajada-
ła słodycze. Na żądanie mojej jaśnie pani, mu-
siałem oprowadzać ją po mieście od cukierni 
do cukierni i skupywać różne łakocie. Przed 
wyjazdem z Pułtuska spotkaliśmy się z Heleną 
Chełstowską - cioteczną siostrą Dziuni. Helena 
namówiła Dziunię, ażeby u niej na noc została, 
a na drugi dzień tatuś po nią przyjedzie. 

Dziunia z Heleną odeszły na mieszkanie He-
leny (Helena była uczennicą seminarium 
i mieszkała na tak zwanej stancji), ja udałem 
się na przystanek autobusowy. W autobusie ja-
dąc do Szelkowa rozmyślam nad tym, jakby tu 
po Dziunię jutro wyjechać, autobus z nagła tuż 
przy wyjeździe z miasta hamuje, słyszę jak pa-
sażerowie na przodzie autobusu siedzący mó-
wią: Jakieś dziecko stanęło na środku szosy 
i machaniem ręką zatrzymało autobus. Dziecko 
myślę? Konduktor otwiera drzwi i wprowadza 
do wnętrza owo dziecko. Patrzę, a to moja 
Dziunia. A to co? - pytam. Dziunia odpowiada 
że nie chciała nocować w Pułtusku i dlatego 
wybiegła na szosę. Zatrzymała autobus, bo 
chciała z tatusiem do mamusi wrócić. Cieszyło 
mnie to, że dzieciak taki roztropny. 

Pewnego razu Dziunia nucąc sobie zaś pod 
nosem zebrała w podołek swego fartuszka kil-
kanaście dopiero co wylęgłych się kurczaków 
i wybiega z sieni do szosy w chwili kiedy przy-
stawał na przystanku autobus. Zdążając za 
Dziunią, by ją odwieść od pojazdu, ażeby się 
nie dostała pod koła, słyszę jak Dziunia otwie-
rając podołek mówi do kurcząt. Kulcaki, kul-
caki zobacta pekape (P.K.P), a tu kurczaki pac, 
pac, na ziemię. 
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Rozkoszny to był dzieciak i niezwykle cie-
kawy i roztropny. Nie raz podglądałem ją co 
robi. Raz Dziunia stoi przy parkanie i przez 
sztachety spogląda na podwórze szkolne, na 
którym pierwszaki z panią bawią się i nucą 
„mało nas, mało nas do pieczenia chleba, tylko 
nam, tylko nam Halinki potrzeba”. Jakąż za-
chwyconą minę miała w ten czas Dziunia, tak 
przywarła do sztachet, jakby przez wąską szpa-
rę chciała się dostać do dzieci. Hm... od małe-
go ciągnie ją do szerszego towarzystwa, zdra-
dzała już też uczucia humanitarne i pomocy są-
siedzkiej, bo o to raz widzę jak klęczy przed 
odwróconą do niej tyłem koleżanką i podciera 
jej dupinkę papierkiem. Czy to nie chęć pomo-
cy bliźniemu w potrzebie. Te objawiane od 
małości cechy współtowarzystwa i współczu-
cia bliźniemu, jakżeż ciężko doświadczały ją w 
przyszłym jej życiu. 

Dziunia w Szelkowie w początkowych latach 
swojego życia ciężko zapadła na chorobę ko-
kluszu. Nie mogliśmy z żoną przeboleć tego 
jak to dziecko ulegając ostrym atakom męczy-
ło się. Wszelkie stosowane środki lecznice nie 
pomagały. Za radą ludzi i starszych, by dziec-
ku zmieniać powietrze, ja przez wiele dni wo-
ziłem Dziunię po okolicznych lasach. Co-
dziennie rano brałem Dziunię na ramę roweru i 
jazda w las. W lesie zagrzebywałem chustecz-
kę w mrowisko i dawałem ją wąchać dziecku. 
Po tych naszych wycieczkach leśnych coraz to 
w innym lesie, choroba pomału przeszła i 

Dziunia ku naszej radości wróciła do zdrowia. 
Dziunia nigdy nie zaznała braku pieszczot ze 
strony ojca, czy matki, a darzył ją też miłością 
swą braterską jej braciszek Oleś. 

 
 

Mój  Lesiek 
 
Oboje dzieci nasze uczęszczały do szkoły 

podstawowej w Szelkowie. Lesio /od redakto-
ra: właściwe imię Aleksander/ później za radą 
ciotki Piechuckiej na rok przed wybuchem 
II wojny światowej uczęszczał do szkoły w Pa-
bianicach, gdzie pod okiem wujostwa Piechuc-
kich przerobił wyższe klasy. 

Pamiętam przeżycia jednej wigilii Bożego 
Narodzenia. Drogi były tak zawiane śniegiem, 
że wszelka komunikacja ustawała. Spodziewa-
liśmy się syna w przeddzień wigilii, a najpóź-
niej w dzień wigilii rano. Gdy w dzień wigilij-
ny Leśka jeszcze nie było, opanowała nas uza-
sadniona trwoga. Słyszymy, że dzieci ze szkół 
na święta nie przyjeżdżają względnie, że wiele 
dzieci nie przyjeżdża ze względu na zasypanie 
dróg śniegiem i ciągłe zawieje śnieżne. Że Le-
sio z Pabianic wyjechał, tego jesteśmy pewni, 
ale jak od ostatniej stacji kolejowej Nasielsk 
dojedzie - tego nie wiemy. Doszła nas wieść, 
że wiele młodzieży szkolnej jadącej na święta 
ze szkół w Warszawie, dotarła do Pułtuska, 
gdzie koczuje zdana na łaskę losu. W wigilię 
od popołudnia grzęznę w zaspie śnieżnej na 
szosie wypatrując od strony Pułtuska sań 
z dziećmi, łudząc się nadzieją że może w któ-
rychś saniach ujrzę Leśka. Sań tych niewiele, 
a wreszcie już nic nie widać od strony Pułtu-
ska. 

Zrozpaczony po prostu o los dziecka, w po-
rozumieniu z żoną wynajmują starego Golona 
z koniem i malutkimi sankami. Zabieram ze 
sobą kożuch i derki, i opatuleni przed zawieją 
śnieżną ruszamy już w wieczór z Golonem do 
Pułtuska. Można sobie wyobrazić jazdę naszą. 
Pudło sanek wraz z nami to w górze, to na łeb 
w dole. Sanki jak korab na wzburzonych falach 
morza przewalają się po zaspach z góry na dół. 
Zadymka wreszcie ustaje. Po długim czasie ta-
kiej mozolnej jazdy stajemy wreszcie w Pułtu-
sku. Miasto wielce też zawiane śniegiem, 

w oknach już jarzą się pozapalane choinki. 
Ciarki przechodzą mnie po skórze na myśl 
gdzie syn mój i w jakich okolicznościach spę-
dzał będzie wieczór wigilijny a jak to zniesie 
jego matka.  

Wreszcie znajduję Leśka w grupie uczniów 
nie pamiętam już gdzie a zdaje mi się, że w po-
czekalni P.K.P. Zziębnięty i utrudzony rozciera 
sobie uszy. Na mój widok zaraz zraźniał, otu-
cha wstąpiła w niego, bo już był beznadziejnie 
przygnębiony. Od stacji kolejowej dostał się 
trochę pieszo, trochę na zabranego do Pułtuska, 
gdzie oczekiwał okazji w dalszą drogę, ale ja-
każ mogła być o tej porze okazja. Wyjeżdżając 
do Pułtuska intuicyjnie czułem, że go muszę 
gdzieś czy to na drodze, czy w jakimś osiedlu 
na trasie Nasielsk–Pułtusk znaleźć i intuicja nie 
omyliła mnie. Jak słyszałem w Pułtusku, wielu 
uczniów utknęło w zaspach na drodze. Leśka 
ułożyliśmy z Golonem w sankach na derkach 
i jazda na łubudu łubudu, z powrotem do Szel-
kowa.  

W Szelkowie na widok syna matka od razu 
zraźniała. Dziunia mało sobie z tej przygody 
główkę zaprzątała, doglądała choinki. I tak ra-
zem szczęśliwi, że wszyscy jesteśmy w domu, 
przystąpiliśmy do kolacji. Leśkowi nie przeszła 
ta podróż łatwo, bowiem nabawił się zaziębie-
nia, szczególnie narzekał na zęby i uszy, tak że 
niewesołe miał święta. 

 
 

Zbyszek  Błociszewski  
 
Pracował w gminie oprócz pracownika prak-

tykant Zbyszek Błociszewski. Zaciekawiła 
mnie jego osoba. Był to przystojny i inteligent-
ny młodzian, a świetnie prezentował się 
w mundurze strzeleckim; piastował bowiem 
godność komendanta miejscowego związku 
strzeleckiego. Co pana skłoniło - mówię pew-
nego razu, do bytności w Szelkowie i na tak ni-
skim stanowisku praktykanta w zarządzie 
gminnym? Błociszewski opowiedział mi, że 
jego ojciec pochodzi z rodziny ziemiańskiej, 
matka spokrewniona jest z hrabią Rommerem 
szefem protokółu dyplomatycznego w War-
szawie. Pochodzą z Kresów Wschodnich i wy-
emigrowali stamtąd, nie chcąc żyć w ustroju 

Od lewej: Jadwiga Jaźwińska z domu Sikora, Barbara Napiórkowska – kuzynka, Aleksander Si-
kora, Marcela Sikora, Waldemar Jaźwiński, Cezary Piechucki – brat cioteczny Aleksandra. Zdję-
cie wykonane w Chrzanowie w czerwcu 1962 r., udostępnione przez Waldemara Jaźwińskiego.
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związku radzieckiego. Ojciec Błociszewskiego 
wysoki przystojny starzec o wyglądzie praw-
dziwego dawnego szlagona „mocium panie”, 
był rządcą folwarku dzierżawionego przez 
Wierniewicza w Magnuszewie, matka z synem 
mieszkali w wynajętej chałupie w Szelkowie 
/od redaktora wydania: szlagon inaczej: ele-
gant, piękniś, fizdrygant, przystojniak/. Pani 
z domu Rommerów widocznie nie chciała 
mieszkać wraz z mężem na małym folwarku, 
duma widocznie jej na to nie pozwalała. Biżu-
teria i inne wartościowe przedmioty z dawnej 
świetności na pewno były już dawno spienię-
żone, to też musiały starczyć skromne posady 
męża i syna. 

Panie.. mówię do Błociszewskiego: Ja jak-
bym miał wuja dygnitarzem przy rządzie 
w Warszawie, na pewno bym w Szelkowie nie 
siedział a piastował już dawno stanowisko ja-
kiegoś wyższego urzędnika, a nawet Starosty 
na powiecie. Jedź pan do wuja w Warszawie. 
Skłoń mu się i poproś, a zobaczysz, że ci się 
los i twoim rodzicom odmieni. Błociszewski 
słuchając z niedowierzaniem mojej rady za-
uważa: ale czy wuj zechce mnie przyjąć, może 
nie będzie chciał sobie biednego krewniaka 
przypomnieć i głowy sobie nim zaprzątać? Po-
próbuj pan radzę, kupić, nie kupić - potargo-
wać można –  powiadam. Najwyżej pana nie 
przyjmie i nic pan na tym nie straci. 

Nie wiem już czy za moją taką poradą, czy 
w wyniku narady z rodzicami, Zbyszek jak 
mógł wyelegantował się i ruszył do hrabiego 
Rommera. 

Po powrocie z Warszawy pytam no i jak? 
Zbyszek opowiada: W urzędzie rady mini-
strów, czy w ministerstwie spraw zagranicz-
nych miałem trudności, woźni nie chcieli do-
puścić mnie do gabinetu. Z uwagi na pilne 
sprawy jakimi zaprzątnięty był wuj, dopiero 
w mieszkaniu prywatnym lokaj wpuścił mnie 
do wuja. 

Po zaprezentowaniu się hrabiemu jako jego 
kuzyn, Rommer przyjął mnie z życzliwością 
następnie zapoznał z jego żoną i córką.  

Po kolacji państwo Rommerowie wzięli mnie 
ze sobą do teatru, wypytywali o matkę i ojca 
oraz o nasze obecne powodzenie. Ja prosiłem 
wuja o wystaranie się dla mnie jakiejś intrat-
niejszej posady. Dobrze odpowiedział Rom-
mer, rozejrzę się za tym. Na drugi dzień wujo-
wi składał wizytę nowo mianowany na woje-
wództwo warszawskie wojewoda Nakoniecz-
nikoff–Klukowski. Wuj przywołał mnie i w 
rozmowie z wojewodą napomknął o mojej 
prośbie.  

Na jakim stanowisku chciałby pan pracować, 
pyta mnie wojewoda - a pan co na to pytam? Ja 
chciałbym zostać pomocnikiem sekretarza 
gminnego odpowiedział na to Błociszewski. 
A wuj i wojewoda co na to ? - pytam. Zaczęli 
się śmiać ze mnie - odpowiada Błociszewski. 
I mieli z czego - mówię. Aleś pan frajer powia-
dam, toć z takiej okazji trzeba było skorzystać, 
trzeba było prosić o posadę jakiegoś komisa-
rza, inspektora lub coś innego i śmiałem się i ja 
z naiwnego Zbyszka. 

Rommer widocznie nie zapomniał o swoich 
kuzynach, bo rodzina Błociszewskich niedługo 
po tym wyjechała z Szelkowa, ale nie wiem już 
na jakie stanowisko ten dobry w zasadzie i do-
brze wychowany chłopak trafił. 

 
 

Henryków  Zarząd  Gminny 
 
Henryk Chrzanowski dla podkreślenia swo-

ich korzeni szlacheckich w rozmowie używał 
zawsze przysłówka ,,kochanku”. Radziwiłł 
używał przysłówka „panie kochanku”, Chrza-
nowski tylko „kochanku”. Było to ze strony 
Chrzanowskiego lubowanie się w przysłów-
kach dawnych magnatów. Lubiał się też popi-
sywać różnymi gestami magnackimi zaczyta-
nymi na pewno z książek powieściowych. 

Tak się złożyło, że twarz zarządu gminnego 
względnie jego biura stanowiło trzech Henry-
ków, bo:  

Wójt gminy Henryk Chrzanowski 
Sekretarz  Henryk Sikora 
Zast. Sekr.  Henryk Bobiński 
Można sobie wyobrazić jak wyglądał dzień 

imienin tej trójki. Rano złożyliśmy sobie wza-
jemne życzenia. Wójt mówi, do mnie. - Widzu 
już kochanku, niedługo muszę jechać do domu, 
bo spodziewać się gości, a więc, ażeby nasze 
imieniny jako tako oblać, wypijemy sobie 
w biurze ćwiartkę, ja sobie pojadę, a wy się 
sami zabawiajcie. Z początku poszła skromnie 
ćwiartka, za nią naturalnie druga i trzecia, bo 
każdy Henryk musiał od siebie postawić, a gdy 
Bobiński rozwinął swój niewyczerpany reper-
tuar różnych komicznych pomysłów, wójt że-
cze do woźnego Wołyńca - zamknij drzwi od 
zewnątrz do biura, a przed tym kochanku masz 
tu pieniądze i przynoś co potrzeba. Przyniesio-
ny ładunek składał się z różnych wódek, piwa, 
lemoniady i zakąsek. I zaczęła się robota na ca-
łego. Praktykantom dobrze już pijanym kazali-
śmy iść do domu, a sami ,,dawaj”... Bobek już 
zaczyna taniec z przysiadami, woźny błędnymi 
oczyma wodzi, rad by Bobkowi w tańcu po-
magać, ale mu nogi nie pozwalają. Wójt 
Chrzanowski ,,Kochanku”, tłucze puste butelki 
szklanki i kieliszki rzucając je w kąt gabinetu. 
Pod oknami przechodzi i nasłuchuje Wołyń-
cowa, gdzie też jej mąż Marian się zapodział. 
Czasem wyjrzy moja żona i prędko się schowa 
rada temu, że ta Henrykowska Sjesta imieni-
nowa odbywa się w biurze, a nie w naszym 
mieszkaniu. Do drzwi wejściowych od frontu 
dobija się miejscowy proboszcz pragnąc coś 
załatwić. Odpowiedzi na pytanie o wójta lub 
sekretarza nie potrzeba; bowiem przez otwarte 
lufciki u okien słyszy podniesiony gwar Hen-
ryków, odchodząc od zamkniętych drzwi spo-
gląda na szyld u góry i zauważa, że w tym dniu 
napis na szyldzie winien brzmieć nie Zarząd 
gminny gminy Smrock w Szelkowie, lecz Za-
rząd gminny gminy Smrock w Henrykowie. 

Po wyczerpującej sjeście imieninowej, naszej 
orgii pijackiej wójt odjeżdża bryczką. Wołyń-
cowa gania Mariana, swego męża, dookoła po-
dwórza i okłada go miotłą, ja ze zdumieniem 
patrzę na stos szkła w kącie gabinetu i nie mo-
gę się doliczyć ile właściwie butelek poszło. 
Takie to były wspólne nasze imieniny za wójta 
,,Kochanku”.  

 
 

Dobra  szkoła 
 
Przyjęliśmy na praktykę w biurze gminnym 

kilku młodych chłopaków synów gospodarzy 
z okolicznych wiosek. Byli nimi Lasko Tade-
usz z Ciepielewa syn Sołtysa, który od razu 
wszedł na początkowo skromną pensję, Bolek 

Dąbrowski z Jankowa, Marian Sosnowski 
z Chylin i przez niedługi czas Bartniczak 
z Ciepielowa. Ja jako sekretarz nie żałowałem 
nikomu wiedzy fachowej, książek rachunkowy 
i innych akt nie zamykałem przed pracowni-
kami, jak to czynili starzy sekretarze, a prze-
ciwnie każdy miał do wszystkiego dostęp, jeśli 
tylko okazywał chęci. Życzliwie każdemu 
udzielałem wszelkich informacji i wskazówek, 
to też krążyła opinja, że kto pod ręką Sikory 
pracuje, wychodzi w przyszłości na dobrego 
pracownika. Może tak i było, bo Lasko, Dą-
browski i Sosnowski byli po wojnie pracowni-
kami Starostwa, posiadali już taką rutynę 
w pracy biurowej, Bartniczak poświęcił się 
służbie wojskowej w lotnictwie i często wspo-
minał, że wiele mi zawdzięcza, z tych - Dą-
browski Bolek dziś jest kierownikiem referatu 
budżetowo–gospodarczego w Prezydium 
P.R.N. /od redaktora wydania: Powiatowa Ra-
da Narodowa/. Ci i inni praktykanci też i z 
gminy Krasnosielc często wspominają mnie 
życzliwie, jako dobrego nauczyciela w admini-
stracji. 

Pragnąc Dąbrowskiego i Sosnowskiego jako 
tako choćby jednorazowo wynagrodzić posta-
nowiliśmy z wójtem wypłacić im z zaoszczę-
dzonych kredytów budżetowych na wydatki 
osobowe, gratyfikacje po 50 złotych. 

Chłopcy z zadowoleniem gratyfikacje podjęli 
i zapewniwszy nas że pieniędzy na byle co, nie 
zmarnują w podniosłym nastroju udali się rze-
komo do swoich domów. Jakież było też zdzi-
wienie, gdy na drugi dzień rano, czy może tego 
samego dnia przed wieczorem ujrzałem ich 
w rowie przy szosy na Smrocku leżących z si-
niakami i guzami na głowach kompletnie jesz-
cze pijanych. A więc dobra szkoła pod każdym 
względem nie poszła w las.  

 
 

Pan  z  pana 
Bobiński  z  Bobina  

 
Na czoło godnych popijania kompanów wy-

suwali się z pośród nauczycieli Kierownik 
Szkoły Szmidt, nauczyciel z Przeradowa Go-
melewski i nieodłączny nigdy od gminy eme-
ryt, dawny sekretarz gminy Józef Olkowski. 
Kiedy Olkowski wszedł do biura wiadomym 
już było, że ćwiartka pewna. Nic nie mówił 
tylko kładł na stole złotówkę, myśmy dokładali 
i zaczynało się. Nie wiem czy w którejś z gmin 
było inaczej. Picie wódki pracowników 
z mieszkańcami było we wszystkich gminach 
powszechne, a okazji było zawsze sporo, to 
Zaduszki, to zagrabki, to zapusty itd., a trudno 
było odmawiać gospodarzom, którzy by się za 
odmowę obrazili. W takiej sytuacji każdy pra-
cownik gminy miał sposobność wejścia na 
drogę nałogowego alkoholika. Ja chociaż lubi-
łem wypić, nie dałem się jednak nałogowi. 

Dotychczasowy pomocnik mój Stanisław Ol-
szewski przeszedł na inną gminę, a na jego 
miejsce przyszedł starszy ode mnie wiekiem 
z Płoniaw pan z pana Henryk Bobiński z Bobi-
na. Z nawyków do kieliszka i z animuszu szla-
checkiego, podobny do Tomka Perzanowskie-
go. Tak jak Tomek zawsze podkreślał, że jest 
panem z pana Perzanowskim z Perzanowa, tak 
samo mój ówczesny zastępca wypiwszy sobie, 
zawsze zaznaczał, że jest panem z pana Bobiń-
skim z Bobina. Była to pocieszna postać. Ku-



lawy, utykający na jedną nogę, gdy sobie pod-
pił i zaczął z przysiudami tańczyć, było z czego 
ze śmiechu boki zrywać. Nieraz do rozpuku 
ubawiliśmy się wyczynami „Bobka”. 

W pracy Bobiński był nieocenionym pra-
cownikiem. Robota paliła mu się w rękach, in-
teresantów załatwiał w mig. To jedno, że lubiał 
sobie popić, a napijał się zawsze na wesoło, 
urządzając zawsze śmieszne i nieszkodliwe dla 
otoczenia śmieszne sceny. Miał syna 
w gimnazjum i dwie córki uczennice Szkoły 
Powszechnej. Żona jego Eufemia, zwana przez 
niego Femutką, nie miała siły na utemperowa-
nie męża. Jednej z niedziel chciałem do niego 
zajść w pewnej sprawie do mieszkania, 
a mieszkał w domu wynajętym niedaleko ko-
ścioła. Będąc już przy ścianie domu, usłysza-
łem dobywające się z wewnątrz mieszkania 
pokrzykiwania Bobka. Hej, ...ha...uhaha, 
i brzęk naczyń. Zza węgła wychodzi pani Fema 
i wstrzymując mnie przed wejściem do miesz-
kania radzi: Niech pan nie wchodzi, bo mój 
Heniek odprawia z sołtysem ze Strachocina 
swoje pijackie nabożeństwo. Zaglądając do 
okna widzę jak pan z pana „Bobek” z Bobina, 
tańczy na stole spychając na ziemię flaszki, 
szklanki i kieliszki, a sołtys i ktoś tam jeszcze 
tańczą kozaka z przysiadami na podłodze.  

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 13-14  TPZK,  dodatek  specjalny do społecznego miesięcznika „Wieści znad Orzyca” Nr 6/74, czerwiec  2013 roku strona 7

Natura Bobińskiego czuła się w swoim ży-
wiole. Chwilę stałem pod ścianą nasłuchując. 
Bobek, gdy oknem ujrzał swą żonę krzyczał 
Femia ja cię kocham, Femnitka nie gniewaj się. 

Pewnego razu Bobek upiwszy się w Mako-
wie zaczął rozrabiać w restauracji Jadczaka. 
Podczas jego wrzasków do restauracji weszli 
nowy, nieznany jeszcze wicestarosta, rejent 
Bargielski i ktoś jeszcze. Vicestarosta dowie-
dziawszy się, że pijany jest pracownikiem 
gminnym, miał zamiar zawołać policjanta. 
Towarzyszący wicestaroście goście odwiedli 
go od tego zamiaru i przedstawili mu osobę 
Bobka w dobrym świetle, opowiadając o jego 
różnych wesołych a nieszkodliwych wyczy-
nach. O tym, że jest on znany w powiecie każ-
demu i jako wesoły zwolennik Bachusa cieszy 
się ogólną sympatią. Wicestarosta wobec tego 
zwrócił się do Bobka z łagodną perswazją, 
ażeby już ze względu na późną porę jechał do 
domu, do żony i dzieci. Na wspomnienie żony, 
to jest Femci, Bobek rozczulił się ze łzami 
w oczach dał się z restauracji wyprowadzić, 
a rozczulony też wicestarosta pragnąc spełnić 
dobry uczynek względem bliźniego – kolegi, 
wyprowadził Bobka na Bazar, prosząc go by 
wsiadł na rower i ruszył w stronę Szelkowa. -
 Dobrze panie Starosto, tylko sobie trochę na 
rowie posiedzę zanim wsiądę na rower. Zado-
wolony wicestarosta wrócił do restauracji 
chwaląc się przed kompanami ze swego dobre-
go uczynku. 

Towarzystwo zasiedziało się na dłużej przy 
koniakach i czarnej kawie i już zapomniało 
o Bobku, gdy w wejściu ukazuje się Bobek. - 
Tak pana prosiłem, żebyś pan pojechał do żony 
i dzieci, a pan tu? Zwraca się do przysiadające-
go się do stolika Bobka wicestarosta, a Bobek 
na to: Coś pan chciał żebym ja siedział na ro-
wie, a wy żebyście tu pili sami beze mnie? to 
mówiąc nalewa sobie w szklankę koniaku 
i wypija. Na takie dictum towarzystwo rozcho-
dzi się pozostawiając intruza samego przy sto-
liku, tymczasem policjant odprowadza na po-
sterunek pozostawiony na ulicy rower Bobiń-
skiego. 

Bobek po odśpiewaniu kilku skocznych pio-
senek, na prośbę Jadczaka opuszcza wreszcie 
restaurację i na ulicy ze zdumieniem stwierdza 
brak roweru. Wali prosto na posterunek i zgła-
sza kradzież roweru, żąda ażeby policja na-
tychmiast odnalazła jego rower. Policjanci któ-
rzy dobrze Bobińskiego znali śmiejąc się mó-
wią: Heniu a cóż ty chcesz od nas? Z wicesta-
rostą popijałeś, a od nas żądasz żeby ci rower 
pilnować? i dalej kpili z niego. Zawiedziony 
Bobiński dowiedziawszy się gdzie wicestarosta 
mieszka wali do niego wśród nocy dobija się 
do mieszkania, a na zapytanie vicestarosty, któ-
ry otworzył okno czego potrzebuje, Bobek drze 
się na całą ulicę: Te starościaku „oddaj rower”. 
Przyczajeni w oddali policjanci zabrali Bobiń-
skiego sprzed mieszkanie vicestarosty, zapro-
wadzili na posterunek, położyli na łóżko w po-
koju przyległym do posterunku, by się prze-
spał. Jak mi później opowiadali mieli nie małą 
z nim pociechę. Bobek chrapał już na dobre, 
gdy policjanci w obawie ażeby się nie uwolnił 
chcieli go rozebrać. Spodnie z niego powiadają 
ściągnęli, rozzuli, ale marynarki zdjąć nie mo-
gli. Bobek w marynarce w kieszeni wewnętrz-
nej miał ćwiartkę wódki tak kurczowo trzymał 

ręką za tę kieszeń, że nijak nie można było 
zdjąć z niego marynarki. 

Rano około godziny 10 zdziwiony tym, że 
Bobińskiego jeszcze w biurze niema, a posła-
łem go wczoraj służbowo do Makowa, dzwo-
nię na posterunek policji w Makowie i pytam 
czy go tam wczoraj nie widzieli, bo jestem 
w obawie czy mu się jako kalece coś złego 
w drodze nie przytrafiło, a chodziło mi bardziej 
o papiery urzędowe, które ze sobą zabrał i miał 
je z powrotem przywieźć. 

Posterunek odpowiada, że Bobek przed 
chwilą wyruszył na rowerze w stronę Szelko-
wa. Czekam od godziny 12, Bobka niema. Na-
reszcie wsiadam na rower i jadę do Makowa 
dowiedzieć się, co jest z Bobkiem, a zwłaszcza 
z papierami, które winien przywieźć. Jadąc 
pomiędzy Smrockiem a Chalinami ujrzałem 
Bobka na rowie przy szosie smacznie śpiącego. 
Nogę założył pomiędzy ramy swego roweru 
ażeby mu kto roweru podczas snu nie zwędził, 
a przy nim widzę wypróżnioną ćwiartkę po 
wódce. 

Taki to był Bobek mój pomocnik pan z pana 
Bobiński z Bobina. Czasem zazdrościłem mu 
jego niefrasobliwej natury. Ten człowiek ni-

Rynek w Makowie lata 30. XX wieku. Zdjęcie z publikacji „Ocalić od zapomnienia” Powiat Ma-
kowski strona 22. 

Urzędnicy makowskiego starostwa, ok. 1930-35 r. Zdjęcie z publikacji „Ocalić od zapomnienia” 
Powiat Makowski strona 24.



czym się nie przejmował, wszystko przecho-
dziło mu łatwo, nie miał żadnych zmartwień, 
a jedynymi istotami dla niego które kochał, by-
ła Femcia i wódka. Zabrakłoby tu miejsca na 
opisanie jego komicznych wyczynów, stresz-
czę się, że był to chłop wesoły, sprytny i jako 
pracownik, bardzo dobry. Jakżeż boleśnie do-
świadczyło go życie podczas okupacji hitle-
rowskiej o czym w następnych rozdziałach bę-
dę pisać, tymczasem wspomnę o pewnym wy-
darzeniu w jego życiu w Szelkowie, które jak 
się później okazało miało związek z wydarze-
niami podczas okupacji. 

Pewnego razu zjawiła się w zarządzie gmin-
nym żandarmeria wojskowa pytając o Bobiń-
skiego. Oficer żandarmerii i wachmistrz z ma-
szyną do pisania zamknęli się z Bobińskim 
w gabinecie wójta, jeden zaś z żandarmów po-
został w kancelarii ogólnej chyba po to, żeby 
nikt pod drzwiami gabinetu nie podsłuchiwał. 
Po więcej może jak godzinie czasu, Bobiński 
wyszedł z gabinetu w stanie znacznego zde-
nerwowania. Żandarmi przeprosiwszy mnie za 
zajęcie lokalu odjechali. Co to było pytam Bo-
bińskiego? Nic złego odpowiada Bobiński, 
przesłuchanie w pewnej sprawie w której ja 
żadnego udziału nie miałem i nie mam. Wie-
dząc, że takiego rodzaju przesłuchania otacza-
ne są zazwyczaj tajemnicą, więcej nie nalega-
łem na Bobińskiego, by mi coś bliższego o tym 
powiedział. Powoli, przeszło to w zapomnie-
nie. Po roku może czasu napotkałem w któ-
rymś z czasopism codziennych taką oto 
wzmiankę: Mieszkaniec Ostrołęki Pszczółkow-
ski (imienia nie pamiętam) przyłapany został 
na szpiegostwie na rzecz Niemiec i wyrokiem 
Sądu skazany został na powieszenie. Zacieka-
wiło mnie to nazwisko, szukam w pamięci i 
znajduję. Aha... do Bobińskich przyjeżdżał na 
wakacje z Ostrołęki uczeń gimnazjalny 
o nazwisku Pszczółkowski, który Bobińskiego 
nazywał wujem, przychodził też do biura by 
widzieć się z wujem. Czyżby to z tych 
Pszczółkowskich? Czyżby to synek szpiega 
Pszczółkowskiego? Grzebię dalej w pamięci. 
Niestety, tak to był młody Pszczółkowski syn 
szpiega z Ostrołęki. Bobińskiego siostra była 
zamężna za Pszczółkowskim i mieszkała 
w Ostrołęce. No stało się myślę, sprawiedliwo-
ści stało się zadość, że szpiega powiesili, ale to 
dziwne, ze takie czysto zhańbiło się zdradą 
swej ojczyzny. Teraz dopiero zrozumiałem cel 
przesłuchania Bobińskiego przez żandarmerię 
wojskową, szukali widać związków rodzin-
nych, czy ktoś z bliższej lub dalszej rodziny 
szpiega nie maczał też rąk w aferze. Nigdy 
z Bobińskim na ten temat nie rozmawiałem nie 
chcąc mu tym sprawiać przykrości. Nie pamię-
tam już, w którym roku Chrzanowski wybrany 
został na posła do Sejmu R.P., pamiętam tylko, 
że początkowo był wójtem tylko, następnie 
wójtem i posłem i w roku 1938, czy też na po-
czątku 1939 r. Już tylko posłem, aż do wybu-
chu wojny, zaś na stanowisko wójta wybrany 
został Edward Dorocki. 
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Dar  dla  wojska 
 
W pracy raczej społecznej, której zawsze po-

święcaliśmy wolny czas, zainicjowaliśmy 
ufundowanie przez gminę daru dla wojsk 
w postaci karabinu maszynowego. Zebrawszy 
potrzebną sumę z darów, ofiar, składek i do-
chodów z imprez rozrywkowych. Zakupiliśmy 
karabin maszynowy, w imieniu gminy, zaś 
gromada wsi Pomaski samorzutnie od siebie 
zakupiła coś kilkanaście masek przeciwgazo-
wych. Zakupy takie były symboliczne; bowiem 
gotówkę wpłacało się na konto odnośnego 
Komitetu organizacji obrony Kraju, a zakupio-

ny w ten sposób sprzęt dostarczała w dniu uro-
czystego przekazania jednostka wojskowa. 

W taki sposób znalazł się na rynku w Mako-
wie karabin maszynowy i maski gazowe, gdzie 
nastąpił akt przekazania przedstawicielowi 
13 p.p. /od redaktora wydania: 13 Pułk Piecho-
ty, służył w nim niejeden mieszkaniec powiatu 
pułtuskiego i makowskiego, w tym m.in. Wła-
dysław Kocot/. Przy licznej publiczności kom-
pania honorowa 13 p.p. sprezentowała broń, 
orkiestra odegrała hymn narodowy. Wójt gmi-
ny odczytał zredagowany przeze mnie podnio-
słej treści akt woli mieszkańców gminy ufun-
dowania wojsku karabinu maszynowego. Na-
stąpiły przemówienia, podziękowania za ufun-
dowany dar, odśpiewanie roty i na tym się 
wielce jednak podniosła uroczystość skończy-
ła.  

Pamiętam, bo głęboko mi w pamięci utkwiło 
przemówienie miejscowego rabina, który jako 
ostatni z mówców zabrał głos. I dziś w pamięci 
widzę uduchowiony wyraz twarzy rabina pa-
trzącego w górę jakby do Boga i wyrzekające-
go m.in. te słowa: „I przyjdzie wróg na tę naszą 
ziemię ukochaną jedną drogą, a smagnięty bi-
czem bożym uchodzić będzie pamięci wszyst-
kimi drogami, i ukochana nasza ojczyzna znów 
wolną będzie”. Czyż nie głęboka intuicja rabi-
na, czy nie przewidywała niedługo po tym nad-
chodzącej burzy dziejowej. Jakżeż uduchowio-
ny rabin przewidywał trafnie to wszystko, co 
nie długo i po latach nastąpiło. 

Utartym w Polsce zwyczajem wszelkie czy-
ny, czy to społeczne czy też z obowiązku wy-
pływające były zawsze poświęcane i oblewane. 
Czy to wybudowana szkółka na wsi, remiza 

strażacka, mostek na drodze, czy co innego, 
obowiązkowo było uroczyście poświęcane, 
a po tym mniej już uroczyście oblewane myśli 
zapijane. 

Tak też było i z naszym karabinem maszy-
nowym. Nie pamiętam już czy był poświęcany, 
ale pamiętam że był opijany w lokalu miejsco-
wego stowarzyszenia kulturalno–oświatowego 
„Lutnia” w Makowie. 

Zaproszeni oficerowie, przedstawiciele 
władz społeczeństwa na stojąco raczyli się 
trunkami i zakąskami. Mnie nie podobała się 
taka na stojąco robota, to też usiadłem sobie, 
przy stoliku. W tej chwili jak na zawołanie 

przysiadło się do mnie kilku oficerów podziela-
ją mój pogląd, że lepiej się je i pije na siedząco 
niż na stojąco.  

Browning wz. 1928. Produkowany w Polsce na licencji firmy belgijskiej FN – taki wła-
śnie karabin mógł być przekazany wojsku. Zdjęcie ze zbiorów Zbigniewa Żebrowskie-
go. 

Przechodzący przez pokój Starosta doktór 
Łazarz, filuternie w moją stronę zauważył: Pa-
nie Sikora nie rozpijaj pan panów oficerów. 
Aluzja ta rzuconą była raczej w stronę ofice-
rów, którzy raczej mnie mogli rozpić, a nie ich. 
Starosta przy tej uwadze filuternie roześmiał 
się, znał on dobrze oficerów z 13 p.p. 

Wśród gości w drugim pokoju mignęła mi się 
postać rabina w rozmowie z wojskowymi i in-
nymi entuzjastami jego na rynku przemówie-
nia. Biedny rabin nie zwyczajny do wódki jak 
się przyglądałem musiał wychylać częste toa-
sty, a jego współwyznawcy czatując w koryta-
rzu na schodach pilnowali swego duchownego, 
aby mu się co złego nie stało. Skutek często-
wań rabina był taki, że go Żydkowie na rękach 
zupełnie pijanego z „Lutni” wynieśli i do domu 
zanieśli. 

Tak to wyglądało wręczenie w Makowie ka-
rabinu maszynowego przez gminę Smrock. 

Ofiarność społeczeństwa dla Wojska dla 
obrony Kraju była powszechna i wielka. Ileż to 
karabinów maszynowych i innego sprzętu ofia-
rowywano Wojsku w małym kraju. Ileż to razy 
ten symboliczny karabin maszynowy, który był 
przedmiotem uroczystości w Makowie wędro-
wał z miasta do miasta. Był to już weteran uro-
czystościowy. 

Niestety, i ta wielka ofiarność społeczeństwa 
nie pomogła, gdy Kraj ulec musiał najazdowi 
wroga. Zawdzięczając to błędnej polityce jego 
ówczesnych rządów. 



Ćwiartka  w  aktach 
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Stosunki towarzyskie utrzymywałem 

w Szelkowie z nauczycielstwem, a szczególnie 
z pp. Rybeczkami. Pani Rybeczkowa była to 
bardzo sympatyczna niewiasta rodem z Białe-
gostoku, pan Rybeczko z Małopolski wschod-
niej. Oboje uczyli w Szelkowie. Gdy pani 
R. była miłą i naturalną w towarzystwie, pan R. 
utrzymywał sztywność mając się za coś wyż-
szego od innych, pozował zawsze na wielkiego  
człowieka, zapominał o tym, że wywodzi się 
spośród galicyjskiego chłopstwa. Utrzymywa-
liśmy jednak przyjacielsko–sąsiedzkie stosunki 
towarzyskie. P. R. był czasem złośliwy. Pamię-
tam z czasów kiedy byłem jeszcze pomocni-
kiem sekretarza w Szelkowie, jak p. R. puścił 
pogłoskę że w gminie zawsze popijają wódkę. 
Wyrabianie takiej opnji mnie i sekretarzowi nie 
było dla nas przyjemne. 

Przyznam że ja i sekretarz pijaliśmy często 
skrycie wódkę w biurze. Kiedy Krajewski za-
czął sobie pod nosem coś mruczeć i ziewał gło-
śno, oznaczało to że ma ochotę wypić. Ile 
przynieść pytam? Ćwiartka wystarczy. Ćwiart-
ka stała w takim razie w szafie z aktami. Gdy 
nikogo w biurze obcego nie było, podchodzili-
śmy do szafy, aby sobie kropnąć po jednym dla 
podniety w dalszej pracy. Przy takim popiciu 
Sekretarz Krajewski, gdy nam nikt nie prze-
szkadzał, lubiał opowiadać o sobie jak był 
w Rosji, gdzie go rewolucja zastała, jakie miał 
tam wydarzenia itp. Ja nawzajem, opowiada-
łem mu o sobie o swoich podczas wojny prze-
życiach itd.  

Podczas takiej pogawędki przy szafie, w ra-
zie, gdy ktoś obcy wszedł do kancelarii szafę 
się przymykało i tak schowany przed okiem in-
teresanta bywał nasz bufet. Rybeczko niezau-
ważony przez nas wszedł raz do pierwszej kan-
celarii i stamtąd podpatrzył nasze umizgi do 
szkła w szafie, i to mu wystarczyło by puścić 
nieszkodliwą dla nas, ale niepotrzebną i złośli-
wą pogłoskę.  

Pewnego razu raczymy się obaj z sekreta-
rzem kieliszkami przy szafie, a Rybeczko pod-
czas pauzy w szkole przechadza się pod okna-
mi zarządu gminnego. Zamknij pan szafę mó-
wi Krajewski, bo Rybeczko gotów jest wejść i 
zobaczy. Nic nie szkodzi odpowiadam. Przy-
nieś pan w szklance trochę wody, to zobaczy 
pan jak się Rybeczko da nabić w butelkę. Kra-
jewski przyniósł wodę, którą wlałem do 

opróżnionej już ćwiartki. Uszykowałem małą 
kanapkę na zakąskę i mówię do Krajewskiego: 
Zaraz zobaczy pan wesołą scenkę. Wyszedłem 
na ganek i zagaduję do Rybeczki, chłodno dziś 
prawda? A chłodno odpowiada Rybeczko. Nie 
zaszkodziłoby tak po jednemu na rozgrzewkę, 
a... nie szkodziłoby - mówi Rybeczko. A może 
by tak profesor jednego? Owszem, ale gdzie bo 
zaraz przerwa się kończy. Chodź pan... i 
wprowadzam go do biura, otwieram szafę, na-

lewam 3 kieliszki wody, Rybeczko na widok 
butelki ręce z zadowoleniem zaciera bierze kie-
liszek i ... no to cyk ... ażeby nam się dobrze 
działo. Z rozmachem jakby to był spirytus gol-
nął sobie kielich wody. Ja mu podsuwam ka-
napkę, a ten gniewnie na nas spojrzawszy, obu-
rzony wyszedł trzaskając drzwiami. My obaj w 
śmiech. Aleś mu pan dał powiada Krajewski.  

Po godzinie podczas drugiej przerwy Ry-

beczko spaceruje przed gminą nie patrząc na-
wet na budynek gminy. Ja podchodzę do niego 
i mówię: a co panie profesorze! Piją w gminie 
wódkę? Zmierzył mnie gniewnym spojrzeniem 
i ruszył do szkoły. Pełno było z tego śmiechu 
wśród nauczycielstwa niejeden przyznał mi: -
 Dobrześ mu pan zrobił. 

Jan Rybeczko – nauczyciel Powszechnej Szko-
ły w Szelkowie w latach 1924 – 1939. 
Zdjęcie z publikacji „Ocalić od zapomnienia” 
Powiat Makowski strona 192. 

Helena Rudnicka i Józefa Rybeczko – nauczycielki Powszechnej Szkoły Podstawowej w Szelko-
wie w 1922 - 1925. Zdjęcie z publikacji „Ocalić od zapomnienia” Powiat Makowski strona 192. 

Szelków, 1938 rok. VI Oddział Powszechnej Szkoły Podstawowej w Szelkowie. Siedzą od lewej: 
Jan Rybeczko, Józefa Rybeczko, Zofia Olkowska, kierownik szkoły – Edward Szmidt i Czesław 
Kwiatkowski. Zdjęcie z publikacji „Ocalić od zapomnienia” Powiat Makowski strona 196. 
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W czasie naszego z wójtem Chrzanowskim 

urzędowania w Szelkowie, mieliśmy dwie wi-
zytacje z ramienia wojewodów. Pierwszy wi-
zytował gminę wojewoda Inżynier Twardo.  

Nie budowaliśmy mu bramy triumfalnej na 
powitanie, tak jak utarty zwyczaj nakazywał; 
bowiem inż. Twardo nie życzył sobie tego, bę-
dąc poglądów bardziej postępowych i rzeczy-
wiście, bo na cóż ta pompa? Telefonem ze Sta-
rostwa powiadomiono nas, żeby się do wizyta-
cji przyszykować. Poza wizytacją zarządu 
gminnego Wojewoda miał wysłuchiwać też 
postulatów miejscowej ludności i w tym celu 
zgromadziły się przed gminą przedstawiciel-
stwa związków i organizacji społecznych, 
a także rady gminnej. Przygotowaliśmy chleb 
na tacy i sól by wojewodę staropolskim oby-
czajem przywitać, na górce za miastem posta-
wiliśmy strażaka aby dał nam sygnał, gdy się 
pojazd z wojewodą od strony Pułtuska ukaże. 

Tak przygotowani z zapięciem wszystkiego - 
jak to się mówi na ostatni guzik, oczekujemy 
przyjazdu dostojnika. Naraz odzywa się dzwo-
nek telefonu. Ze Starostwa nadają, że trasa 
przejazdu wojewody została zmieniona, woje-
woda na Maków będzie jechał przez Karniewo 
a nie przez Szelków. Jeszcze lepiej powiadamy 
uniknie się w ten sposób niespodzianki, jakie 
mogą się przytrafić podczas wizytacji. Tym-
czasem naczelnik ochotniczej straży pożarnej, 
rządca folwarku Magnuszew, patrząc na przy-
gotowany chleb powitalny proponuje wypić po 
jednym pod ten chlebek i wyciąga z kieszeni 
flaszeczkę. Panie Łysakowski powiadam, a co 
będzie, gdy będziemy mieć napoczęty chleb, 
a wojewoda nadjedzie? Poczekajmy trochę 
mówię. Niema co czekać na to Łysakowski, 
a wójt już posłał po wędlinę. Ano trudna rada, 
na upór lekarstwa niema powiadam i otwieram 
szafę. 

Po chwili wójt ja i naczelnik straży Łysa-
kowski posilamy się przy otwartej tradycyjnie 
szafie. Nie zdążyliśmy przełknąć, gdy wpada 
strażak i melduje, że od strony Pułtuska jedzie 
limuzyna. Ja mimo sprzeciwu ze strony kom-
panów zamykam szafę, a w niej niedopitą 
wódkę i zakąski, posyłam do piekarni po cały 
chleb. Woźny tylko co zdążył dopaść z chle-
bem, przed gminę zajechała limuzyna z woje-
wodą. Wójt zdążył wyjść na ganek z chlebem 
i solą i już wita wojewodę. Wojewoda nie 
wchodzi do biura, tylko zagląda w obejścia 
budynku gminnego i sąsiadującej z nim szkoły, 
następnie wita się przed gminą z poszczegól-
nymi przedstawicielstwami wysłuchuje ich 
sprawozdań i postulatów. Po tym dopiero 
wchodzi do biura przyjmuje sprawozdanie 
wójta z działalności zarządu gminnego.  

Po wyczerpaniu wszystkich spraw wchodzą-
cych w zakres wizytacji wojewoda zwraca się 
do swego sekretarza, czy inspektora i mówi: 
a teraz może zobaczymy jak Sekretarz gminy 
prowadzi księgowość i inne urządzenia biuro-
wości. Słysząc to na moment struchlałem wie-
dząc, że trzeba będzie otwierać szafę i z niej 
wyjmować książki i teczki z aktami... a w sza-
fie? na pierwszym miejscu flaszka, kieliszki 
i zakąska. Zagadnięty przez wojewodę jego 
Sekretarz spogląda na zegarek i mówi do wo-
jewody: Nie mamy na to czasu panie wojewo-
do, odetchnąłem, życząc w duchu sekretarzowi 
wojewody: obyś długo żył... Wojewoda wnę-

trza mojej szafy biurowej nie widział, ale za to 
widział je Starosta. 

Starosta zaraz widocznie po wizytacji w Ma-
kowie odprowadzał wojewodę do granicy po-
wiatu, bo w drodze powrotnej zahaczył o Szel-
ków i wstąpił do zarządu gminnego. Wódki nie 
miałem z kim wypić, bo wójt zaraz po wizyta-
cji wyjechał, to też stała dalej w szafie nie do-
kończona w towarzystwie kieliszków i kana-
pek. Starosta spacerując po kancelariach pyta 
jak poszło? Dobrze powiadam i relacjonuję mu 
przebieg wizytacji. W pewnej chwili otwiera 
niedomkniętą szafę i pyta - a to co?, „niedo-
kończone dzieła” - chciałem powiedzieć, ale 
mówię: przygotowany posiłek powizytacyjny 
dla wójta i dla mnie. Starosta śmiejąc się mó-
wi: No.. dobrze, dobrze, ale niech pan to 
uprzątnie z urzędowej szafy. Był w humorze, 
na pewno i jemu wizytacja dobrze przeszła. 

Drugim razem wizytował zarząd gminny wo-
jewoda Nakoniecznikoff–Klukowski, były mi-

nister rolnictwa i reform rolnych  

Stanisław Twardo ur. 1883 r. zm. 1982 r.  
W okresie od 28 listopada 1927 r. do 3 lipca 

Tu musiała być wielka pompa. W przeddzień 
przyjazdu nakazano budować triumfalną bramę 
powitalną. Wójt Chrzanowski osobiście dopil-
nowywał urządzenia bramy, plecienia wieńców 
przez wynajęte do tego kobiety, oraz uporząd-
kowania placu przed gminą.  

Zawsze byłem przeciwny wszelkim bramom 
triumfalnym, wychodząc z tego pojęcia, że ta-
kie bramy urządzane z musu nie były przecież 
wyrazem jakiegoś entuzjazmu ze strony społe-
czeństwa dla dygnitarza państwowego, lecz 
zwyczajną niepotrzebną i fałszywą maskaradę. 
Co innego, gdyby taka brama samorzutnie 
z dobrej woli była przez społeczeństwo miej-
scowe wzniesiona. A tu wójt nagania męż-
czyzn i kobiety do robienia bramy, wreszcie 
ludzie aby zarobić kilka złotych bramę budują 
nie wnikając nawet w to dla kogo ta brama 
i komu to potrzebne. 

Przyglądając się bramie pozwalam sobie na 
humorystyczne i złośliwe docinki na temat 
bramy i jutrzejszego powitania władzy. Wójt 
Chrzanowski zwraca mi uwagę, że może kto 
posłyszeć i zrobić donos, wskazuje mi też na 
kręcącego się na rowerze nieznanego w Szel-
kowie osobnika. Panie Henryku ... widzisz ko-
chanku, ten gość to może tajniak specjalnie tu 
przysłany w przeddzień przyjazdu wojewody. 
Przyglądając się owemu osobnikowi, przyzna-
łem wójtowi rację. 

1934 r. wojewoda warszawski.  
Dane i zdjęcie za Wikipedią. 

Na drugi dzień po ceremoniale powitania 
przy bramie wojewoda raczył wejść do biura 
zarządu gminnego. Obserwując go zauważy-
łem, że na ręku miał wskazówki których przez 
czas wizytacji nie zdejmował, nie wszystkim 
przedstawicielom społeczeństwa podawał ręką 
i rozsiadał się w pierwszej kancelarii przy stole 
zdmuchnąwszy uprzednio rzekomy pył ze sto-
łu. Napompowany powagą urzędową wyglądał 
jak chiński bóg. Nie była to sympatyczna po-
stać. Duże przeciwieństwo było pomiędzy nim 
a dawnym wojewodą inż. Twardo, a nawet 
pomiędzy nim a wojewodą hrabią łotewskim 
Sołtanem. Na tych widać było inteligencję, du-
żą kulturę i życzliwość w zetknięciu się 
z mieszkańcami gminy wiejskiej, zaś Nako-
niecznikoff był uosobieniem gburowatości 
i wzgardliwego ustosunkowania się do miej-
scowego społeczeństwa gminy. 

Słyszałem, że który ze starostów spóźnił się 
na odprawę u wojewody, musiał stać przy 
drzwiach do końca odprawy, a jednemu staro-
ście który na swoje usprawiedliwienie podał że 
spóźnił się dlatego że mu samochód w drodze 
nawalił odpowiedział: Jak ja panu koła do du-
py przysadzę, to drugim razem będzie pan bie-
giem gnał na odprawę.  

Grono delegatów różnych organizacji spo-
łecznych, rada gminna, ławnicy i inni w ci-
chym skupieniu oczekują oderwania się włoda-
rza województwa. Chiński bóg po wytarciu bi-
nokli żąda wreszcie składania mu sprawozdań 
z działalności wywołując z listy poszczególne 
przedstawicielstwa jak: Koło Młodzieży, 
Związek Strzelecki, Ochotnicza Straż Pożarna, 
spółdzielnia mleczarska, Koło Gospodyń 
Wiejskich itd. Sprawozdania z działalności or-
ganów ustrojowych gminy pozostawia na koń-
cu. 

W kolejności sprawozdań, ja jako prezes 
miejscowego związku Strzeleckiego złożyłem 
mu sprawozdanie z działalności tego związku. 
Wysłuchał, pytań nie zadawał i burknął pod 

Bronisław Nakoniecznikoff-Klukowski  
ur. 17.10.1888 r. zm. 7.01.1962 r. w okresie od 
6 lipca 1934 r. do 5 lutego 1938 r. wojewoda
warszawski. Dane i zdjęcie za Wikipedią. 



nosem „dziękuję”. 
Umówiliśmy się z wójtem, że ja będę zdawał 

sprawozdanie z przebiegu i wyników robót 
szarwarkowych na drogach gminnych, on zaś, 
to jest wójt złoży sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy, budowy szkoły w Pomaskach 
i z innych dziedzin działalności zarządu gmin-
nego. Kiedy zacząłem zdawać sprawozdanie 
z szacunków, wojewoda warknął na mnie, 
sprawozdanie w tej dziedzinie winien składać 
wójt a nie sekretarz. Znużony takim grubiań-
skim obejściem się ze mną wysunąłem się 
z pośród obecnych i wyszedłem sobie na szosę 
przed gminą. Byłem tak wzburzony, że posta-
nowiłem nie wchodzić już do biura chociażby 
mnie wojewoda wzywał. Po chwili podchodzi 
do mnie wójt ze słowami. Panie Henryku co 
robisz kochanku, wracaj do biura, bo może i na 
pewno będziesz tam potrzebny. Kategorycznie 
odmówiłem wyrażając to, że nie jestem parob-
kiem jaśnie pana wojewody tylko pracowni-
kiem samorządowym, z którym wojewoda le-
piej obejść się powinien. Byłem istotnie bardzo 
urażony w swej godności osobistej. 

Przypuszczając, że wizytacja już się kończy 
bo widzę, że delegacje już z budynku gminy 
wychodzą, podchodzę bliżej i obserwuję gro-
madę bezrobotnych wyrobników z tak zwa-
nych górek. Do gromady tych biedaków wy-
szedł wójt i coś im klaruje. Gromada głośno 
domaga się dopuszczenia jej delegacji do wo-
jewody. Zaciekawiony, co z tego będzie wcho-
dzę na korytarz i zaglądam do kancelarii. Wójt 
gminy oznajmia wojewodzie, że jeszcze jest 
jedna delegacja miejscowych bezrobotnych ro-
botników, która prosi o posłuchanie. Na to wo-
jewoda pamiętam dobrze, dosłownie powie-
dział: Co bezrobotni? Wiązać ich sznurami 
i pakować do kryminału”. Zdumiałem się... ta-
kie było ustosunkowanie się jaśnie pana do lu-
dzi wyrobników dotkniętych klęską bezrobo-
cia. 
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Po wizytacji często zastanawiałem się nad 
tym, dlaczego nie podobała się wojewodzie 
moja twarz, przecież on mnie nie zna i nigdy 
przed tym styczności ze sobą nie mieliśmy, aż 
po pewnym czasie wylazło szydło z worka, 
a było to tak: 

Wójtowi Chrzanowskiemu podobał się bu-
dynek zarządu drogowego w Szelkowie, w któ-
rym zamieszkiwał inżynier drogowy Kiźnie-
wicz, zaś sam zarząd drogowy, którego Kiź-
niewicz był kierownikiem mieścił się na Baza-
rze pod Makowem. Kiźniewicz dojeżdżał sobie 
z Szelkowa do pracy na Bazar samochodem, 
a budynek drogowy w Szelkowie zajmował ja-
ko willę na mieszkanie dla siebie i swej rodzi-
ny. Wójt gminy wysunął na radzie gminnej ta-
ką koncepcję, ażeby w budynku zarządu dro-
gowego umieścić biura zarządu gminnego, 
a dotychczasową siedzibę zarządu gminnego 
przerobić na szkołę. 

Rada gminna podjęła pozytywną w tej spra-
wie uchwałę domagając się przekazania bu-
dynku państwowego gminie, a że w kwestiach 
nieruchomości państwowych decyzje należały 
do urzędu wojewódzkiego, uchwała rady 
gminnej znalazła się na biurku wojewody. Zro-
zumiałym jest, że inżynier Kiźniewicz dobrze 
deptał przy wojewodzie, ażeby uchwałę rady 
gminnej uchylić, gdyż nie uśmiechało mu się 
opuszczenie wygodnej willi i zamieszkanie w 
jakiejś ruderze w Makowie. Ażeby zbić moty-
wy uchwały rady gminnej, urobił w wojewo-

dzie opinję, że przeniesienie siedziby zarządu 
gminnego do budynku drogowego jest za-
chcianką sekretarza gminnego, który chciałby 
mieć lepsze przy zarządzie gminnym mieszka-
nie. I to ubodło wojewodę do mnie, a że obaj 
tak wojewoda jak i Kieniewicz pochodzili 
z Kresów wschodnich i pozostawili tam swoje 
majątki, do których poza granicą, na teren 
Związku Radzieckiego powrócić nie mogli, to 
też wspierali się wzajemnie na „obczyźnie”, 
pragnąc nic nie uronił z wygód, jakie kiedyś 
mieli. O tym wszystkim dowiedziałem się od 
pracowników wydziału powiatowego. 

Wojewoda na uchwałę rady gminnej nie od-
powiedział i sprawa pomału poszła w zapo-
mnienie, tym bardziej że gmina nie mając fun-
duszów na przeróbkę budynku gminnego na 
szkołę nie kwapiła się więcej tą sprawą. Echo 
tej sprawy odbiło się jeszcze raz po niedługim 
od wizytacji wojewódzkiej czasie, mianowicie 
kiedy tenże sam wojewoda wpadł niespodzie-
wanie do naszego biura. 

Było to w upalny letni dzień przed godziną 
3 po południu. W biurze poza mną i Bobińskim 
nie było nikogo. Bobiński w pierwszej kancela-
rii sennie dłubał sobie w nosie wyglądając 
oknem na szosę, ja w drugiej kancelarii czyta-
łem gazetę. W pewnej chwili usłyszałem szum 
motoru przed gminą. Bobiński kuśtykając, po-
kazuje się w drzwiach do mnie i struchlałym 
głosem oznajmia: Panie Sekretarzu, pewnie do 

nas premier zajechał. Po chwili wchodzi woje-
woda Nakoniecznikoff–Klukowski i zwracając 
się do mnie pyta: Pan mnie zna? Tak jest panie 
wojewodo, odpowiadam i ogarnia mnie nie mi-
łe, raczej jakieś nienawistne uczucie. Wojewo-
da rozsiadł się za moim biurkiem i żąda oka-
zywania mu kolejno: księgi uchwały rady 
gminnej, zarządu gminnego, ksiąg kasowych, 
budżetu itd. w końcu kontroli inspekcyjnej. 

Wszystko kolejno, bez zwłoki wyciągam 
z szafy i szuflad biurka i kładę przed nim. Wo-
jewoda przegląda księgi, wreszcie dłużej inte-
resuje się księgą uchwał rady gminnej i widzę 
jak zatrzymał się nad uchwałą dotyczącą oma-
wianego wyżej przeniesienia zarządu gminne-
go do budynku drogowego. - Jak z tą sprawą, 
pyta? Sprawa utknęła odpowiadam, bo nie 

mamy funduszów na przeróbkę budynku 
gminnego na szkołę, wreszcie budynek gminny 
jest już stary i nie wiem czy opłaciłoby się go 
przerabiać. - A mieszkanie ma pan dobre? Py-
ta. - Tak jest, odpowiadam, nie narzekam i do-
daję: W sprawie przeniesienia zarządu gmin-
nego do budynku drogowego chodziło panu 
wójtowi gminy o rozwiązanie kwestii pomiesz-
czenia klas szkolnych, bowiem dzieci przyby-
wa i stary budynek szkolny nie może już dzieci 
pomieścić. Pomruczał sobie nad tym wreszcie 
biorąc do ręki rozłożone przeze mnie na biurku 
czasopismo „Samorząd”, które przed jego 
przybyciem sobie czytałem zagaduje mnie 
o różne sprawy z życia związku zawodowego 
pracowników samorządowych i pyta jak ja się 
zapatruję na polemiczne starcie prezesa nasze-
go związku Pacholczyka z posłem Polakiewi-
czem. Wymijająco odpowiedziałem mu, że 
jeszcze tej polemiki dobrze nie przestudiowa-
łem, a w duchu pomyślałem sobie, po co wyra-
żać mam swoją opinję o rządach sanacyjnych, 
kruk krukowi oka nie wykole. 

Po niedługiej pogawędce, to o tym to 
o owym na tematy czysto gminne, żywej wagi, 
łaskawie podając mi rękę opuścił biuro. Przed 
odjazdem przyglądał się jeszcze obu budyn-
kom gminnemu i szkolnemu, ale ja już nie wy-
chodziłem do asysty. 

Więcej styczności z tym wojewodą nie mia-
łem, miałem natomiast styczność podczas oku-

pacji z podpułkownikiem Nakoniecznikoffem–
Klukowskim, o czym w dalszych rozdziałach 
pamiętnika postaram się napisać. Nie znam po-
krewieństwa wojewody z podpułkownikiem, 
może to byli bracia. 

Prace przed budową nowego mostu w Szelkowie. Rozbiórka starego – drewnianego i wykonanie 
przeprawy tymczasowej, 1959/60 rok. W tle po lewej stronie budynek budynek zarządu drogowe-
go. Zdjęcie z publikacji „Ocalić od zapomnienia” Powiat Makowski strona 204. 

O wojewodzie Klukowskim czytałem po 
wojnie w prasie wzmiankę, że trudzi się sku-
pem jelit zwierzęcych i sprzedażą flaków na 
kiełbasy. Czy przyszło kiedyś możnemu panu 
na myśl, że będzie takimi rzeczami handlował, 
albo czy spodziewał się słynny w Polsce 
przedwrześniowej premier generał Felicjan 
Sławoj Składkowski, że będzie musiał kiedyś 
zarabiać na swój byt na stanowisku naczelnika 
jerozolimskiej Straży Pożarnej w Palestynie? 

Przysłowie mówi: „Nie szarp się, bo nie 
wiesz co ci na koniec wyjdzie”. 
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Kobieta  z  talentem 
 
Zabawne i śmieszne zdarzenie mieliśmy obaj 

z wójtem Chrzanowskim podczas naszego 
urzędowania w Szelkowie. Nie pamiętam już 
którego to roku było. Pewnego dnia jesienną 
porą, zjawia się jakaś nieznajoma i zapłakana 
niewiasta, i pytając czy to ja jestem sekreta-
rzem oznajmia, że chce mi zwierzyć pewną ta-
jemnicę. 

Zaciekawiony wprowadzam ją do gabinetu 
wójta, którego jeszcze w biurze nie było i sam 
na sam pytam o co chodzi. Jestem nieszczęśli-
wą i prześladowaną przez sąsiadów kobietą. 
Dlaczego pytam? Kobieta coraz sobie popłaku-
jąc opowiada: Pochodzę z … (nie pamiętam 
już, z którego powiedziała) powiatu. Jestem 
wdową, mąż mój pracował w Ameryce w ko-
palni i tam został zasypany kończąc życie. 
Współczuję wdowie i słucham dalej: Mąż mój 
był asekurowany na życie i mnie po nim jako 
żonie przypada duża asekuracja, wymieniła 
przy tym sumę coś zdaje mi się ze trzydzieści 
tysięcy dolarów. Bank w Warszawie chce mi tę 
sumę wypłacić, ale ja podjęłam tylko trzy ty-
siące dolarów, które chcę gdzieś w pewnych 
rękach ulokować, może w kasie gminnej, a bo-
ję się sumy tej nosić przy sobie żeby mnie są-
siedzi nie okradli, a może by i przy tym zabili. 
Jestem samotna bez żadnej rodziny, zdrowia 
już nie mam, chciałabym przy jakich porząd-
nych ludziach dożywać, którym bym po tym za 
ich dobre serce ten spadek po mężu, a też i ma-
jątek jaki posiadam (30 morgów gdzieś w łom-
żyńskiem) zapisała. Na dowód tego, że z ży-
ciem jej jest nie najlepiej i dobre serca mogą 
niedługo na tę fortunę czekać, poczęła omdle-
wać. Ja zaniepokojony tym, że może mi baba 
możliwie na serce w biurze bez świadków wy-
kitować, przeprowadziłem ją z biura do miesz-
kania, żona postawiła herbatę. Kobieta po wy-
piciu herbaty poczuła się jakby lepiej i poczęła 
od nowa w obecności mojej żony swą historię 
opowiadać i prosić dalej o opiekę nad nią i nad 
jej pieniędzmi. Odpowiedziałem jej na to, że 
musi poczekać, aż wójt do gminy nadjedzie że 
obaj nad tą sprawą naradzimy się i coś ustali-
my. 

Przeprowadziłem bogaczkę z powrotem do 
gabinetu, wójt już bowiem był obecny, powie-
działem wójtowi o co chodzi, i wyszedłem na 
chwilę do mieszkania. Pytam żony - co ty na 
to? A żona z uśmiechem: I ty jej wierzysz? 
Bałwanie, przecież ona łże jak najęta, to widać 
z jej oczu. - Dlaczegoż miałoby to być nie-
prawdziwe powiadam, przecież ta historia mo-
że być prawdopodobna, znam z gazet podobne 
wypadki. Oj, oj. Stuknij się w głowę powiada 
żona ja widzę po niej że to jakaś oszustka. 
Opinję żony potwierdziła będąca w tym dniu 
u nas jej siostra Kazimiera. Ciekawym co wójt 
na to powiadam i wyszedłem do biura. W ga-
binecie zaszlochana niewiasta spowiada się ze 
wszystkiego wójtowi, który współczująco jej 
wysłuchuje. W oczach wójta widzę błyski za-
dowolenia poparte nadzieją na łatwy i znaczny 
kąsek. 

Po spowiedzi wyciągam wójta na stronę i py-
tam szeptem i co pan na to? Wójt równie szep-
tem odpowiada: Kochanku, tu trzeba kuć żela-
zo póki gorąco i wbić co trzeba, żeby złoty pta-
szek nie wyfrunął, zwabiony przez kogo inne-
go. Udzieliła się i mnie opinja wójta. Wójt po-
słał po lemoniadę i ciastka. Rozłożył to na 

biurku przed nieznajomą i zaprasza do posile-
nia się, będąc też chyba w obawie żeby mu zło-
ty ptaszek nie wykopyrtnął. W międzyczasie 
pyta: a gdzie masz kochana te 3 tysiące dola-
rów, któreś z banku podjęła, daj ja je schowam, 
bo to niebezpiecznie taką sumę wozić ze sobą. 
Szlochająca biedaczka odpowiada: gdym zdą-
żając tu przechodziła przez Różan, złożyłam te 
dolary księdzu proboszczowi różańskiemu na 
przechowanie. O, to szkoda - powiada wójt, 
i wskazując na kasę ogniotrwałą dodaje - o tu 
miałabyś je bezpiecznie i stąd wydawałbym ci 
po trochu na każde żądanie. - Czyżby? pomy-
ślałem. 

Zabawne jak się później okazało było i to, 
jak wójt wyszedł przed gminę i zagadnięty 
przez Chrzanowskiego z Sikut, czy prędko do 
Chrzanów jedzie odpowiedział: Jedź, jedź ko-
chanku ja muszę jeszcze pozostać dłużej 
w gminie, powiem ci tylko, że i mnie słonecz-
ko zabłysnęło (Słoneczko w postaci dolarowej 
darowizny).  

Wójt Chrzanowski jak powiedział, że należy 
kuć żelazo póki gorące, tak też i czynił. Tele-
fonicznie wyprosił od Kieniewicza limuzyny, 
limuzynę tę z listem posłał do Makowa po re-
jenta Bargielskiego i oczekując na rejenta za-
bawia jak może swoją przyszłą ofiarodawczy-
nię. Rejent Bargielski ze swoimi niezbędnymi 
przyborami do aktu notarialnego wkrótce przy-
jechał. Aby nie zwracać czyjejś uwagi w biurze 
przenieśliśmy się do mojego mieszkania. Bar-
gielski wysłuchał kobiety, upewnił się że jest 
zdrowa na umyśle, i zwrócił się do kobiety i do 
nas o ułożenie warunków darowizny. Wójt 
Chrzanowski zobowiązuje się do dochowania 
ofiarodawczyni (nie pamiętam już jej nazwi-
ska) u siebie do śmierci, gdzie tylko chyba pta-
sie mleka będzie je brakowało, spadkodawczy-
ni zobowiązuje się w zamian oddać wójtowi 
wszystkie pieniądze w dolarach jakie ma 
w banku warszawskim i te które u proboszcza 
w Różanie zdeponowała, ponadto zapisuje mu 
na własność nieruchomość złożoną z 30 mor-
gów ziemi i zabudowań (nie pamiętam już 
gdzie ta nieruchomość być miała, ale zdaje mi 
się że gdzieś w powiecie ostrołęckim czy łom-
żyńskim). Gdy tak obustronne zobowiązania 
zostały ułożone, a o mnie żadnej wzmianki nie 
było, pomyślałem z oburzeniem, a ja to co 
wosk, czy patyk i odzywam się: a jak ze mną? 
Na to wójt widzisz kochanku, ty nie masz ma-
jątku tak jak ja i nie będzie na czym u ciebie 
dolarów zapisać. Wreszcie ta pani u mnie bę-
dzie dożywać, a nie u ciebie. Wreszcie jak już 
wszystko dojdzie do skutku dostaniesz część 
tych dolarów, jakie są na przechowaniu u pro-
boszcza w Różanie. Widzę jak moja żona przy-
słuchując się rozmowie dusi się od śmiechu. 
Wójtowi, który odszedł na chwilę od stołu żo-
na w kącie pokoju perswaduje niedorzeczność 
tego wszystkiego, wreszcie śmiejąc się prawi - 
co wy wyprawiacie wariaty, przecież to 
wszystko lipa, Na to wójt gniewnym tonem: 
Najlepiej będzie jak się kobiety do tego w trą-
cać nie będą. Dobrze powiada żona, zobaczy-
my co dalej będzie. Rejent Bargielski z powa-
gą, jaka temu stanowisku przystoi oświadcza, 
że przystępuje do sporządzenia wstępnego aktu 
i wyjaśnia że ostateczny akt sporządzony zo-
stanie po zebraniu odnośnych dowodów jak ty-
tuły własności, metryki itp. Wtrąciłem się mó-
wiąc: Moim zdaniem należało by przystąpić do 
wstępnego aktu po upewnieniu się czy depozyt 

dolarowy rzeczywiście się u proboszcza w Ró-
żanie znajduje. Na to wójt - masz rację panie 
sekretarzu. Bargielski udał, że to mu obojętne, 
a jednak w nas trzech przeważyła chęć ujrzenia 
zielonych papierków. Ja sobie myślę, że jeżeli 
te dolary będą, nie odstąpię od przyrzeczonej 
mi części wychodząc z założenia że lepszy 
wróbelek w ręku, jak później nieuchwytna 
wrona. Wójt zaraz telefonicznie poprosił Kie-
niewicza o samochód i niebawem jechaliśmy 
we czworo, to jest ja, wójt, rejent i spadkobier-
czyni do Różana.  

Z uśmiechem patrzyłem jak wójt Chrzanow-
ski karmi swoją przyszłą podopieczną cukier-
kami orzeźwiającymi, jak jej się przymila, jak 
obiecuje złote dla niej u niego na dożywociu 
góry, a podopieczna ciągle rzekomo mdleje. 
Odwróciłem wreszcie od nich wzrok i delek-
towałem się szybką i wygodną jazdą. Bargiel-
ski siedzący obok kierowcy też zamyślony pa-
trzył w dal.  

Po przybyciu do Różana Chrzanowski 
w obawie ażeby mu złota kokoszka czasem nie 
zmarła, bo całą drogę zdradzała ku temu ten-
dencje, najpierw zaprowadził ją do lekarza, 
który dał jej jakiś zastrzyk, po czym podpro-
wadził ją pod plebanię, w tym celu ażeby we-
szła do proboszcza i odebrała dolarowy depo-
zyt, sam zaś oczekiwał na jej powrót trochę 
z dala od plebanji. Ja z Bargielskim siedzieli-
śmy sobie w samochodzie i gwarzyliśmy o tym 
wydarzeniu.  

Macie chłopcy wyjątkowe szczęście mówi 
Bargielski .... taki wypadek zdarza się chyba 
jeden na tysiąc. – Rzeczywiście, odpowiadam. 
Henio Chrzanowski czuje się uszczęśliwiony. 
No nic ciągnę dalej, ale zabawimy się panie re-
jencie za pańską fatygę. Ja osobiście na więk-
szy kąsek nie lecę, niech pan Chrzanowski się 
babą i jej majątkiem martwi, zgodzę się i na 
kilkaset dolarów i to wystarczy dla mnie, tak 
jakby z nieba spadło. Ale pobawić się z tej 
okazji musimy tylko nie w Makowie, a gdzieś 
dalej. A gdzieżby pan sobie życzył pyta rejent. 
Zakopane lub Krynica odpowiadam. Niezły 
pomysł zauważa rejent. Ale co to tak długo 
Heniusia Chrzanowskiego niema. Nic dziwne-
go odpowiadam. Pora późna, weszli na pleba-
nię i gwarzą sobie, zresztą podejdę pod pleba-
nię i dowiem się.  

Rozmowie naszej z uwagą przysłuchiwał się 
kierowca samochodu Józio Olender. Staliśmy 
samochodem na skraju rynku. Wysiadam 
z wozu i pomału idę uliczką w dół w kierunku 
plebanji. Na placu przed plebanią cicho, nikogo 
nie widać, w oknach plebanji widać mdłe świa-
tło. Podchodząc bliżej widzę wójta stojącego 
w mroku drzew. Wójt zauważywszy mnie zbli-
ża się do mnie. I co pytam? A no nic mówi, ta 
cholera poszła na plebanję i zasiedziała się 
z księżulkiem i chyba nie myśli wracać, pewnie 
klechy urabiają ją na swoją stronę. I na pewno 
urobią odpowiadam, jak baba dewotka, to ła-
two da się im namówić. Chrzanowski przeko-
nany, że tak być może powiada zaczekaj tu ko-
chanku, a ja tam pójdę. Podszedł do drzwi ple-
banji i wali we drzwi, aż się echo na ulicę roz-
chodzi, a ja nie chcąc być widzem, a po tym 
świadkiem awantury umykam do samochodu. - 
Jak tam, pyta rejent. Nie wiem odpowiadam, 
ale chyba będzie awantura, bo wójt chce po 
prostu wtargnąć na plebanię i siłą odbić babę, 
którą możliwe, że księża przekabacają na swo-
ją stronę. Hm...możliwe - mruczy rejent. 
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Po następnej chwili oczekiwania ponownie 
idę w stronę plebanji. Wójt energicznie zdąża 
ku mnie, widzę że jest mocno zdenerwowany. - 
No jak tam pytam? Wszystko pewnie przepa-
dło odpowiada, wyobraź pan sobie, że klechy 
nie chcą mnie puścić do środka, pewnie ta cho-
lera baba już im pieniądze zlegowała, ale nie-
doczekanie ich udam się tam z policją i zdąża 
w kierunku posterunku policji, a ja za nim. 

Podobno jak się później dowiedziałem, 
a wersja ta wyjść mogła od księży, że Chrza-
nowski nie dopuszczony do środka plebanii 
wymyślał przez drzwi księżom, że babę wbrew 
jej woli przetrzymują, chcąc od niej wyłudzić 
pieniądze, na plebanii zrobiło się widniej, 
snadź księża zerwali się z łóżek, uchylone nie-
co drzwi by poznać kto zacz dobija się nocą do 
plebanji wójt nogą wstrzymywał od zatrzaśnię-
cia i dopiero ochłodziła go wystająca z uchylo-
nych drzwi lufa rewolweru wysunięta przez 
któregoś odważniejszego księdza. 

Wójt z fuzją, ja w zamyśleniu zbliżamy się 
do posterunku i natrafiamy po drodze na idące-
go od strony Sielunia posterunkowego Narew-
skiego. Zatrzymujemy go, a wójt wzywa do 
okazania mu pomocy względem niesfornych 
księży. Zorientowany pokrótce Narewski cie-
kawie uśmiecha się i mówi: a no widziałem tę 
panią która niedawno szybko zdążała szosą 
w stronę Sielunia, właśnie stamtąd z obchodu 
nocnego wracam. - Niemożliwe prawi wójt, 
przecież widziałem jak wchodziła na plebanię. 
– Możliwe, odpowiada Narewski, tylko jedną 
furtką weszła, a drugą tą od tyłu wyszła i po-
szła sobie dalej. - Jak to, na to wójt, to pan ją 
zna? I to bardzo dobrze powiada posterunko-
wy. - I co pan na to? - Ano nic, odpowiada Na-
rewski dodając „oszustka”. Chyba grom nie 
poraziłby lepiej Chrzanowskiego, jak to wy-
powiedziane przez Narewskiego słowo 
„oszustka”.  

Cały gmach marzeń i projektów użycia, bądź 
co bądź pokaźnego spadku runął w jednym 
memencie. Kierowca podprowadza wóz pod 
posterunek. Chrzanowski krzyknął: gonimy ją. 
Narewski odradza pogoń twierdząc, że aczkol-
wiek baba jeszcze do Sielunia nie doszła, ale 
zawsze czując pogoń za sobą zejdzie ze światła 
reflektoru samochodowego, kryjąc się w rowie 
lub za przydrożnym drzewem. Mimo wszystko 
gonimy - rzecze wójt. Ja nie oponuję, bowiem 
zachęcająco przedstawia mi się perspektywa 
nocnej przejażdżki, a może i ciekawa przygo-
da. Jadąc w kierunku Sielunia wójt zemści 
i przyrzeka sobie, że kości babie połamie.  

Spod Sielunia zawróciliśmy, ponieważ baby 
nie było. Przystając w Różanie, proponuję wej-
ście do restauracji Zawadzkiej, w której się 
jeszcze świeciło. Wójt z oburzeniem odrzuca 
moją propozycję, a rejent Bargielski żywo ją 
popiera mówiąc: Nie martw się Heniu, może 
się jeszcze jaka okazja pomyślna zdarzy, tym-
czasem plewać na to, co było chodźcie chłopy 
na wódkę, ja dziś na to kino stawiam. Nie chce 
mi się już i wódki tak mnie ta cholera uraczyła 
- mówi wójt. Nie przejmuj się. Jak tu się ko-
chanku nie przejmować, jak ja przeżyję ten 
wstyd jak się ludzie o tym wszystkim dowie-
dzą.  

W restauracji przyrzekaliśmy sobie nie pu-
ścić o tym wszystkim ani pary z ust, może to 
wszystko bez rozgłosu jakoś przejdzie. 
W oczach kierowcy Olendra zauważyłem chi-
chotliwe ogniki i pomyślałem: no ten chyba ca-

łą parę z ust wypuści, bo już dobrze orientuje 
się w czym rzecz. Zrezygnowany wójt kropi 
dłonią w stół mówiąc pal je diabli, nalewajcie.  

Było to z soboty na niedzielę. W niedzielę 
urządzaliśmy zabawę taneczną w sali szkolnej. 
Po przyjeździe do Szelkowa i rozstaniu się 
z wójtem przypilam wójtowi: Przyjedź pan, 
aby na zabawę, bo sam ze wszystkim nie dam 
sobie rady. Dobrze, przyjadę odpowiedział.  

Niedziela i zabawa przeszły jako tako, Olen-
der trochę pary puścił wśród swoich znajo-
mych, a nie bez tego że i swego szefa Kiźnie-
wicza z przebiegiem całej tej historii nie zazna-
jomił. Cała wrzawa na ten temat rozpoczęła się 
w Makowie dopiero w poniedziałek. Trzeba 
trafu, że w niedzielę parafię makowską wizy-
tował biskup w Płocku. Na przyjęciu u pro-
boszcza makowskiego przy biskupie komen-
towano sobie wydarzenia z ubiegłej nocy na 
plebanji różańskiej, boć obecni w Makowie 
przy biskupiej wizytacji księża rożańscy nie 
omieszkali zapoznać otoczenia z wypadkami 
jak to jakiś bandyta mieniący się wójtem gmi-
ny Smrock, usiłował wtargnąć do mieszkania 
księży, obecnych sterroryzować, odbić jakąś 
wiekową kobietę i zabrać złożone przez nią na 
przechowanie w znacznej sumie dolary.  

Wszyscy już spośród gości proboszcza ma-
kowskiego wiedzieli, że bohaterem całej tej 
szopy był wójtem Chrzanowski, i że padł on 
ofiarą przebiegłej oszustki, która wyprowadziła 
go ,,w pole”, to też humorystycznie sobie 
szczegóły tej wyprawy po dolary komentowali, 
a że Chrzanowski powszechnie był w powiecie 
znany ze swej skłonności do wywyższania się 
i chęci dorobku, uwagi pod jego adresem pada-
ły raczej z pobłażliwości jak ze złośliwości. 

W poniedziałek od rana dzwonek telefonu 
w zarządzie gminnym odzywa się co chwila: 
Tu mówi Wydział Powiatowy, to Starostwo, to 
Komenda Policji, i szereg różnych abonentów 
telefonicznych. Wszystkim na pytanie o wójta 
odpowiadam: wójta jeszcze w biurze niema. 
Proszę panu wójtowi złożył moje gratulacje 
z osiągniętych sukcesów dolarowych i panu 
składam takie gratulacje także. Ja śmiejąc się 
odpowiadam każdemu i dobrze, dobrze od nie-
jednego znajomego wójta pada przez telefon: 
a poproś pan wójta w moim imieniu niech za-
rezerwuje dla mnie trochę dolarów, chciałbym 
od niego pożyczyć itp. 

W całym Makowie, znajomi i przyjaciele 
wójta Chrzanowskiego pili w restauracjach na 
to konto i śmieli się do rozpuku. Chrzanowski, 
chodził jak struty, a czym więcej się denerwo-
wał i opryskliwie odpierał natrętów, tym wię-
cej się z niego śmieli, nie dając mu spokoju. Ja 
mniej byłem nagabywany, bo nie rzucałem się 
a przeciwnie, wraz z ciekawskimi śmiałem się. 
Po pewnym czasie wszystko, tak jak i inne spo-
rawy przeminęło i ucichło, pozostało jednak 
w pamięci starych dawnych naszych kumpli, 
którzy dziś jeszcze sobie o tym z uśmiechem 
wspominają. 

Chrzanowski, pod względem chęci wybicia 
się majątkowo miał już nie jednego pecha. Sły-
szałem z opowiadania, jak w którychś wybo-
rach do Sejmu koniecznie chciał się dostać na 
listę kandydatów na posłów. Nawiązał w tym 
celu kontakty z działaczami BBWR, w którym 
nie brak było różnej maści oszustów i wydrwi-
groszów. Ci tak go omotali obiecując posel-
stwo, że o mało ze swojej fortuny majątkowej 
nie zjechał wystawiając na grube sumy weksle, 

jako udział w rentownej przyszłej jakiejś Spół-
ce, w której miał zajmować intratne stanowi-
sko. Nawet mu w tej sprawie urządzili w ja-
kiejś pierwszorzędnej restauracji warszawskiej 
spotkanie z rzekomym wicemistrzem. W roli 
kontrahenta oprócz Chrzanowskiego występo-
wał też przyjaciel jego – Wiszowaty, inwalida, 
właściciel hurtowni wyrobów monopolowych 
w Makowie. Dla pozoru w otoczeniu luksuso-
wej restauracji, że są nie byle kim tytułowali 
się: Chrzanowski hrabia, a Wiszowaty baronem 
i tak to ci nasi magnaci, upojeni perspektywą 
intratnego interesu podpisali w restauracji we-
ksle panu wicemistrowi, głośna była ta afera, 
podczas gdy pracowałem jeszcze w Krasno-
sielcu. Coś więcej słyszałem o tym. Afera zo-
stała przez czynniki rządowe zatuszowana i z 
wielkim trudem unieważnione zostały weksle 
Chrzanowskiego. W takim świetle opinja pu-
bliczna powiatu nie była więc zaskoczona aferą 
oszustki. 

Nie mógł sobie Chrzanowski tego pośmiewi-
ska darować. Pocieszałem go jak mogłem. 
Pewnego razu humorystycznie powiadam. Wie 
pan wójt... na całym tym zdarzeniu dolarowym 
mogliśmy jednak porządnie zarobić. - W jaki 
sposób, pyta wójt? Powiadam, że gdyby tak ca-
ły przebieg tego zdarzenia był sfilmowany 
i gdybyśmy ten film nagrali w kinie w Mako-
wie, zobaczyłby pan ile by nam za bilety wstę-
pu wpłynęło. To prawda odrzekł i smutnie ro-
ześmiał się. Wracając do oszustki, z opowiadań 
różnych osób okazało się, że ta przebiegła ko-
bieta nie jednego już w podobny sposób nabra-
ła. Jakiś stary kanonik z Ostrołęki łaził z babą 
po wielu bankach warszawskich za jej dolara-
mi, to znów student przerwał naukę oczekując 
na ożenek z nią i zdobycie majątku i dolarów 
i wiele innych podobnych zdarzeń. Ciekawe 
jest to jednak, że w żadnym wypadku kobieta 
ta nie nadużyła nikogo znacznie materialnie. 
Moim zdaniem, była to kobieta chora psy-
chicznie na jakąś manję, po prostu w urojenie 
swoje wierzyła, że to prawda. Czytając dzieła 
naukowe z dziedziny psychiatrii, pamiętam że 
są takie typy z urazami psychicznymi. 

 
 

Włamania 
 
W czasie mojego urzędowania na stanowisku 

sekretarza w Szelkowie, zaszły dwa przykre 
wypadki - mianowicie dwa włamania do biura 
zarządu gminnego i rozprucia kas pancernych. 
Pierwszy wypadek miał miejsce za wójta 
Chrzanowskiego, a drugi zdaje mi się, bo już 
dokładnie nie pamiętam, za wójta Dorockiego. 

W pierwszym wypadku włamywacz dostał 
się do wewnątrz przez zbyt rzadką kratę 
w oknie od strony podwórza. Rozpruł kasę tak 
zwanym hakiem, ale nie opłaciła mu się ta ro-
bota, gdyż w kasie znalazł pięć złotych z gro-
szami, natomiast ja osobiście zostałem poszko-
dowany; bowiem złodziej zabrał z szuflady 
mojego biurka około 200 zł.  

Włamanie nastąpiło z niedzieli na poniedzia-
łek. W sobotę podjąłem z osobistej książeczki 
oszczędnościowej z miejscowej agencji pocz-
towej 300 zł. Uregulowałem z tego jakieś dłu-
gi, a resztę włożyłem do biurka przezornie 
przed żoną, aby mi tej gotówki czasem nie za-
haczyła. Gotówkę tę przeznaczyłem na osobi-
ste „drobne wydatki”. W sobotę wypłacaliśmy 
z wójtem robociznę za roboty przy budowie 
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prawie sądowej jako świadek, po-
d

rugie włamanie odbyło się przez wejście do 
b

 doszła kto zacz. A wie-
c

a niedługo przed wojną poseł Chrzanowski 
w

w Makowie. Pracowałem z nim bez trudności 

a waka-
cj

wę, świnię i drób. Ży-
ci

 
p

 co by było jakbym ja umarł pyta?  
– 

e-

pana zwierzchnik wygłoszę nad 

domu ludowego. W niedzielę w dzień widzia-
łem na Szelkowie znanego mi robotnika z gó-
rek - Seweryna, spacerującego z jakimś nie-
znanym osobnikiem, widziałem ich też obu na 
polu od strony podwórza gminnego. Nie intere-
sowało mnie to, bo cóż mogło mnie intereso-
wać. Nie przypuszczałem, że Seweryn wów-
czas orientował swojego gościa w rozkładzie 
zabudowań gminnych, a także poszczególnych 
kancelarii.  

W niedziele do późnych godzin wieczoro-
wych bawiłem z żoną i dziećmi w gościnie 
u państwa Ryboczków, gdy wróciliśmy późną 
już porą od Ryboczków, nie zauważyliśmy nic 
podejrzanego ani w podwórzu ani też w miesz-
kaniu. Wejście moje z mieszkania do biura by-
ło od kuchni. Utartym zwyczajem drzwi od 
kuchni do biura przed ułożeniem się do snu 
zawsze zamykałem na klucz, a przed tym zaw-
sze przeglądałem biuro w tym celu czy się coś 
nie tli od ogarków papierosowych, czy okna 
zamknięte itd. Tego wieczoru po przyjściu do 
domu miałem początkowo też zamiar spraw-
dzenia pod tym względem pomieszczeń biuro-
wych, ale jakiś głos wewnętrzny podszeptywał 
„nie chodzi tam”, i dobrze zrobiłem, że nie po-
szedłem, bo gdybym wszedł na pewno dostałby 
w łeb. Włamywacze nie lubią świadków przy 
swojej robocie. Ułożyliśmy się do snu w poko-
ju sypialnym od szosy, więc w oddaleniu od 
miejsca rabunku o 3 pokoje i naturalnie śpiąc 
po niezgorszym przyjęciu u sąsiadów, nic nie 
słyszeliśmy co się w kancelarii robi.  

Nie słyszał też nic woźny Wołyniec, który 
mieszkał w oddzielnym budynku. Rano widząc 
włamanie i rozprucie kasy powiadomiłem poli-
cję w Makowie, bo w Szelkowie wówczas 
przejściowo posterunku policji ze względów 
oszczędnościowych nie było i podzieliłem się 
z policją obserwacją moją z niedzieli odnośnie 
Seweryna i nieznanego osobnika. /od redaktora 
wydania: Poseł Chrzanowski złożył jedyną 
swoją interpelację poselską, a dotyczyła ona 
przywrócenia, zniesionego wcześniej posterun-
ku Policji Państwowej w gminie Smrock. 
www.sejm.gov.pl  „Wójt gminy Smrock, pre-
zes Okręgowego Tow. Organizacji i Kółek 
Rolniczych w Makowie Mazowieckim, prezes 
Rady Spółdzielni "Rolnik", czł. spółdzielni 
"Społem" i wielu organizacji społecznych, 
współpracownik czasopism rolniczych. Odzna-
czony Srebrnym Krzyżem Zasługi, złożył w 
dniu 15 lutego 1939 roku interpelację do Mini-
stra Spraw Wewnętrznych w sprawie zniesie-
nia posterunku Policji Państwowej w gm. Szel-
ków Nowy powiat makowski”/. Policja zrobiła 
zdjęcie odcisków palców zauważonych na 
gładkiej powierzchni kasy, a z popiołu wysy-
panego ze ścianek kasy wyciągnęła część gaze-
ty pt. „Ostatnie wiadomości” z sobotnią datą. 
„Przyciśnięto Seweryna do muru” - w mętnych 
swoich zeznaniach wskazał, że osobnik w nie-
dzielę spacerował, udał się do wioski Orzyc, 
gdzie miał jakoby narzeczoną. Policja trafiła 
pod wskazany adres, a była to chałupka jakie-
goś wyrobnika (nie pamiętam już nazwiska) i 
w mieszkaniu znalazła drugą część gazety 
„Ostatnie wiadomości”, gazeta nosiła plamy 
oliwy, z tego wniosek, że włamywacz wyjechał 
z Warszawy w sobotę, w kupioną gazetę 
„Ostatnie wiadomości” zawinął naoliwione na-
rzędzia i tak się znalazł początkowo na Orzycu, 
następnie w zmowie z Sewerynem przystąpił 
do roboty. Włamywacza policja ujęła śpiącego 

na strychu chałupki na Orzycu.  
Byłem na s

ziwiałem nie gorszą od adwokackiej kraso-
mówczość oskarżonego. Nader sprytnie bronił 
się. Na rozprawie sądowej okazało się, że był 
to spec kasiarz recydywista kilkakrotnie za nie 
takie jak w Szelkowie włamania karany. Na-
zywał się Romanow. Sąd mu wlepił 3 lata wię-
zienia. Dziwnym się wydawało, że taki spec 
nie zachował przy robocie zwyczajnych środ-
ków ostrożności, jak odciski palców i gazeta. 
Widocznie nie przypuszczał, że na prowincji 
mogli go tak szybko wykryć. Według mojego 
mniemania sypał go przed policją Seweryn, 
zawiedziony w swej części z podziału łupu, 
któremu jednak policja nie wytoczyła oskarże-
nia ze względów konfidencjonalnych. 

 
D

iura wydłubaną dziurą w starym i zlasowa-
nym murze. Włamywacz ani grosza w kasie nie 
znalazł, zabrał tylko obligacje pożyczki pań-
stwowej. Obligacje chciał sprzedać w jednym 
z banków warszawskich. Pani, która w okienku 
odbierała obligacje, sięgnęła wpierw po wykaz 
obligacji skradzionych w kraju. Gość to za-
uważył i pozostawiając obligacje w ręku pani 
z okienka i swój kapelusz na podstawce przy 
okienku - czmychnął. 

Po kapeluszu policja
ie kto to był? Syn komendanta powiatowego 

policji państwowej w Pułtusku, student. Roz-
prawy sądowej chyba nie było, bo niedługo po 
tym wybuchła II wojna światowa. 

 
 

Rozmowa  na  moście 
 
N
ycofał się z wójtostwa, a miejsce jego zajął 

z wyboru Edzio Dorocki, chłopek–roztropek 
z Ulask, nadzwyczaj lubiący kiełbasę i parska-
jący śliną przy ożywionej rozmowie, skądinąd 
zasłużony działacz na niwie spółdzielczości, 
aktywny członek zarządu spółdzielni „Społem” 

do chwili wybuchu wojny światowej.  
Dzieci uczęszczały do szkoły. Oleś w Pabia-

nicach, Dziunia w Szelkowie. Oleś n
ach, choć młody jeszcze chłopak, bo 14 lat li-

czący, już pomagał wujowi swemu w robotach 
polnych w Chrzanowie. 
Żona poświęcała się pracy w gospodarstwie 

domowym, chowając kro
e płynęło normalnie, warunki bytowe układa-

ły się pomyślnie, tylko na horyzoncie politycz-
nym zbierały się już chmury, był to rok 1939. 

Bobiński Henryk jak zawsze nie gardził kie-
liszkiem i upijał się ku uciesze innych. Razu

ewnego pijany rzucał kożuszkiem w błoto 
i wykrzykiwał, że swoją Femutkę kocha 
wiecznie i nad życie. Chcąc go uspokoić i na-
prowadzić na drogę do domu, wziąłem go pod 
rękę i perswadując prowadzę, gdy zauważył, że 
zmierzam w stronę jego mieszkania, wyznał mi 
się i skierował się w stronę mostu na rzece. 
Tam w obawie, ażeby nie zleciał z mostu do 
wody przytrzymałem go i dalej perswadując, 
ażeby się uspokoił i poszedł do domu. Przy 
tym dodałem, że takie upicie się może dopro-
wadzić do śmierci, jakiegoś wypadku - ot na 
przykład może pan zlecieć z mostu do wody 
i utopić się, a może pana złapać atak sercowy 
i klapa.  

- Ja bym miał umrzeć? Pyta. A jak pan 
chciał? A

Pogrzeb, odpowiadam. - A jak by to było? 
Zachęcony jego pytaniami i pilną uwagą do t
go co mówię, odmalowałem mu wizję jego po-
grzebu. – Ot, powiadam, byłby duży pogrzeb. 
Na pogrzebie byłoby moc ludzi i wszyscy ko-
ledzy samorządowcy z całego powiatu jak se-
kretarze, pomocnicy, wójtowie, pracownicy 
wydziału powiatowego itd. Widząc, że Bobiń-
ski oparty o poręcz mostu pilnie słucha, maluje 
mu dalej świetności jego pogrzebu. W konduk-
cie pogrzebowym będą nieśli dużo wieńców, 
orkiestra będzie grała: W mogile ciemnej śpij 
na wieki, księża będą zawodzić swoje „Salve 
Regina” itd.  

- I co dalej pyta, gdy ja przerwałem, - a no 
cóż, ja jako 

Most na Orzycu w Makowie tuż po zakończeniu II wojny światowej. Zdjęcie z publikacji „Ocalić 
od zapomnienia” Powiat Makowski strona 17. 

http://www.sejm.gov.pl/
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g

elkie, że i po śmierci chciałby się 
je

Frak  panie kochanku 
i, który 

wówczas już posłował do sejmu, zwierza się do 
m

 balu, w której już widzę zna-
n

robem żałobne przemówienie... a co pan bę-
dzie mówił? Ja tłumiąc śmiech zaimprowizo-
wałem mowę pogrzebową, w której podkreśli-
łem zasługi zmarłego, jego sumienności i pra-
cowitości w wykonywaniu obowiązków 
względem państwa, rodziny, wreszcie zacyto-
wałem pożegnania zmarłego: Żegnam się ko-
chana Femutko, żono najdroższa, żegnam was 
dzieci, koledzy przyjaciele itd. Cytując te po-
żegnania widzę, że Bobek z cicha popłakuje, aż 
wreszcie rozszlochał się na dobre. Wystawił 
twarz, wysmarknął nos i czeka na dalszy prze-
bieg swojego pogrzebu. Ja namyślając się co 
by tu jeszcze mu odmalować ciągnę. - Po po-
grzebie będzie naturalnie stypa pogrzebowa, 
w której wezmą udział wszyscy koledzy, bę-
dzie naturalnie moc wódy i innych napojów 
i zakąsek, koledzy będą popijać zdrowo i wy-
chwalać zmarłego. Widzę, że przy odmalowa-
niu mu wielkiej popijawy Bobek się rozmarzył, 
z lubością słucha improwizacji nie czekając, aż 
skończę przezywa mi i pyta: Panie szefie, a ja 
będę mógł tam być? – Gdzie, pytam. No na tej 
konselacji - odpowiada. Parsknąłem śmiechem 
i odpowiadam, ależ proszę bardzo, aby tylko 
mógł pan z grobu wstać, ale by się wszyscy 
ucieszyli... 

Zamiłowanie Bobka do narodowego napoju 
było tak wi

szcze napić. Bobiński pomału wytrzeźwiał 
zgodził się już sam pójść do domu. Na poże-
gnanie poddałem mu piosenkę: U mazura taka 
dusza, chociaż umrze, to się rusza”. Dłuższą 
chwilę po jego odejściu słyszałem jeszcze 
wśród ciszy nocnej śpiew zdążającego do do-
mu Bobka: umarł Jacek umarł, już leży na de-
sce, gdyby mu zagrali, podskoczyłby jeszcze. 

 
 

 
Pewnego razu wójt Chrzanowsk

nie: Będę miał psiakrew znaczny wydatek 
osobisty. Cóż tam znów pytam. Widzisz ko-
chanku, muszę sobie sprawić frak. Zrobiłem 
zdziwioną minę i ciągnę - Hm... no tak nie 
zawsze przystoi posłowi obracać się w wyż-
szych sferach w tużurku. - No widzisz, powia-
da..., ale taki frak, nie myśl sobie to kupa forsy. 
- No to po co ten wydatek? - Widzisz kochan-
ku, jako poseł zaproszony będę na bal nowo-
roczny na zamku i muszę się pokazać. - No ra-
cja, powiadam. 

Patrząc na zadumanego wójta przedstawiam 
sobie wizję tego
ego na całym powiecie wodzireja w tańcach 

Henia Chrzanowskiego, jak uwija się na Sali 
zamkowej w swoim fraku wśród wydekolto-
wanych dam i jak wodzirejąc pokrzykuje 
w stronę prezydenta, to znów marszałka: - Z 
życiem, panie Ignacy, z życiem. Panie Edwar-
dzie, odbijemy, - to znów: panie do środeczka, 
panowie dokoła itd., tak jak zwykle wykrzyki-
wał na zabawach w Makowie i po wioskach. 
Stłumiłem śmiech, a wójt wyrwany z zaduma-
nia, bo widocznie w zadumie też przechodził 
jakąś wizję pyta: No i jak panie Henryku? Ano 
trudna rada, frak trzeba już w Warszawie ob-
stalować. Wizja moja, a może też i jego do 
urzeczywistnienia nie doszła, na przeszkodzie 
stanął Hitler. 

Soliński  „Wujku” 
 
U państwa Bobińskich zamieszkiwał jako 

sublokator i tam się stołował pan Soliński, 
emerytowany nauczyciel, właściciel kamienicy 
w Pułtusku. Pani Bobińska przyhołubiła go do 
siebie, licząc na to, że kamienica kiedyś jej się 
dostanie. W ten sposób Bobiński miał jak to się 
mówi przyjaciela domu. Soliński edukował pa-
nią Bobińską na większą damę, ucząc ją wszel-
kich form i zasad dobrego tonu w towarzy-
stwie, a nawet uczył ją sztuki pływania podczas 
wspólnej kąpieli w Orzycu. Bobiński przeciw 
przyjacielowi domu nic nie miał, a przeciwnie 
rad był temu, że Fema odwróciła od niego 
uwagę, więcej czasu poświęcając edukacji, to 
też Bobek miał więcej luzu w swych pohulan-
kach. 

Soliński był to typ starego kawalera, złośli-
wego zrzędy, któremu się nigdy nic nie podo-
bało, sam się uważał za coś, a kogoś za nic. 
Nie przeszkadzało mu to składać sąsiadom wi-
zyt, na których wykorzystywał proszone obia-
dy czy podwieczorki. Był inteligentem o szer-
szych horyzontach wiedzy, ale ta jego inteli-
gencja wypaczona trochę, była jego starokawa-
lerskim dziwactwem, grymasem i chimerami. 
Za byle co się obrażał, a już we wściekłość 
prowadzało go to - jak ktoś go nazwał „wu-
jem”. Nie wiem dlaczego go to słowo tak bo-
dło. 

Chłopcy w Szelkowie tak go pozbadli, że 
gdzie go tylko ujrzeli z ukrycia wołali „wuju”. 
Soliński klął zemścił, ale to nic nie pomagało, 
a przeciwnie dawało chłopcom bodźca do dal-
szego wprawiania Solińskiego w złość, ku 
uciesze chłopaków, a także i starszych. 

Zabawnie o tym opowiada mój Lesiek: Pew-
nego razu gromadka chłopców, a wśród nich 
i mój Lesiek, zauważyli w dali nadchodzącego 
Solińskiego. Lesiek dał komendę chłopakom. 
„Wszyscy pod most, Soliński idzie”. Komendy 
dwa razy nie trzeba było powtarzać, chłopcy 
zaraz znaleźli się pod mostem i uczepiając się 
przęseł warowali tuż pod podłogą mostu ocze-
kując Solińskiego. Zamyślony Soliński spacer-
kiem wchodzi na most. Za pierwszymi krokami 
po moście, spod podłogi mostu wydobywa się 
słodko wypowiedziane ,,Wuju”. Soliński stanął 
jak wryty, upatrując dokoła skąd by ten głos 
mógł dochodzić. Nie widząc nikogo zdener-
wowany kroczy dalej, a tu drugie słodziutkie 
„wuju”, Pohamować się już nie zdołał począł 
uderzając laską w most najrozmaitszymi prze-
kleństwami wymyślać niewidocznym „łobu-
zom”, a gdy go złość już trochę minęła sądząc, 
że na tym koniec, kroczy dalej i gdy zbliża się 
do drugiego brzegu mostu nie oczekiwanie sły-
szy spod podłogi cichutkie „wuju”, a potem 
chóralne i głośnie okrzyki pod całą podłogą 
mostu „wuju, wuju, wuju”. Już szybko w po-
nownym zdenerwowaniu i ze złością złorze-
cząc, umykał z mostu by wyrwać się z kręgu 
tej wesołej napaści chłopaków. 

Soliński sypiał w lecie przy otwartym oknie, 
a że sen nie zawsze mu dopisywał, usypiał do-
piero nad ranem. Pasterz wiejski trąbką oznaj-
miał mieszkańcom, że wypędza bydło na pa-
stwisko. Złośliwi chcąc mieć ranną ucieczkę ze 
Solińskiego, grosze dawali pastuchowi, a ten 
głośno co rano trąbił pod oknem Solińskiego. 
Stary kawaler zrywał się z pościeli i stając 
w oknie złowieczył pastuchowi. Tak i inaczej 
zabawiano się we wsi ze starym dziwakiem. 

Raz dziwak ujrzał mnie w towarzystwie wój-
ta, i niektórych z gospodarzy w szynku 
u Krzyczkowskiego, puścił takie powiedzonko: 
Przechodząc obok domu Krzyczkowskiego, 
widziałem przez okno jak szajka zbirów czę-
stując się wódą i krwawymi ochłapami mięsa 
o czymś rozprawia, a herszt szajki (tzn. ja) w 
tej rozprawie przewodzi, pewnie dzieląc trupy. 
Nie gniewało mnie to złośliwe powiedzenie, bo 
wiele dziwakowi należało wybaczyć. 

To też drugim razem przy podobnym naszym 
powiedzeniu u Krzyczkowskiego, widząc So-
lińskiego przez okno, zaprosiłem go do we-
wnątrz. - Wchodzi pan do szajki, mamy tu 
krwawe ochłapy. Soliński na widok trochę 
gdzie niegdzie krwawego, ale smakowitego 
salcesonu z chęcią do szajki się przysiadł, a za 
kołnierz też nie wylewał, i przepraszając za 
Szajkowskie pomówienie, wychwalał nas jako 
przyzwoitych przyjaciół, wchłaniając salceson 
i wysuszając do kropli kieliszki. Tacy to są lu-
dzie dziwacy. 

 
 

Wójt  i  Wójcik  
 
W drugiej połowie sierpnia wydarzenia na 

arenie międzynarodowej dawały znać, że coś 
niezwykłego się święci. Pilnie czytywałem pra-
sę, śledziłem w niej różne posunięcia dyploma-
tyczne, tak polskie jak i państw ościennych 
i dochodziłem do wniosku, że międzynarodo-
wy wrzód nabrzmiewa i prędzej czy później 
musi pęknąć. Wierzyłem w siłę Polski i pomoc 
jej zachodnich sprzymierzeńców, to też nie 
przewidywałem katastrofy. Wszelkie zarządze-
nia związane z sytuacją wykonywaliśmy pilnie 
w gminie, było to naszym patriotycznym obo-
wiązkiem, nakazem chwili. 

Pod koniec sierpnia pełniliśmy dyżury nocne 
przy telefonie, organizowaliśmy ochronę linii 
telegraficznych i telefonicznych wzdłuż szos, 
dawaliśmy baczenie na obcych osobników krę-
cących się po gminie i tu zdarzył się nam cie-
kawy wypadek: 

Samochód obcy, to jest ze znakami rejestra-
cyjnymi zagranicznymi, zatrzymał się przy 
moście, a jeden z pasażerów wysiadł i zszedł 
pod most. Natychmiast zbliżyłem się do samo-
chodu, zapisałem znaki rejestracyjne i posiałem 
kogoś na posterunek policji z żądaniem na-
tychmiastowego przybycia policji na miejsce 
i zatrzymania samochodu. W między czasie 
osobnik spod mostu wyszedł i samochód ruszył 
w stronę Warszawy. Nadałem o tym telefono-
gram do Starostwa, policja ze swej strony spo-
rządziła odpowiedni protokół. 

Za jakieś dwa dni kiedy wyszliśmy przed ga-
nek budynku ja i wójt Dorocki, żegnając od-
jeżdżającego motocyklem posła Chrzanow-
skiego, ujrzeliśmy po przeciwnej stronie szosy 
przechadzającego się tam i z powrotem niezna-
nego osobnika, który stale obserwował plac 
przed zarządem gminnym, skąd wyjeżdżali ro-
werowi posłańcy na wioski z kartami powoła-
nia rezerwistów do wojska. Zaintrygował nas 
ten osobnik. On nas obserwuje, a my jego. Co 
za ptaszek - mówimy do siebie, czego on tu 
wącha. Wójt Dorocki skinął na owego osobni-
ka i tonem srogo urzędowym woła: ej! panie, 
pozwól no pan tu bliżej, gdy nieznajomy prze-
chodził przez szosę zbliżając się do nas ja wy-
mknąłem się do biura i zatelefonowałem na po-
sterunek mówiąc do komendanta posterunku: 



Panie Sachoń przyjedź pan zaraz do gminy, 
mamy podejrzanego ptaszka, tylko prędzej, bo 
może nam odfrunąć. Już idę odpowiedział Sa-
choń. W tym czasie wójt Dorocki indaguje nie-
znajomego kto zacz czego chce w Szelkowie 
itd. Nieznajomy daje mętne odpowiedzi, że 
oczekuje na autobus, pyta wójta, co tu u was 
słychać, podobno macie mobilizację komu i co 
rozwożą w teren sprzed gminy posłańcy na ro-
werach, i jeszcze chce gawędzić, ale wójt ostro 
przerywa mu żądając wylegitymowania się, 
przy tym dodaje: ano to z pana taki ptaszek, za-
raz z panem zrobimy porządek. Ja wycofałem 
się do biura znów do telefonu, by ponaglić. Sa-
chonia, w tym wójt Dorocki wprowadza osob-
nika do gabinetu trochę jakby zmieszany 
i oznajmia. Panie Henryku, to jest pan Starosta, 
a osobnikowi przedstawia mnie jako sekretarza 
gminy. 
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Nie zdążyłem otrząsnąć się ze zdumienia, 
gdy wchodzi Sachoń i bez ceregieli kładzie rę-
kę na ramieniu osobnika zwracając się do 
mnie: To pewnie ten - prawda? Na to niezna-
jomy: Jestem starostą i okazuje Sachoniowi le-
gitymację. Sachoń początkowo niedowierza, 
lecz po chwili upewniwszy się co do auten-
tyczności legitymacji, stuka obcasami i meldu-
je się przepisowo nowemu staroście. Starosta 
każe mu wyjść oznajmując, że wkrótce na po-
sterunek przybędzie, i zwraca się do nas z żą-
daniem przedstawieniami sytuacji w gminie. 

Wiedzieliśmy, że Starosta Łazarz odszedł, 
ale nie wiedzieliśmy, że na jego miejsce przy-
szedł nowy nazwiskiem Wójcik. Podczas gdy 
ja zajęty byłem telefoniczną rozmową z poste-
runkiem policji, pomiędzy wójtem a Wójci-
kiem przed budynkiem zarządu gminnego to-
czył się następujący dialog: 

Dorocki: Kto pan jest? 
Starosta: Jestem Wójcik. 
Dorocki: Tylko bez żartów i głupich kawa-

łów. 
Starosta gniewnie wyjmuje legitymację 
Dorocki: Co się pan tak szarpie? Pan jest 

wójcik, a ja wójt rozumie pan? 
Po obejrzeniu legitymacji Dorocki: Bardzo 

Pana przepraszam, ale nic nie wiedzieliśmy 
o nowej nominacji na Starostę. 

Starosta: Nic nie szkodzi, prowadzi pan do 
biura.  

Sprytnie urządził się Starosta. Pozostawił 
samochód swój z dala od gminy, a sam korzy-
stając z tego, że go nikt jeszcze w Szelkowie 
nie zna, myszkował i podpatrywał gminę, czy 
czegoś niewłaściwego nie złapie. Po złożeniu 
Staroście naszego sporządzenia, Starosta Wój-
cik pochwalił nas za dobre nad wszystkim 
czuwanie, a będąc już poinformowany w Sta-
rostwie o moim meldunku w sprawie podejrza-
nego samochodu na moście i osobniku pod 
mostem wyraził uznanie, a na nasze pytanie co 
za goście byli pasażerami samochodu odpo-
wiedział że Francuzi, pracownicy fabryki zbro-
jeniowej we Francji. 

I teraz rozwiązał mi się w głowie zagadka - 
po co osobnik z samochodu właził pod most? 
Po prostu za swoją potrzebą. Po wyczerpującej 
z nami w różnych sprawach rozmowie Starosta 
żegnając się zagadnął: Jadę do następnej gmi-
ny, tylko nie uprzedzajcie przez telefon o tym 
swoich w tej gminie kolegów. 

Po wyjściu Starosty Dorocki do mnie: Heniu 
zadzwoń zaraz do Rzewnia i powiedz im, że 
zaraz zobaczą nowego Starostę, bo widzisz 

Stańkowski i wójt Napiórkowski może akurat 
chlają, i Starosta złapie ich na tym uczynku. 
Zadzwoniłem, ale sekretarza i wójta nie było, 
a jak się później okazało, Stańkowski z wójtem 
akurat wracali już z gminy nieźle podpici. 

Dojeżdżając z drogi bocznej do traktu Rzew-
nickiego Stańkowski ujrzał na trakcie obłok 
kurzu. Stać powiada furmanowi, a do wójta 
wójcie pewnie jakaś władza do nas jedzie, Co 
ci się widzi? Pewnie bydło pędzą. Stańkowski 

był jednak bystrzejszy zeskoczył z wozu i ścią-
gnął wójta i obaj hyc w krzaczki. W tej chwili 
przejechał traktem samochód ze Starostą. Po-
słaniec z gminy wysłany na skutek mojego te-
lefonu spotkał ich w krzaczkach. Wójt z sekre-
tarzem dowiedziawszy się, że był telefon i że 
naprawdę starosta przyjechał, najpierw wypar-
skali się w przydrożnym rowku, czy studzien-
ce, doprowadzili do ładu fizjonomie swoje 
i ubiory, dopiero ruszyli w stronę gminy. Nie-
obecność swoją w biurze usprawiedliwi obec-
nością swoją na terenie gminy w punkcie pobo-
ru koni do wojska. W naszej gminie w punk-
tach poboru koni asystował w imieniu zarządu 
gminy Bobek.  

Wieczorem tego dnia widziałem pędzone 
w stronę Różana watachy pobranych u gmin 
koni i przeszedł mnie dreszcz... Snułem niewe-
sołe refleksje na temat mobilizacji ludzi i zwie-
rząt. Późną już porą wysłuchiwaliśmy u Tyma 
audycji radiowych. Zwięzłe i optymistyczne 
komunikaty radiowe głosiły, że wszystko jest 
w porządku, że należy zachować w obliczu 
wydarzeń całkowity spokój i pogodę ducha. 
Audycje z Warszawy przerywane były przez 
stacje radiowe niemieckie, które w ohydny 
sposób oczerniały naczelne władze polskie. 
Mówiono na nasz sztab generalny, że to ope-
retka, że wszyscy ministrowie i generałowie to 
banda nieuków i łobuzów, a na marszałka Ry-
dza-Śmigłego, że to jest operetkowy laluś itd. 
Nie można było słuchać tych oszczerstw, to też 
wyłączaliśmy radio. 

 

Pogotowie  mobilizacyjne  
 
Któregoś dnia przed 1 września ogłoszono 

powszechną mobilizację. Zorganizowaliśmy 
w gminie dobrą sieć posłańców, którzy przy-
wożone z Makowa, również przez posłańców 
na motocyklach, a afisze o mobilizacji i karty 
powołań dla rezerwistów natychmiast rozwozi-
li do poszczególnych sołtysówna terenie gminy 
na rowerach. 

Posłańcy gminni rowerowi rekrutowali się 
przeważnie z młodych chłopaków. Ci chłopcy 
nad podziw szybko i sprawnie spełniali swoje 
zadania, bez zwłoki i rozwozili po gminie karty 
powołania, i dzień i noc utrzymywali pogoto-
wie swe przed gminą nie bacząc na porę, wy-
poczynek czy posiłek. Zdumiony byłem zapa-
łem chłopaków i podziwiałem ich poświęcenie 
się dla sprawy. 

Nie mogę tu nie uczynić wzmianki o jednym 
takim posłańcu, a był nim Matuszewski z Szel-
kowa chłopiec liczący do 14 lat. Tenże Matu-
szewski mógł być przykładem jak należy speł-
niać zadania związane z bezpieczeństwem kra-
ju. Postanowiliśmy z wójtem w swoim czasie 
podać Matuszewskiego do odznaczenia. 

Przykładem wielką wagę do ochrony wzdłuż 
szos linii telegraficznych i telefonicznych, 
a także mostków i przepustów na drogach. 
Druty telegraficzne i telefoniczne mogły być 
przez miejscowych Niemców zrywane, a most-
ki i przepusty podminowywane. Na terenie 
powiatu w niektórych wioskach od dawna za-
mieszkiwali koloniści niemieccy, to też należa-
ło się z ich strony spodziewać dywersji.  

W naszej gminie wypadków dywersji nie by-
ło, ale były w innych częściach powiatu. Do-
pełnienia nocnych dyżurów przy słupach tele-
graficznych na szosach, wyznaczani byli starsi 
mieszkańcy w kolejności swych domostw. Ob-
jazdowy posłaniec zameldował mi, że na od-
cinku szosy Orzyc-Laski, nikt nie pełni dyżuru. 
Zajrzałem do kontrolki dyżurów i stwierdzi-
łem, że dyżur ten ma pełnić mieszkaniec Szel-
kowa, Żyd Paliwoda. Chłopcy natychmiast 
przyprowadzili Żyda do kancelarii. Żyd Pali-
woda stanowczo odmówił pełnienia straży na 



szosie w nocy tłumacząc, że ma żonę i dzieci 
i nie myśli narażać się na ewentualny napad na 
niego ze strony niemieckich dywersantów. Po 
grubszej awanturze Żyda wyrzuciłem za drzwi 
i wyznaczyłem do Stróży kogo innego, zasta-
nowiło mnie stanowisko Żyda. Czyżby sprzyjał 
III Rzeszy? Oburzenie moje tym bardziej było 
uzasadnione, że kilkunastoletni chłopcy z ta-
kim zapałem poświęcają się nałożonym nań 
obowiązkiem, a taki Żyd Paliwoda, chłop 
zdrowy jak koń, odmawia wyznaczonej mu 
powinności. Postanowiłem na Paliwodę spo-
rządzić doniesienie karne do Starostwa. Nie 
doszło jednak do tego, niedługo po tym Pali-
woda ze swą rodziną na własnej skórze do-
świadczył dobrodziejstwa Niemców. 
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W dzień widziało się przepełnione autobusy 
zdążające w różne strony z rezerwistami powo-
łanymi do wojska. Odjeżdżający znajomi re-
zerwiści machając czapkami przez okna auto-
busów, żegnali się z wylegającą na szosy lud-
nością. W oczach mężczyzn widziało się zapał 
i niezłomność w walkach w nadchodzącej woj-
nie, w oczach kobiet łzy za swoimi ojcami, 
mężami, synami, braćmi. 

Tak jak w 1914 r. widziałem pociągi uwożą-
ce rezerwistów ku polom walk żołnierzy, tak 
teraz widzę autobusy pełne niezmordowanych 
jeszcze żołnierzy. Tamci w 1914 podążali bić 
się za cesarza, i jechali pod przymusem, ci jadą 
z ufnością w zwycięstwo zmierzyć się z wro-
giem za swoją ojczyznę. W dniach mobilizacji 
nie widziało się wśród ludzi defetyzmu, paniki 
ni rozpaczy, a przeciwnie zapał do obrony 
i wiarę w zwycięstwo. 

Ja nie podlegałem powołaniu do służby woj-
skowej, ponieważ jako sekretarz gminny nie-
zbędny w czasie wojny w administracji gmin-
nej, zostałem z urzędu z powinności wojskowej 
reklamowany /od redaktora: tzn. zwolniony 
z obowiązku stawienia się w ramach mobiliza-
cji/. 

W napięciu i oczekiwaniu na dalsze wypadki 
spełnialiśmy, my pracownicy gminni swoje 
obowiązki. Ciągłe pomiędzy nami dyskusje: 
Czy i kiedy wybuchnie wojna, czy Hitler zde-
cyduje się na uderzenie, kto pierwszy zacznie 
itd. opinje nasze i mieszkańców Szelkowa były 
różne: To, że Hitler zlęknie się mobilizacji 
w Polsce i nie uderzy, to że dojdzie do poro-
zumienia, że z jednej i drugiej strony to są tyl-
ko demonstracje i wzajemne straszenie się. In-
ne opinie wyrażają pogląd, że wojna, gdy wy-
buchnie niedługo potrwa, bo dobrze uzbrojone 
i wyćwiczone wojska polskie wtargną na teren 
Niemiec, a silne lotnictwo polskie zbombardu-
je Berlin i Niemcy ulegną itp. Przysłuchujący 
się tym dyskusjom stary robotnik z Orzyca 
(nazwiska już nie pamiętam) podchodzi do 
mnie i pyta: Co sekretarz na to powie? Czy 
Polska tak mała wobec państwa niemieckiego 
zdoła pokonać Niemcy, które są potęgą?  

Zastanawiałem się nad pytaniami i odpowia-
dam. Prorokować się będą rzeczywiście trudno 
tu powiedzieć, tak czy tak. Trzeba mieć tylko 
wiarę we własne siły i słuszność sprawy odpo-
wiadam. Moim zdaniem ciągnę dalej. Polska 
nie da się Niemcom pobić, ja wierzę w zapał 
żołnierzy polskich i w zapał całego Narodu do 
obrony, czego dowodem są ot choćby te małe 
chłopaki - pokazują na grupkę chłopców przy 
rowerach, gotowych w każdej chwili do wyru-
szenia w drogę i mówię, że w razie wtargnięcia 
wroga w obręb naszego kraju, takie nawet 

chłopaki pokażą co potrafią, gdy broni nie będą 
mieli, gryźć będą i tak powinni robić wszyscy 
poza wojskiem. Stary robociarz z niedowierza-
niem patrzył na mnie westchnął i nic dalej nie 
mówił. Widziałem w obliczu jego dalszy nie-
pokój.  

Dumając nad tym co powiedziałem, na myśli 
mi przyszły wypowiedziane kilka dni temu 
słowa siostry mojej żony Rozalii Chełchow-
skiej z Gosiów, która w rozmowie ze mną na 
temat ewentualnej, wojny powiedziała: 
,,Mówię Ci Heniu, zobaczysz jak Niemiec kie-
dy uderzy, szedł będzie przez Polskę i bił żela-
zem i niszczył wszystko co mu tylko wejdzie, 
dobra nasza armia dobra, ale Niemcowi rady 
nie da” wzdrygnąłem się na przypomnienie te-
go, i namyśl mi przyszło to, dlaczego Polska 
odmówiła przyjęcia od Czechosłowacji uzbro-
jenia i samolotów, kiedy Prezydent Masaryk 
proponował to naszemu Prezydentowi Mościc-
kiemu? Gdybyśmy te broń wówczas przyjęli 
od braci Czechów, jakżeż znacznie powiększy-
ło by się nasze uzbrojenie. Niestety krótko-
wzroczna polityka naszego rządu nie dopuściła 
do tego i olbrzymie uzbrojenie armii czeskiej 
wraz z dużymi i słynnymi na całą Europę cze-
skimi fabrykami broni przeszło w łapy Hitlera. 

Na cóż się zdała ta głupia fanfarada z ode-
braniem Zaolzia od Czechów, gdy dziś już 
i wszystko jest niepewne? Dalej nurtowało 
mnie to zagadnienie, dlaczego Polska odwróci-
ła proponowaną przez związek Radziecki po-
moc w razie ataku? A czy można zawierzyć 
Sojusznikom z zachodu? 

Odpowiedzi na te dręczące mnie wówczas 
pytania znalazłem dopiero w czasie i po woj-
nie, a dokładne na to wszystko odpowiedzi 
szukać należy w książce Dygata pt. „Przepust-
ka do historii!”. Książkę tę łatwo znaleźć dziś 
w każdej bibliotece publicznej /od redaktor: 

najprawdopodobniej chodzi o pozycję nie Dy-
ganta a Zbigniewa Załuski/. 

Pełen wątpliwości, co do swych opinii i nie-
pokoju oczekiwałem wówczas zdaniem moim 
nieuniknionego wybuchu wojny, a wybuch ten 
nie wiem dlaczego, tak jakoś intuicyjnie wy-
czuwałem na 1 września. 

W nocy z 31 sierpnia na 1 września upew-
niwszy się, że pracownik mój zdaje się, że Bo-
biński czuwa przy telefonie, udałem się do 
mieszkania Tyma by posłuchać radia. U Tyma 
przy radiu zostałem kilka osób. Chciwie słu-
chają. Z radia rozlegają się żołnierskie piosenki 
wojskowe. Radio kończąc audycję życzy słu-

chaczom dobrej nocy. Włączając raptem radio 
niemieckie i propaganda Goebbelsa zaczyna 
znów chlustać pomyjami na Polskę. Uciekłem 
od Tyma, nie chcąc słuchać szkalowań. 

Noc spokoju, księżycowa. Na szosie spokój, 
gdzie niegdzie wychyla się ktoś pełniący wartę. 
Od strony Różana jadą duże kryte samochody 
ciężarowe. Kilka tych samochodów przystaje 
na chwilę i rusza dalej w stronę Pułtuska. Na 
pewno wojskowe myślę, jakieś grube ładunki 
czegoś wiozą: Nie jest myślę, tak źle, wojsko 
nocą coś do obrony ku Warszawie przewozi. 

Jakie niemiłe było moje zdziwienie, gdy 
podchodząc do samochodu ujrzałem cywilną 
obsługę, ach to nie wojsko, tylko jakaś cywilna 
na pewno spółka handlowa przewozi towary. 
I znów mnie opętały czarne myśli. Stojąc przed 
gminą, patrzę w gwieździste pogodne niebo 
i pytam się sam siebie w duchu. Jakież nas losy 
spotkają, mnie, żonę i dzieci w zawierusze, 
która się zbliża: Na myśl przychodzą przecho-
dzone w pierwszej wojnie światowej udręki. 
Nie daj Boże, byśmy przechodzić mieli teraz to 
samo. Lesiek ma uczęszczać do gimnazjum 
handlowego w Pułtusku, jutro zaczyna się rok 
szkolny. Przyjęcia do szkoły na razie odłożone. 
Co to będzie dalej. Co będzie i patrzę w twarz 
księżyca, jakbym od niego oczekiwał odpo-
wiedzi. Księżyc obojętnie patrzy na świat. 

Znużony kilkoma następującymi po sobie 
niewyspanymi nocami, ułożyłem się w domu 
do snu. 

 
 

Wojna  wybucha! 
1  września  1939 r. 

 
Wstając ze snu rano, zewsząd słyszę głosy 

wojna... wojna... 

Żołnierze niemieccy niszczą polskie przejście graniczne we wrześniu 1939 r. Wikipedia.
Na twarzach widzę lęk i przerażenie, na twa-

rzy żony zdenerwowanie i zaniepokojenie, na 
twarzach dzieci smutna ciekawość. To już 
i koniec naszego spokojnego życia, koniec na-
dziei na dobre i szczęśliwe wychowanie dzieci 
i na spokojną starość. Nieznany dalszy los jak 
miecz Damoklesa wisi nad głową. Wszystko 
dalsze nieznane, niepewne, zagadkowe. U Ty-
ma słuchają przez radio orędzia prezydenta. 
Widzę łzy w oczach, twarze wyrażają zaciętość 
i mocną wolę walki. 

Stało się to co przewidywano. Karta historii 
poczyna się przechylać na drugą stronę. 
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Na Szelkowie gromadzą się, żywo komentu-
jący wydarzenia. Autobusy dalej mkną w różne 
strony z rezerwistami. Wszystko pod broń... 
Do broni głoszą porozklejane na ścianach afi-
sze z podobizną eleganckiego marszałka. 
Czyżbyś ty był operetkowym marszałkiem, jak 
głosi niemiecka propaganda pomyślałem. 

Telefon ze Starostwa: Wszystko ma iść dalej 
normalnie i bez żadnej paniki orędzie prezy-
denta i inne zarządzenia w drodze. Radio nada-
je o uderzeniach wroga, o bombardowania pol-
skich miast nawołuje do spokoju i zwalczania 
paniki. Audycje przerywane spostrzeżeniami 
służby przeciwlotniczej: Halo, halo! Uwaga, 
nadchodzi itd. Płyną z radia melodie piosenek 
żołnierskich. 

W górze na niebie ukazują się wysoko punk-
ciki, dochodzi szum silników. Ludzie patrzą 
uparcie w górę. To nasze łosie odzywa się ktoś, 
nie to pewnie czeskie... O, o, lecą na zachód, 
teraz będzie Niemcom gorąco. Szły całe eska-
dry niemieckie po bombardowaniu obiektów 
gdzieś w Białostockiem, a naiwni pocieszali się 
jak mogli. 

Drugiego września od strony Makowa ciągną 
sznury samochodów ciężarowych i wozów 
konnych obładowanych uchodźcami i ich rze-
czami, pędzą długie gromady tucznych świń, 
bydła i koni. Wszystko z miejscowości przy-
granicznych pędzą w stronę Narwi, do prze-
prawy na rzece we wsi Zamski.  

Ze starostwa otrzymuję telefon, że jestem 
odpowiedzialny za stan łódek na Narwi, że 
łódki mają być związane przy drugim brzegu 
rzeki. Aha... pomyślałem zaczyna się paniczny 
bałagan w biurach. Ja mam odpowiadać za stan 
łódek na Narwi, jak jestem w Szelkowi, 
a gdzież służba dróg wodnych lub inna? Jak to 
masy świni i bydła przewiezione będą na drugi 
brzeg rzeki? Chyba jest ktoś nad tym, kto tego 
dopilnuje. Uciekinierzy mówią, że Niemcy 
wchodzą już do powiatu przasnyskiego. Rano 
dzwoniłem do sekretarza gminy Krasnosielc, 
jeszcze odzywał się mówiąc, że nie wie co ro-
bić, a Niemcy już są w Jednorożcu. Po połu-
dniu już Krasnosielc nie odzywał się. Na pyta-
nie telefoniczne do Starostwa co robić? Odpo-
wiadają. Siedzieć na miejscu, nigdzie się nie 
ruszać i oczekiwać dalszych rozkazów, akta 
związane z mobilizacją zniszczyć. 

Goniec z Urzędu Skarbowego w Makowie 
przyjechał motocyklem zabrać gminne księgi 
zbiorcze podatku gruntowego i ewidencje 
gruntów, wydałem. - Na co wam, pytam? Z ca-
łego powiatu wszystkie księgi podatkowe wy-
wiezione będą w bezpieczne i pewne miejsce - 
usłyszałem w odpowiedzi. 

Po południu na podwórze gminne zajeżdża 
pełna fura uchodźców. To znajomi z Krasno-
sielca, państwo Gajewscy, nauczyciele, na-
uczycielki. Dziękuję za przybycie, mówię wita-
jąc się z gośćmi. Prosiłem państwa kiedyś na 
odpust do Św. Rozalii i dobrze się składa, bo 
odpust jutro, to jest czwartego września. 
O ironjo, jakiż to będzie w tym roku odpust. 
W mieszkaniu bałagan, bo żona spakowała już 
część rzeczy do wyjazdu z dziećmi w bez-
pieczniejsze, z dala od szosy miejsce... do 
Chrzanowa. Goście rozkwaterowali się 
w mieszkaniu, jak mogli. Żona piekła kurczaki 
na godziwą kolację dla gości. Co ma zostać dla 
Niemca, lepiej dziś je zjemy. Ja również będąc 
tego zdania powyciągałem z szafy nalewki na 
wiśniach. Obfita i dobrze zakupiona kolacja 

położyła nas wszystkich, gdzie kto mógł w do-
bry sen. Ja przed spaniem zapakowałem w 
skrzynię księgi kasowe gminy i gminnej kasy 
pożyczkowo-oszczędnościowej, którą prakty-
kant Tadek Lasko i woźny wynieśli i zakopali 
w obejściu kierownika szkoły Szmidta, na gór-
ce za rzeką. 

Raniutko, goście z Krasnosielca wyjechali 
dalej. Nauczycielstwo kierowało się do Garwo-
lina, takie dyrektywy mieli od swoich władz. 
Pytam żonę dokąd pojedziemy? Rano odpo-
wiada: Ja z dziećmi jadę do Chrzanowa, 
a stamtąd o ile rodzina zdecyduje się na 
ucieczkę, pojadę z matką, bratem i siostrami 
tam gdzie i oni. Byłem na rozdrożu nie wie-
działem co robić. 

Ponieważ byłem w wieku wojskowym 
i zdatnym do służby wojskowej, a odroczenie 
moje wobec opuszczenia gminy traci na swej 
aktualności postanowiłem udać się za Narew 
i tam zgłosić się do najbliższej P.K.U., celem 
włączenia mnie do szeregów wojska. W biurze 
wszyscy pracownicy z wójtem na czele 
w komplecie. Dzwonimy do Starostwa, by się 
czegoś dowiedzieć. Starostwo nie odpowiada. 
Wójt Dorocki twierdzi, że z Makowa już zwiali 
i nie mamy na co czekać. Wypłacił z kasy 
gminnej wszystkim pracownikom i sobie pen-
sje za wrzesień, byłby dał też zaliczki i na paź-
dziernik, ale gotówki zabrakło i oświadczył: Ja 
jadę w mojego jednego konia za Narew, a wy 
panowie zażądajcie podwody i również udajcie 
się tam gdzie i wszyscy, to jest na Narew i dla 
dodania otuchy dodaje: Front pewnie oprze się 
na Narwi, za Narwią poczekamy i na pewno 
niedługo na swoje stanowiska wrócimy. Daj 
Boże myślę..., ale jakiż tu będzie front, gdy ani 
jednego żołnierza polskiego nie widać, a do 
Narwi w prostej linii będzie 3-4 km.  
Żegnam się z żoną i dziećmi, które już siedzą 

na wyładowanej rzeczami furmance i odjeżdża-
ją do Chrzanowa. Za serce targa boleść. Nie 
umiemy sobie poradzić, czy w ogóle je-
chać, czy jechać razem. Furmanki jedna na 
drugą z uciekinierami toczą się w stronę Pułtu-
ska, w dali gdzieś zapewne pod Mławą dudnią 
armaty. Z mieszkańców Szelkowa pozostaje na 
miejscu biedota, wyrobnicy i ci którzy nie mają 
środków lokomocji i nic do stracenia. W na-
szym mieszkaniu pozostają tylko meble, resztę 
żona zabrała ze sobą. 

Od Sielunia zjawił się goniec na motocyklu, 
który rozwoził po powrocie urzędowe papiery. 
Pytam go co i jak tam w terenie. Do Sielunia 
powiada ryzyko dojechać, Krasnosielc już po-
dobno zajęli Niemcy, nie wiem czy uda się 
spokojnie dotrzeć do Makowa. 
 
 

Ucieczka  przed  Niemcami 
 
Przed gminę zajeżdża w parę koni wyzna-

czony na podwodę dla nas Władysław Olkow-
ski z wioski Orzyc – Prędzej Panowie, prędzej 
Panowie, chciałbym was odwieźć na Narew, 
póki Niemcy się tu nie ujawnią i wrócić do żo-
ny i dzieci. Bobiński i Lasko ładują na podwo-
dę maszynę do pisania i swoje tobołki, ja zwle-
kam jeszcze czekając nie wiadomo na co. Żona 
Bobińskiego już wyruszyła z dziećmi oddziel-
nie furmanką. Zjawia się komendant posterun-
ku policji Sachoń, ale już w cywilnym ubraniu. 
Ja powiada wyrywam od razu na Kresy 
wschodnie, tam skąd pochodzę. Pożegnał się 

i uamknął. My niewiele myśląc siadłwszy na 
furmankę: jazda w stronę Pułtuska.  

Ze łzami w oczach żegna nas Wołyńcowa - 
żona woźnego, który został kilka dni temu 
zmobilizowany, a jego miejsce objął stary … 
(zapomniałem już nazwiska). Proszę ich ażeby 
mieli baczenie na biura gminne i moje meble 
w mieszkaniu. 

W drodze do Pułtuska w górze nad nami 
przelatują eskadry samolotów z czarnymi krzy-
żami. Lecą w stronę Warszawy. Zapobiegliwy 
Bobiński wyciąga ze swego tabołka wódkę 
i proponuje po jednym. Już mi nie w głowie 
była wódka, ale aby zabić w sobie niespokojne 
rozmyślania wypiłem. - Skądżeś pan tę wódkę 
tak rano zdobył? - pytam. - Panie szefie, odpo-
wiada Bobiński, ta pocieszycielka strapionych 
musi być. - Może ma rację, pomyślałem. Jakże 
można się wybierać w nieznane bez wódki? Ja 
już wczoraj postarałem się o ten zapas na dro-
gę. – Wojna, wojną powiada, ale! 

Pułtusk okolony zasiekami z drutów kolcza-
stych, rowami przeciwczołgowymi i kozłami 
też przeciwczołgowymi. W murze cmentarza 
na rogatkach miasta widnieją otwory dla kara-
binów maszynowych, kręci się trochę żołnie-
rzy. Na warcie przed bramą cmentarną stoi 
zmobilizowany późniejszy wójt gminy Perza-
nowo Emil Olkowski. Z twarzy jego wyczytuję 
lęk, wzrokiem sięga na pola w stronę Ciecha-
nowa wypatrując widocznie, czy nie ukazuje 
się już tyraliera Niemców. 

Wjazd do Pułtuska zatarasowany furmanka-
mi uciekinierów. Przez zator przepycha się od 
czasu do czasu limuzyna z wojskowymi, aż 
skóra cierpnie na samą myśl jakby teraz nadle-
ciały samoloty nieprzyjacielskie i zaczęły 
bombardować. Stoimy, nie można się prze-
pchnąć ku miastu, gdzieś w pobliżu wystarto-
wał nagle samolot prując powietrze tuż nad 
nami. Widzę na skrzydłach samolotu szachow-
nicę ułożoną z kolorów czerwonego, białego. 
Odetchnąłem... to nasz samolot pomknął 
w stronę Warszawy. Gospodarz Olkowski ze 
łzami w oczach prosi, żeby go już z podwody 
zwolnić. Bobiński oponuje. Ja już każę złazić 
z wozu i zabierać rzeczy. Na szczęście spo-
tkawszy furmankę z żoną Bobińskiego - prze-
siedliliśmy się.  

Zakorkowanie na szosie wreszcie obluźniło 
się i przepchnęliśmy się dalej. Wyjeżdżając 
z miasta przejechaliśmy na drugą stronę Narwi 
i około południa stanęliśmy w miejscowości 
Obryte. Bobińscy zatrzymali się u jednego go-
spodarza, który znał Szelków i niektórych 
w nim mieszkańców. Ja i Tadeusz Lasko udali-
śmy się do miejscowego zarządu gminnego za-
sięgnąć jakich wieści. Idąc w stronę gminy sły-
szymy w dali w kierunku Warszawy głuche de-
tonacje. Odgłosy wybuchów bomb przybliżają 
się... już widać nad lasami czarne kłęby dymów 
znoszące się po wybuchu bomb, oraz warkoty 
silników samolotowych. Ktoś obok mówi: 
Bombardują Nadleśnictwa, inny radzi kryć się 
w zaroślach. 

Na drodze od strony wschodu ukazuje się 
oddział wojska naszego. Żołnierze maszerują 
na czele kapitan na koniu. Czekamy aż oddział 
się zbliży. Widzę jak żołnierze objuczeni torni-
strami i granatami zapasem z wysiłkiem brną 
w piachu. Pot ciurkiem spływa z twarzy, twa-
rze wymizerowane, nadzwyczaj zmęczone. Po-
dobno, aż od Białegostoku maszeruję na obro-
nę Pułtuska. Żal mi było umęczonych marszem 
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podczas spiekoty dnia żołnierzy, poza tym 
w myślach oburzało mnie to, że sznury samo-
chodów ciężarowych i limuzyn unoszą 
uchodźców, a wśród nich żony oficerów z pie-
skami i nawet wazonikami kwiatów a żołnierz 
musi dziesiątki kilometrów maszerować, jakby 
go nie można było z miejsca na miejsce zare-
kwirowanymi pojazdami przewozić.  

Na ten widok, niewesołe refleksje kołatały 
się w głowie. W Zarządzie gminnym w Obry-
tem zastaliśmy pracowników przy normalnej 
pracy. Mocno zdziwili się, że my ewakuujemy 
się z Szelkowa. My im na to: Poczekajcie jesz-
cze z jeden dzień, to uwierzycie, a gdzie wasz 
wójt i sekretarz? Pojechali na odprawę do Puł-
tuska. Wójt i sekretarz niebawem wrócili. 
Przywieźli widocznie odpowiednie dyrektywy, 
bo personel począł zdziwiony zamykać rozło-
żone na stołach księgi i akta i pakować agendy 
biurowe /od redaktora: agendy tzn. dokumen-
ty/. 

Bobiński ze swą rodziną już na dobre rozgo-
ścił się u owego gospodarza. Gdy Tadek Lasko 
i ja weszliśmy na kwaterę Bobińskiego już 
wódka stała na stole i zaczynało się zakrapia-
nie. Siedząc przy stole, widzę jak gospodarz 
domu obrzuca mnie i Laskę nieufnymi spojrze-
niami. Patrzy na nas spode łba. Rozmowa to-
czy się na temat ujętych w okolicy dywersan-
tów miejscowych, to znaczy okolicznych kolo-
nistów niemieckich. Przysuwam się do Bobiń-
skiego i szeptam „dlaczego ten stary tak spode 
łba patrzy na mnie i Tadka Laskę?”. Bobiński 
na to: On jest głupi na punkcie tych dywersan-
tów, każdego kogo nie zna uważa za dywersan-
ta. Odwołał Bobiński starego na bok i tłumaczy 
mu kto my jesteśmy. Stary patrzy nieufnie na 
nas i widać nie daje się przekonać. 

Ha trudno pomyślałem. Panie Tadku - mówię 
do Laski, musimy sobie gdzie indziej nocleg 
znaleźć, bo tu nam nie radzi. Rodzina gospoda-
rza widać innego była jak on zdania, zaczęła 
nas przypraszać żeby na nocleg zostać. Bobiń-
ski nie żałował wódki, a skąd ją czerpał nie 
wiem, to też pomału ponure oblicze gospoda-
rza zaczęło się rozjaśniać.  

 
 

trzymaj  sukinsyna 
na  muszce 

 
Pośród nas komentowaliśmy sobie zdarzenie 

jakie miał stary Tym z Szelkowa tego dnia, 
o czym ktoś z uciekinierów kręcących się 
w obrytym nas powiadomił. Otóż Tym z Szel-
kowa zacny i patriotyczny człowiek mający 
syna swego Wacława w wojsku w stopniu ka-
pitana dyplomowanego, wyprawił rodzinę swo-
ją wozem do Ostrówka za Narew, a sam z apa-
ratem radioodbiorczych, którego mu było żal 
w Szelkowie zostawić podążał za rodziną pie-
szo, gdy przeprawił się łódką przewoźnika za 
Narew od razu wpadł w objęcia patroli woj-
skowej złożonej z kilku naszych żołnierzy, któ-
ra penetrowała nadnarwiańske chaszcze. Tym 
przedzierając się przez krzaki z aparatem ra-
diowym pod pachą słyszy nakaz: Stój, ktoś ty! 
Przestraszony Tym stanął jak wryty, nie spo-
dziewając się takiego okrzyku i odpowiada. - 
Ja Tym. - A co masz pod pachą? - Aparat ra-
diowy, odpowiada. – Aha, mamy ptaszka - 
mówi żołnierz mierząc karabinem w Tyma. No 
tak ... zgadza się mówi drugi żołnierz: Nazwi-

sko niemieckie. Stacja radiowa pod pachą, dy-
wersant psia jego mać. Tym drżąc ze strachu 
poczyna przekonywać żołnierzy, że nie jest 
żadnym dywersantem, ale to nic nie pomaga. 
Żołnierze każą mu iść na przód, a sami z wy-
mierzonymi w niego karabinami podążają za 
nim, jeden z nich mówi do drugiego: trzymaj 
sukinsyna dobrze na muszce i w razie czego 
pal mu w łeb. Tyma uratowali od nieszczęścia 
uciekinierzy na drodze, którzy przekonali żoł-
nierzy o jego niewinności. Trzeba dobrze uwa-
żać pomyślałem sobie, żeby jaka idiota w dal-
szej mojej drodze nie wzięła, mnie, czy nas 
obu, to jest mnie i Tadka Laskę za podejrza-
nych, wszak panika i głupota mogą być przy-
czyną nieszczęścia w drodze. 

Z Obrytego na drugi dzień rankiem ruszyli-
śmy do Rząśnika. Bobińscy zostali w Obrytem. 
Ja i Lasko znaleźliśmy się w Rząśniku, gdzie 
spotkaliśmy wiele rodzin z naszej gminy, 
a także Wójta Dorockiego i ojca Tadka, to jest 
Starego Laskę sołtysa wsi Ciepielewo. 

W Rząśniku mieszkańcy prawie w każdym 
domu bili świnie, mięso solili i magazynowali 
w beczkach, zakopywali też zboże. Przezorni, 
czynili zapasy na czarną godzinę. Przez wieś 
przyjechał na koniu, ledwie trzymającym się na 
nogach, równie zmęczony żołnierz oglądając 
się w stronę zarośli nad Narwią. Był to żołnierz 
z patroli konnej, od którego nic nie mogliśmy 
się dowiedzieć. Po chwili od strony Narwi uj-
rzeliśmy kilku galopujących na koniu żołnie-
rzy. Dorocki chciał ruszyć furmanką dalej, ale 
mu klacz zachorowała. Powiedział do nas ru-
szajcie dalej, nie oglądajcie się na mnie, bo 
mąż i ja dalej nie pojadę. Zdecydowaliśmy się 
z Tadkiem Laską na nocleg w Rząśniku.  

O spaniu nie było mowy. Nasłuchiwaliśmy 
tylko czy Niemcy się nie przybliżają. W nocy 
obserwowaliśmy łunę pożaru w stronie Róża-
na, to miasto Różan wzniesione na wzgórku 
nad wielką Narwią płonęło. Słychać też było 
odgłosy armat, a rano też grzechot karabinów 
maszynowych. A więc Różan broni się pomy-
ślałem, natomiast od Różana wzdłuż Narwi 
w stronę Pułtuska żadnej wrzawy bojowej nie 
słychać. Jasnym dla nas już było, że na Narwi 
oporu nie będzie i trzeba ruszać dalej ażeby 
zdążyć za Bug, może na Bugu nasi stawią opór, 
a my za Bugiem zgłosimy się do służby woj-
skowej. Zaraz rano nie czekając na nic, ja i La-
sko z walizkami w ręku ruszyliśmy droga pol-
ną na wschód z myślą dotarcia do Wyszkowa 
i dalej na Bug.  

 
 

Drogą  wloką  się  gromady  
uciekinierów 

 
Drogą wloką się gromady uciekinierów pie-

szo i furmankami. Do furmanek poprzywiązy-
wane są krowy, dzieci pędzą też przy wozach 
świnie. Każdy ucieka ze swym dobytkiem i ro-
dziną ale dokąd? Nikt nie wie, aby tylko odda-
lić się od najeźdźców, a po tym może Bóg da, 
że nasi wroga odeprą i znów się wróci do 
swych gniazd. Tak każdy myśli.  

Ja dziwię się tylko, dlaczego nie widać nig-
dzie naszego wojska? A może wojsko koncen-
truje się na linii Bugu? Tak rozmyślając wle-
czemy się za gromadami uciekinierów. 
W pewnej chwili słyszymy w górze ryk moto-
rów i widzimy kilka samolotów niemieckich 

zniżających lot nad drogą pełną ludzi. Samolo-
ty przemknęły nad naszymi głowami, w dali na 
przedzie drogi usłyszeliśmy z samolotów trza-
ski karabinów maszynowych. Ludzie w popło-
chu rozbiegli się po polu. Samoloty wypuściw-
szy kilka serii pocisków karabinów maszyno-
wych pomknęły dalej. Na szczęście ofiar w lu-
dziach tym razem nie było.  

 
 

… podarłem  na  strzępy  
mój  … pamiętnik 

 
Wówczas to podarłem na strzępy mój niesio-

ny w walizce pamiętnik z różnymi zapisami, 
w którym zapisywałem wszystkie zdarzenia 
oraz spisałem wszystko z mojej przeszłości. 

Zniszczyłem też różne dokumenty osobiste 
a m.in. zaświadczenie Wojskowego Biura Hi-
storycznego o mojej przynależności do P.O.W. 
w roku 1918. Ponieważ w pamiętniku opisywa-
łem naszą działalność peowiecką w związku 
z rozbrajaniem Niemców w roku 1918, nie 
chciałem by przy ewentualnej rewizji osobistej 
dokonanej przez Niemców, którzy mogli nas 
dogonić, znaleźli przy mnie dowody wrogiej 
przeciw nim kiedyś działalności.  

Zmęczeni dotarliśmy do tak zwanych pulw. 
Pulwy to duże tereny łąk na dawnych bagni-
skach. Wśród uciekinierów spostrzegam Wła-
dysława Ogonowskiego z Szelkowa, siedzące-
go na wyładowanej tobołami swojej furze. 
Ogonowski z nienawiścią przygryza mi: „Tak-
żeście wyrządzili, wy legioniści z waszym 
marszałkiem, że my musimy się tułać obecnie 
jak bydło.” Nie umiałem mu na to odpowie-
dzieć nie zdążając zebrać myśli, pomyślałem 
tylko: a wy cudacy lepiej byście wyrządzili na 
pewno byście Polskę bez strzału wrogowi od-
dali. Minęliśmy furę Ogonowskiego i poszli-
śmy dalej. Wśród uciekinierów dowiedziałem 
się, że na pulwach są uchodźcy z wiosek poło-
żonych pod Różanem. Serce żywiej zabiło mi. 

Pewnie tam w dolinie na pulwach jest moja 
rodzina to jest moja żona z dziećmi i rodzeń-
stwem. Panie Tadeuszu zwracam się do Laski: 
Złap pan od któregoś z odpoczywających ucie-
kinierów roweru i zjedź pan w dolinę, może 
tam się pan czegoś o mojej rodzinie dowie. La-
sko w mig to uczynił. Po długiej chwili nie wi-
dząc wypatrywanego z drogi powrotnej Tadzia 
począłem się niepokoić o niego. Miałem już 
gorzkie wyrzuty sumienia, że chłopaka na pul-
wy posłałem tym bardziej, że stamtąd docho-
dziły odgłosy wystrzałów, gdy tak stoją wpa-
trując się w krzaki, z których spodziewałem się 
że powinien nadjechać Lasko, z innego miejsca 
wyskakuje z krzaków. Boże dzięki, pomyśla-
łem z ulgą. No i jak? Pytam. Nigdzie pańskiej 
rodziny nie widać i nic o nich tam nie słychać, 
- a te strzały, pytam? - A cholera je wie, odpo-
wiada Tadek, może to patrole Niemców, a mo-
że to jeszcze nasi patrolom ich odgryzają się. 
Ruszyliśmy dalej.  

Wieczorem odpoczywaliśmy pod lasem przy 
wsi chyba Poświętne. Zmrok już zapadł. Po-
wietrze ciepłe, duszne, aż się nie chce wstawać 
ze mchu pod lasem, a nogi zbolałe i mam wra-
żenie stopy poodparzane. Nagle opodal 
w pierwszych drzewach lasu błysk i wybuch. 
Zerwaliśmy się na nogi nie widząc czy uciekać 
i w którą stronę. Po chwili słyszymy w lesie 
rozmowę po polsku. Podchodzimy bliżej i roz-



poznajemy to kapral, jeszcze nie Niemcy. To 
my powiada spowodowaliśmy wybuch ślepego 
granatu dając tym umówiony sygnał naszej pa-
troli. Wchodzę w rozmowę z kapralem. Kapral 
niechętnie machnął ręka i wyrzekł. Panie nie 
spodziewałem się takiej zasranej wojny. Ofice-
rowie pozwiewali, a my tu w kilkunastu błą-
kamy się po lasach i nie wiemy co robić. Źle 
pomyślałem.  
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… docieramy 
do  Wyszkowa 

 
W dalszej naszej nocnej wędrówce przez las 

uczepiliśmy się jakiegoś sunącego po cichu po 
piaszczystej drodze taboru wojskowego. I tak 
uczepieni furmanek w chmurze unoszącego się 
z piaszczystej drogi pyłu docieramy do Wy-
szkowa. Drogę końcową oświetla nam pożar 
wyszkowskiego browaru piwnego. Przed mo-
stem niemożliwy zator. Oficer stojący na mo-
ście przepuszcza według wykazu, do którego 
zagląda przyświecając sobie bateryjką. Po-
szczególne jednostki wojskowe. Obok duża 
grupa cywilnych mężczyzn uciekinierów pro-
szących oficera o przepuszczenie przez most na 
drugą stronę Bugu ich jako wojskowych na 
ochotnika. Z kolei na most wjeżdża szwadron 
ułanów z noszonymi szablami w rękach. Jeden 
z grupy ułanów krzyczy w stronę uciekinierów: 
- Nie pchać się cywilna banda... my za nich 
walczymy, a oni jeszcze w cywilów się ba-
wią... - Dużoś cholero nawalczył - odzywa się 
ktoś z grupy cywilnych, - jeszcześ Niemca nie 
widział, a już wiejesz. Incydent zażegnał ofi-
cer.  

Czekamy swojej kolejki, gardła mamy za-
schłe z pragnienia i kurzu, któregośmy się na-
łykali w drodze. Jak to będzie gdy się rozwidni 
i samoloty niemieckie nadlecą? Jatka odpowia-
da Laska. Naraz widzimy grupkę ludzi nad-
chodzących od strony palącego się browaru. 
Każdy ma po kilka butelek piwa, piją idąc. 
Biegniemy w stronę pożaru. Lasko wyprzedził 
mnie, ja już nie idę, ale kuśtykam, tak mnie 
nogi bolą. Nie doszedłem do browaru. Czekam. 
Naraz w świetle łuny widzę Tadka w drodze 
powrotnej obładowanego butelkami piwa. Jest 
piwo, co za rozkosz dla nas, na nasze wy-
schnięte gardła. 

Popijając piwo czekamy dalej. Rozwidnia 
się. Teraz będzie bal myślę, jak tu nadleci 
eskadra samolotów wroga. Naradzamy się, że 
chyba cofniemy się do tego lasu, przez który 
wędrowaliśmy, tam będzie od nalotów bez-
piecznie, gdy się już podnosimy z zamiarem 
osiągnięcia lasu, grupa cywilnych poruszyła się 
i bractwo gęsiego wali, na most. No nareszcie 
i my na końcu tej grupy dostaliśmy się na most 
i na drugą stronę Bugu.  

Wyszków poprzedniego dnia był bombardo-
wany. Wiele osób cywilnych padło na rynku 
i ulicach wiele domów strawiły pożary od 
bomb, a z nimi spłonął też błogosławiony 
przez nas browar piwny. 

Po drugiej stronie Bugu widzę trochę żołnie-
rzy obsługujących cysterny z benzyną na sa-
mochodach. Cysterny wyjeżdżają jedne w las, 
drugie wyjeżdżają z lasu. Ach pomyślałem... 
pewnie magazynują materiały pędne, może 
wreszcie nad Bugiem pewnie ustabilizuje się 
front.  

… nalot 
 
Ciągniemy dalej szosą na wschód. Gdzieś 

koło południa zatrzymujemy się na odpoczyn-
ku, ale gdzie tu odpocząć? A należałoby wy-
moczyć odparzone nogi i pożywić się jaką cie-
płą strawą. W dali od szosy widzimy na polu 
samotną zagrodę złożoną z niewykończonego 
domku, chlewów i stodółki. Za zagrodą zaczy-
na się zagajnik. Widzimy jak kilka osób z to-
bołkami ciągnie gęsiego w stronę tego domku. 
Idziemy i my.  

Okazało się że ludźmi ciągnącymi w stronę 
zagrody byli: Nosarzewski z żoną i córką 
z Makowa, oraz jakiś lotnik w mundurze ze 
swoją żoną. Rozkwaterowaliśmy się w niewy-
szykowanej izbie na ułożonych deskach i błogo 
odpoczywamy. Nad nami słychać ciągle war-
kot maszyn lotniczych. To eskadry niemieckie 
patrolują niebo. Chyba tu nie rąbnie, powiada-
my do siebie, bo cóż mu przyszłoby z tej cha-
łupy? Oj, oj panowie, odzywa się stara miesz-
kanka domu, przez zagajnik idzie tor kolejowy 
i oni tu się zawsze kręcą i spuszczają bomby. 
Lotnik powiada, że zagubił swoją jednostkę 
i nie wie gdzie jej szukać. Ja proszę gospody-
nię o sprzedanie mi garnuszka mleka.  

Przez izbę przesunął się ponury, w starszym 
wieku gospodarz! Dziewczyna z drugiej części 
domu przynosi mi garnuszek mleka. Nie mogę 
mleka wypić, jest ono zielonawe i cuchnie. 
Mleko wylewam. Jacyż nie sympatyczni ci 
mieszkańcy tego domu powiada ktoś, tacy jak 
ich mleko odpowiadam.  

W górę słychać warkot motorów. Nagle No-
sarzewski zrywa się z desek i wydaje okrzyk: 
Zwiewamy stąd. Ależ panie teraz jest nalot - 
ktoś powiada. Niech sobie będzie, nalot ale my 
zwiewamy, to mówiąc ciągnie żonę i córkę ku 
wyjściu. My widząc jakąś w oczach Nosarzew-
skiego stanowczość i lęk, również wysuwamy 
się za nimi. Na dworze widzimy piekło w gó-
rze. Gromadę samolotów niemieckich atakuje 
jeden samolot polski, może ich było więcej, ale 
ja dostrzegam tylko jeden. Niemcy zrzucają na 
zagajnik bomby. Gęsiego szybko biegniemy 
w stronę grupy drzew na polu. Za nami słychać 
wybuch. Lasko biegnąc mówi: Panie obejrzyj 
się pan za siebie. Odwracam głowę i widzę jak 

w chmurce czarnego dymu fruwają belki do-
mu, któryśmy przed chwilą opuścili.  

Dobiegając do drzew widzę w dali w górze 
smugę dymu, a poniżej spadający samolot 
i zdaje mi się, że to polski. Samoloty odchodzą, 
nastaje chwila ciszy.  

Dom, w którym przed chwilą odpoczywali-
śmy bucha płomieniami ognia. Ciągniemy do 
widniejącej z dala szosy, a za nią zabudowań 
folwarcznych, w około, których widzę dużo 
bydła. Dochodząc do szosy, znowu samoloty 
w górze, znowu wybuchy i trzaski karabinów 

maszynowych z pokładów samolotów. Lasko 
wciąga mnie gwałtem pod rozłożyste duże 
drzewo przydrożne, po gałęziach tnie seria po-
cisków karabinowych, aż liście lecą. Samolot 
dalej ostrzeliwuje zabudowania folwarczne, 
bydło w popłochu rozbiega się po polach.  

Po chwili cisza w górze, od strony folwarku 
słychać jęki rannych i okrzyki pomocy. Korzy-
stając z chwilowej ciszy wolnej od nalotów, 
zbieramy się na szosie. Podjeżdża fura nałado-
wana tobołami, wyjechała z krzaków z ukrycia. 
Na wozie rodzina sekretarza Matusiaka z Ma-
kowa, przy furze Matusiak. Naradzamy się co 
robić dalej, w którą stronę jechać. Szosą od 
strony Warszawy pojawia się ktoś na rowerze. 
Zatrzymujemy, pytając jak tam w Warszawie. 
Nic pocieszającego odpowiada rowerzysta, 
rząd już uciekł z Warszawy, za chwilę ujrzycie 
tłumy uchodźców warszawskich. Nowina ta 
była dla nas przygnębiająca. W oczach starego 
legionisty Nosarzewskiego ukazały się łzy. Nie 
pamiętam który to był dzień wojny. 
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… docieramy   
do  Łochowa 

 
Idziemy do osiedla. Zdaje mi się i na pewno 

tak jest to był Łochów. Domy przy szosie 
opuszczone, mieszkańców tych domów nie wi-
dać. Przy jednym z domów stoi porucznik 
z rozłożoną mapą i wydaje jakieś rozkazy kilku 
stojącym przed nim i jak widać wielce zdrożo-
nym szeregowym. Opuszczając Łochów wcho-
dzimy w las, tam rozkładamy się, ja i Lasko na 
zasłużony odpoczynek. Matusiak zabrał na 
furmankę Nosarzewskich i pojechał dalej. Nie 
prosiliśmy go o przysiadkę, bo z miny jego wi-
dać było, że nikogo już na wóz nie weźmie, to 
też obaj zdani byliśmy na łaskę do dalszego lo-
su, no i na własne nogi.  

Poczęło się zmierzchać. Zagon gryki pod la-
sem lśnił w mroku bielą jak płachta śniegu, da-
lej za zagonem zaczynały się krzaki. Wpatru-
jemy się spod lasu na ów zagon i krzaki.  

W głowie mi dzwoni, jakieś czarne płatki 
migoczą, w oczach. To przemęczenie, znużenie 
na skutek przebytej pieszo drogi i kilku już 
nieprzespanych nocy. Przechodzą wśród krza-
ków przyleśnych jacyś mężczyźni. Zobaczyw-
szy nas rozłożonych pomiędzy sosnami na 
skraju lasu, odskoczyli w bok - swój powiada-
my na to, nie bójcie się. Po chwili jeden z nich 
podchodzi do nas i przypatrzywszy się nam 
mówi: Panowie nie dziwcie się, myśmy się 
oderwali od pierwszych patroli niemieckich 
i gonimy co sił w nogach. - Gdzie mogą być 
Niemcy? - pytamy. Na to oni: wszędzie już 
można się ich spodziewać, gdyż idą szeroką 
ławą. 

W Wyszkowie była ostra z Niemcami po-
tyczka i nasi wycofują się. Niechby ich trochę 
dłużej przy Bugu potrzymali, obyśmy mogli 
ujść dalej. Któryż to dzień wojny, myśl, zupeł-
nie straciłem rachubę czasu. Lasko mi mówi: 
Panie szefie ciemno już na dobre korzystajmy 
z tego, że w nocy niema nalotów i prujmy da-
lej. Poczekaj mówię niech nogi trochę lepiej 
wypoczną. Leżeć dalej patrzymy na krzaki po-
za zagonem. - Panie, mówi Lasko we znakach 
coś się rusza. Wytężam wzrok, widzimy jakby 
przyczajonych w krzakach. Patrzę w jeden 
punkt i pewny jestem, że to podkradający się 
osobnik. Cisza wokół. Rzekomi osobnicy nie 
zbliżają się. Tfu mówię to zmęczona nasza wy-
obraźnia wpatruję w krzewach podkradających 
się Niemców. Śmiejemy się obaj wreszcie 
podnosimy się.  

Wychodzimy na szosę. Na szosie rzadko już 
turkoczą furmanki. Jakiś żołnierz na koniu 
zdąża w stronę przeciwną szuka reszty kole-
gów ze swego oddziału. Po drodze spotykamy 
za pewną odległość leżące na zboczach drogi 
pociski armatnie nie wypalone. Co to ma zna-
czyć, pytam Laskę. Chyba Laskę. Chyba nasi 
artylerzyści, mówił Lasko po drodze, umyślnie 
gubią pociski by im było lżej. Ta odpowiedź 
nie trafiła mi do przekonania, to też rozmyślam 
dalej nad tą zagadką.  

 
 

… dzieci 
 
W dali widzimy duży zator na szosie. Dożo 

cywilnych furmanek z ludźmi i dziećmi oraz 
przywiązanymi do wozów krowami oczekuje 
ruszenie kolumny od przodu. Przemykając się 
rowami widzimy przesuwające się wolno tuż 
przy furmankach z ludźmi furgony wojskowe. 
Z furmanek słychać płacz dzieci i narzekania 
starszych. Wychodzimy na czoło kolumny, 
która już rusza.  

Patrzę i własnym oczom nie wierzę. Na szo-
sie gromada może do 30 dzieci, w wieku od 
kilku do 10 lat zbita w gromadę jakby stadko 
owieczek z główkami pochylonymi w dół, 
przynaglana do pośpiechu przez dwie niewia-
sty, które gromadkę tę spychają na brzeg szosy, 
by dać ważność przesunięcia się pojazdom, 
prawie biegiem zdąża na przód. Staram się 
przyjrzeć twarzyczkom tych dzieci. Oczy za-
płakane, wyziera z nich lęk i jakoś rozpacz. 
O Boże! Na jakąż poniewierkę i tułaczkę wy-
stawione są te niewinne dzieci. Były to dzieci 
z jakiegoś Sierocińca ewakuowane przez dwie 
wychowawczynie. I tu przyszedł mi na myśl 
widok wielu limuzyn z żonami oficerów waliz-
kami i pieskami, które widziałem w Pułtusku 
i na szosie do Wyszkowa. Nawet dla dzieci nie 
znalazł się jakiś samochód ciężarowy lub 
choćby dobrze wymoszczona słomą furmanka. 
Nie widziałem wtedy jeszcze, że to martyrolo-
gii polskich dzieci dopiero początek. 

Dzieci wchodzą zbitą gromadką na drewnia-
ny nieduży most. Stukot nóżek dziecięcych 
o deski mostu istotnie sprawia wrażenie, jakby 
to stadko małych owieczek przechodziło. Co to 
za rzeka? - pytam. Liwiec ktoś odpowiada. Nic 
mi to nie daje, bo tej rzeki nie znam i nie wiem 
po prostu gdzie jesteśmy i jaka miejscowość 
będzie przed nami. W uszach niemożliwie 
dzwoni, czarne płatki latają przed oczyma, wy-
czerpani jesteśmy do kresu. Słyszę zawołanie 
Heniu! Odwracam głowę, patrzę po furman-
kach, ktoby mnie wołał, ale nic nie spostrze-
gam. Ludzie siedzą na tobołach z głowami po-
spuszczanymi w dół, w ten sposób drzemią na-
bierając sił do dalszej wędrówki i przygód.  

Na jednej furmance widzę kogo? Toć to 
Chełchowska Róża z Gosiów. Zdążam do zjeż-
dżającej furmanki łapię się za kłonicę i krzyczę 
hej Chełstowska! Niewiasta z wozu odwraca 
się do mnie w zamyśleniu. Ach to nie Cheł-
stowska stwierdzam i puszczam kłonicę ze-
pchnięty przez następną furmankę w rów. Co 
się ze mną dzieje, to mnie ktoś woła, to widzi 
mi się Chełstowska, naraz szeptem zatrzymuje 
się jakbym się miał wwalić w dół pod nogami. 
Lasko uderzył sobą o mnie i zatrzymał się. 
Uważaj pan tu dół. Jaki tam dół, tu niema dołu 
odpowiada Lasko i bierze mnie pod rękę. Ach 
to halucynacje tłumaczę sobie. Zmęczenie 
i niewyspanie robi swoje pomyślałem. 

Zbliżamy się do jakiegoś osiedla. Przed mu-
rowanym domem, z którego spływa oknem na 
drogę blask lampy, stoi gromadka ludzi. Cze-
kają, na chleb, który za chwilę mają przez okno 
sprzedawać. Nie pamiętam już, czy nabyliśmy 
tam czy nie bochenek chleba, bo tylko Laska 
przy okienku na chleb oczekiwał, ja zwaliłem 
się w rów po prostu bezwładny. 

Dnieje już, podnosimy się z rowu i ruszamy 
dalej. Mijamy duży las ciągnący się wzdłuż 
szosy. Na brzegu lasu od pola widzę może 
szwadron ułanów. Ułanów ustawia jakiś stary 

już o siwym włosie na głowie oficer. Ułani na 
koniach ustawieni w jednej linii, tuż przy ścia-
nie lasu. W górze słychać szum motorów lotni-
czych na szosie rozlegają się krzyki „Kryć się”. 
Skaczemy w zarośla. Myślę gdzie też w tej 
chwili owa gromadka dzieci. Samoloty z łosko-
tem silników przelatują nad lasem i lecą dalej, 
na szczęście nie zauważyli ułanów pod lasem. 
Tą męczeńską drogą wleczemy się dalej. Lasy 
i lasy, wioski przydrożne wraz przejdzie nad 
głowami nalot niemieckich bombowców i tak 
w kółko.  

Nie myślę już nie zdaję sobie z niczego 
sprawy, jestem nie czuły na głód. W pewnym 
momencie jakiś oficerek drze się do nas. Kryć 
się sakramenckie cywile i z rewolwerem w rę-
ku grożąc nam ukrywa się w krzakach. Przy-
kucnęliśmy pod jednym krzakiem i patrzymy 
jak bohater w mundurze patrzy przestraszony 
w górę. Samoloty z rykiem maszyn przeleciały 
i poszły dalej. Wychodzący- z zarośli kilku 
żołnierzy z kpiną mówi patrząc w stronę krza-
ka, w którym siedział jeszcze wystraszony ofi-
cer: On laluś myślał, że to na niego Niemcy na-
lot zrobili. W dali słychać było odgłosy wybu-
chających bomb zrzuconych na jakieś zabudo-
wania.  

 

… dziewczyna 
 
Wstępujemy do jakiejś wieśniaczej chaty 

i prosimy o mleko. W kuchni nad wyraz piękna 
i młoda dziewczyna miąsi w dzieży ciasto na 
chleb. Dziewczyna głosem woła: Babciu: niech 
babcia poda tym panom mleko. Zgrzybiała sta-
rością babcia trzęsącymi się rękoma stawia na 
stół dwa kubki gorącego mleka. Rozsiadamy 
się przy stole i z lubością wchłaniamy zbawczy 
nektar. Babcia lituje się nad nami, że musimy 
tak wędrować. - A państwo zostają na miejscu 
i nie myślą uciekać? Pytam. Otwierają się 
drzwi od pokoju i stojąc w drzwiach wypara-
dowana paniusia rzecze: a dokąd tu wędrować 
i po co, kiedy Niemcy tuż tuż, po prostu niema 
gdzie.  

Obserwując dziewczynę przy dzieży i paniu-
się w drzwiach, stwierdzam rażący kontrast 
pomiędzy obiema. Jedna naturalna, nie ubiera-
jąca swych wdzięków twarzowych w torbę 
szminki, , gromady pudru i w tej swojej natu-
ralności istotnie piękna, druga naszminkowana 
i wymalowana, chociaż podobna do pierwszej - 
brzydka. Były to siostry. Paniusia wyszminko-
wana była żoną podoficera zawodowego, jej 
siostra panną. Lubując się widokiem dziew-
czyny przy dzieży myślę: Dziewczyno broń 
Cię Boże farbować swą piękną cerę, obyś nie 
zapatrzyła się na siostrę. Dziękując za mleko 
zbieramy się do wyjścia. Dziewczyna od chle-
ba wdzięcznym głosikiem i życzliwie, co wi-
dać z jej chabrowych oczu zaprasza: Zostańcie 
panowie jeszcze, niedługo chleb upieczemy, to 
weźmiecie sobie panowie na drogę. Siostra 
dziewczyny obojętnie zaciągała się papiero-
sem. Chwila niezdecydowania, wreszcie zrażo-
ny wzrokiem pani podoficerowej pociągnąłem 
Laskę ku wyjściu, rzucając wdzięczne spojrze-
nie w stronę pięknej dziewczyny. A może pani 
podoficerowa miała męża ukrytego w pokoju, 
który przezornie dla swego oddziału stał się 
zagubionym i dlatego była dla naszej dłuższej 
obecności w tym mieszkaniu niechętna.  



Poszliśmy dalej ale już nie trzymaliśmy się 
szosy tylko drogami polnymi, leśnymi i róż-
nymi, aby tylko na wschód obojętnie do jakiej 
miejscowości. Przystawaliśmy w poszczegól-
nych wioskach, ale nic nie mogliśmy się do-
wiedzieć, mieszkańcy wiosek byli wystraszeni 
i nie bardzo chcieli wszczynać rozmów z nie-
znanymi im osobnikami. Mówię do Laski: 
Zmierzajmy jednak do jakiej szosy, zawsze na 
szosie dla nas będzie bezpieczniej, a tu mogą 
nas wziąć za jakich dywersantów i przypo-
mniała mi się przygoda Tyma: „Te trzymaj do-
brze na muszce tego sukinsyna". 
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Zaczym dotarliśmy do szosy zapadła już noc. 
Idziemy szosą, wzdłuż czarnego lasu. Szosa 
skręca w prawo. W dali za sobą mniej więcej w 
tej stronie którędy płynie Bug, widzimy ponad 
lasami wytryskujące w górę świetliste rakiety 
to czerwone, to zielone, to znów pomarańczo-
we. Czyjeż to wojska dają jakieś sygnały, na-
sze czy wroga? Nie umiemy sobie na to odpo-
wiedzieć. Szosą jedzie kilka furmanek przesu-
nęło się też kilka osobowych samochodów z 
zaciemnionymi światłami reflektorów.  

Pod lasem widzimy zabudowania, dom, sto-
doła chlewy i kilka sągów drzewa w obejściu 
zabudowań. W oknach ciemno nigdzie żywej 
duszy, nawet psia buda pusta. Na zabudowania 
pada poświata iskrzących się na niebie gwiazd, 
tuż za zabudowaniami gęstnieje tajemniczo 
czarny las. Kładziemy się na sągu drzewa i za-
sypiamy.  

Budzimy się, łoże do snu niewygodne, kan-
ciaste szczapy wżynają się w ciało. Zmieniając 
to łoże kładziemy się w suchym rowie przy 
szosie i zasypiamy jak zarżnięci. Po jakimś 
czasie budzę się czując jakiś wstrętny fetor. To 
Lasko zmieniwszy pozycję swą podczas snu, 
wysunął swój zadek w okolicę mojego nosa 
i smrodzi zatruwając bezwietrzne, ciche powie-
trze. Najadł się za dnia rzepy z pól i dmucha 
dalej, ja odwróciłem się i zasypiam. 

 
 

… wspomnienia 
 
Budzi nas poranek. Przecieramy oczy i wy-

prostowujemy zdrętwiałe i zbolałe nogi. W dali 
widzimy jakieś solidne zabudowania i pałac. 
Pytamy kogoś, co to za miejscowość. Stara 
Wieś, otrzymujemy odpowiedź, pałac nie pa-
miętam już jakiego magnata. Usiadłem zamy-
ślony i szukam w pamięci, gdzie ja słyszałem 
o Starej Wsi... ach już mam, te dwie panny któ-
re przed laty jechały z Lublina do Warszawy 
opowiadały mi o Starej Wsi. Siedzieliśmy 
w jednym przedziale wagonu kolejowego. Ja 
wówczas jechałem z Jarosławia z odwiedzin 
u matki i siostry, a pracowałem wówczas jesz-
cze w gminie Sielc, czy już w Szelkowie, do-
kładnie nie pamiętam. Pamiętam opowiadanie 
tych panien o nieszczególnym wypadku ich 
brata w Starej Wsi. Wylazł na dach jednego 
z budynków i poślizgnowszy się na oblodzonej 
blasze dachu zleciał i złamał sobie nogę. Panny 
te były dość inteligentne, a z opowiadań o so-
bie wysuwałem przypuszczenie, że są córkami 
jakiegoś oficjalisty z dworu w Starej Wsi.  

Jakich to piosenek nauczyły mnie one wów-
czas w pociągu. Szukam w pamięci i mam je 
przypominając sobie jak rzewnie je nuciły:  

Gdym był księżycem, szukałem Cię 
W promiennym blasku w przecudnym śnie. 
Tyś była błędną gwiazdką na niebie 

A ja goniłem, szukałem Cię 
Ganiałem długo za ocz twych blaskiem 
Co tak zdradziecko ciągnęły mnie 
Lecz gdym Cię dotknąć chciał swym uści-

skiem 
Znikłaś mi gwiazdko, sam nie wiem gdzie. 
Znikłaś mi gwiazdko tylko po tobie 
Miłe wspomnienia zostają w śnie 
Góry przeminą, wody przepłyną  
Ja Cię nie ujrzę, ... ach gwiazdko nie.  
 

Druga piosenka: 
Siedzę samotny w zimową ciszę, 
Dzwonki saneczek w oddali słyszę 
Dzyń, dzyń, dzyń sanki mkną w śnieżną dal, 
A ich dźwięk w sercu mym budzi lęk tęskno-

tę, żal. 
 
One mnie to śpiewały... a ja im? Zaraz, zaraz 

już mam: 
Dobija już do portu łódki, więc chryzantemy 

kwiat mi nuć 
Tam znowu kiedyś się zejdziemy, 
Szczęśliwa żyj pamiętaj mnie 
I niechaj białe ręce twe 
na grób mój złożą chryzantemy 
 

Kolejna piosenka: 
Majowa noc rozlała cudne wonie 
Księżyca blask igrał na łonie fal 
Czekałem Cię z nadzieją szczęścia w łonie 
Czkałem Cię, a tyś nie przyszedł nie 
Ten kącik nasz umaiłam kwiatami 
Do ciebie szły smętne ++marzenia me 
Minuty mnie zdawały się wiekami. 
A jednak ty... ach tyś nie przyszedł, nie." 
 
Pamiętam spędzony w pociągu przyjemny 

czas. 
Na chwilę zapomniałem, że to wojna i ja sie-

dzę w rowie wpatrzony w pałac Starej Wsi. 
Ocknąłem się z zadumy, sercem targnął jakiś 
ból i żal, gdzie moja Dziunia, gdzie Lesiek ko-
chany, gdzie żona? Czy i oni tak męczą się 

w tułaczce jak ja? gdzieś w dali jakby dokoła 
słychać huki armat. 
 
 

… docieramy 
do  Węgrowa 

 
Wchodzimy do Węgrowa mijając pod mia-

stem zabudowania lecznicy zwierzęcej. Na 
mieście grupki osób zatrwożeni czegoś oczeku-
ją. zbliżamy się do kilku limuzyn stojących na 
rynku. Nie zdążyliśmy dojść, limuzyny ruszają 
przesuwając się obok nas. W oknach limuzyn 
mignęły się czapki generalskie a w jednej pro-
fil twarzy chyba Marszałka Rydza-Śmigłego. 
Nie jestem tego pewien, a jeśli tak było, to 
sławetny marszałek przenosił swe dowództwo 
na miejsce postoju w Brześciu. 

W Węgrowie niema co robić. Wylęknieni 
przechodnie uprzedzają, że lada chwila mogą 
pokazać się czołówki niemieckie. Nie wesoła 
perspektywa myślę i ruszamy na boczne drogi 
zaszywając się w lasy wychodząc z tego zało-
żenia, że bezpieczniej jest omijać trakty dróg 
bitych wystawionych zawsze na bombardowa-
nia. Lasem, docieramy do jakiegoś wzgórza na 
którym stoi chata i przytulone do siebie stodół-
ka i chlewki. Nalot w górze, ryk silników sa-
molotowych. Dopadam do chaty i kładę się. jak 
długi na ławie pod ścianą patrząc w górę na 
przelatujące samoloty. Gospodarz z jakieś kry-
jówki w podwórzu krzyczy do mnie: Panie za-
bieraj się pan z tej ławy, bo jak pana zobaczą to 
mi chałupę zbombardują. zrywam się z ławy 
i biegnę w stronę krzaków poza stodołę gdzie 
siedzi już zdyszany Laska. Nadchodzi druga 
fala nalotu i dokoła w las sypią się bomby. Po 
nalocie, gdyśmy zeszli z tego wzgórza w dolinę 
do lasu, oczom naszym przedstawił się okrop-
ny widok. Kilka koni wije się w męczarniach, 
posoka zalewa trawę, furmanki z uchodźcami 
który w lesie rozbili sobie obóz, poprzewraca-
ne słychać krzyki i jęki ludzkie i rozdzierający, 

„Dziewczyna z dzbanem” ok. 1900 r. Apoloniusz Kędzierski. Wikipedia. 
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rozpaczliwy płacz dzieci. Mężczyźni ładują na 
wozy rannych, by zawieźć ich na opatrunek do 
Węgrowa. 

Lasko mówi: Dobrze żeśmy się nie zatrzy-
mali przy tym obozie uciekinierów, kto wie 
czybyśmy teraz stali na nogach. Tak odpowia-
dam: Dotychczas w nieszczęściu mamy jednak 
szczęcie. Ciągniemy dalej, głód kiszki skręca. 
Znów jakieś wzgórze z zabudowaniami, przy 
drodze karczma, na której widok żołądki nasze 
podchodzą do gardła upominając się o swoje. 
W karczmie na ogół przyzwoitej pełno gości. 
Szynkarz przypila: - prędzej panowie prędzej, 
bo ja chcę zwinąć swoje manatki. Widzę kosze 
pełne mięsa, chyba niejednego świniaka zdążył 
utłuc. Acz z niechęcią szynkarz podaje nam 
pieczone mięso i piwo, wódki już niema. 
W kąciku szynku przy małym stoliku, łapczy-
wie spożywamy świnię, gospodarz nagli do po-
śpiechu. W pewnej chwili wpada do szynku 
uzbrojony cywil i głośno mówi do kilku męż-
czyzn: Nie znalazłem skurwysyna, przy tym 
widzę że jest wzburzony i mocno podenerwo-
wany. Powiódł wzrokiem po izbie i na szczę-
ście nie zatrzymał oczu na nas dwóch w tej 
okolicy nieznajomych. To nas nieco ośmieliło 
i pytając niektórych obecnych w izbie męż-
czyzn o co tu sprawa idzie dowiedzieliśmy się 
że ów uzbrojony łapał jakiegoś dywersanta, 
którego nie mógł dopaść w leśnych wertepach. 
Mrucząc do Laski. Tadziu spieprzajmy stąd 
żeby nie zdążyli wziąć nas za jakich dywersan-
tów, i znów przypomina mi się przygoda Tyma 
„Trzymaj na muszce sukinsyna.” 

Mimo, że nogi odmawiają posłuszeństwa, 
wleczemy się dalej jak dwa dziady przez lasy 
i różne wertepy. Droga piaszczysta, nogi lgną 
w piachu, pot leje się ciurkiem z czoła i ple-
ców, istna droga krzyżowa. Wtem stop ... las 
przecina tor kolejowy. Dumamy obaj jak tu 
niespostrzeżenie przejść przez tor, który może 
być z ukrycia i ktoś, kto go strzeże może posłać 
przechodzącym kulkę, a może już skądś Niem-
cy obserwują tor. Strach ma duże oczy, to też 
trudno było się nam na przejście toru zdecy-
dować. Wreszcie decyzja... hyc, hyc i jesteśmy 
za torem. Wychodzimy z lasu, i tor skręcając, 
też za nami wychodzi z lasu. Idąc wzdłuż toru 
niezasłoniętego lasem, zbliżamy się do nędz-
nych kilku chałup. Tam odpoczniemy powia-
dam. Wchodzimy do jednej chałupy w której 
zastajemy kilkoro wystraszonych dzieci i urą-
gającego na wszystko mężczyznę wyglądają-
cego na robotnika kolejowego. Mężczyzna ze-
mści, ile tylko może krzyczy: Srać na takiego 
marszałka i na prezydenta, taka nie taka ich 
mać, zaprzedali skurwysyny biedny naród 
Niemcom, a sami uciekają gdzie pieprz rośnie, 
zwracając uwagę na nos krzyczy: Co nie mam 
może racji? Tak, tak na pewno, napiliśmy się 
z kubła przy kuchni wody i dziękując uprzej-
mie wycofaliśmy się na dwór. Gospodarz 
w dalszym ciągu wykrzykiwał na niefortun-
nych dostojników państwowych. Dobrze po-
wiadam, że się nam co nie oberwało i poszli-
śmy dalej. Zaszyliśmy się znowu w lasy.  

Wieczorem doszliśmy do przecinającej las 
szosy. Szosa dudni furmankami. Idziemy tro-
chę szosą przeglądając furmanki czy czasem 
kogoś znajomego nie ujrzymy. Słychać, któś 
z jednej furmanki woła w naszą stronę. Pod-
chodzimy i poznajemy pana Szmidta kierowni-
ka szkoły z Szelkowa. Siedzi ze swoją rodziną 
i z panią Krakowską z Orzyca wśród tobołów. 

Nie zapraszają, bo i tak konie już umęczone. 
Biegnąc przy furmance zamieniamy ze sobą 
zdania: Co i jak, dokąd itp. Bezradnie wzrusza-
ją ramionami, a sami nie wiedzą dokąd jadą, 
wymieniają miejscowości: Sokołów, Łosice, 
Międzyrzecz, Siedlce ale konkretnego nic nie 
mogą powiedzieć. Schodzimy do rowu, bo 
nadciąga kilka armat i furgonowe konie woj-
skowe - o mało że nas nie stratowały. Zapusz-
czamy się w las i staramy się iść równolegle 
z szosą. Wychodzimy do jakiejś wioski, ani 
żywego w niej ducha. W następnej wiosce uj-
rzeliśmy przez szczelinę w zasłoniętym oknie 
światło. Nieśmiało pukamy i wychodzimy do 
wnętrza. Przy stole dwóch podoficerów na-
szych przed nimi talerze z rosołem i mięsem. 
Podoficerowie studiują przy świetle lampy ma-
pę szkolną, nami się nie interesują,... rosół sty-
gnie, gospodarz i gospodyni, bo tylko dwoje 
ich staruszków w domu było bez proszenia 
stawiają przed nami rosół i mięsa. Jedźcie pa-
nowie mówi gospodyni, może i moich chłopa-
ków też ktoś w niedoli wesprze. Po posileniu 
się i krótkim odpoczynku ruszamy dalej 
w ciemny las. Naraz słyszymy w dali strzał 
armatni, po chwili słychać nad lasem świst po-
cisku i pocisk rozrywa się wśród drzew nie da-
leko nas oświetlając na chwilę ciemność lasu. 
Słychać wystrzałów więcej, ale już pociski 
wybuchają gdzie indziej. Stoimy niezdecydo-
wani, w którą stronę ruszać. Lasko mówi, że to 
artyleria niemiecka grzeje po szosie, po ucieki-
nierach. Jakżeż opanuję, przecież pocisk nadle-
ciał z przeciwnej strony, to jest tej w którą 
uciekinierzy zdążają. Czyżby wystrzały pocho-
dziły z tych armat, które z wieczora widzieli-
śmy szosą przejeżdżające? Nie, na to Lasko, to 
strzały niemieckiej artylerii, a ten pocisk co się 
niedaleko nas rozerwał, to był błędny, widocz-
nie artylerzysta też nie wyspany, strzela na 
chybił trafił. Zupełnie nam się już w głowach 
poprzewracało. Czyżby po wyjściu z tej chaty 
po tym rosole kierunki się nam odwróciły? Ko-
łując tak po lesie nad ranem, wychodzimy do 
jakieś drogi, przy której są zabudowania. Przy 
zabudowaniach gromada uciekinierów odpo-
czywa na swych tobołach. Wskazują nam 
w dali zarysy miasta... To Sokołów Podlaski 
mówię...Panie Tadku: Z Węgrowa do Sokoło-
wa jest prosta droga, gdybyśmy nią szli, już 
dawno bylibyśmy w Sokołowie, a my niepo-
trzebnie kołujemy po lasach i nadrabiamy dro-
gi. Chyba tak, odpowiada Lasko, skołowacieli-
śmy już na czysto. 

 
 

… docieramy 
do  Sokołowa 

 
Po dłuższym odpoczynku ciągniemy dalej na 

Sokołów. W Sokołowie sklepy porozbijane, 
stoją otworem nikogo nie widać, widocznie 
miasto już wyludniło się, w okolicy stacji kole-
jowej palą się resztki zbombardowanych zabu-
dowań, na ulicach ściele się dym ze zgliszcz, 
gdzie niegdzie widzimy wyrwane bombami, 
a może pociskami armatnimi doły i padliny 
koni, nigdzie widać ani naszego, ani wroga. Co 
za wojna - mówię, naprawdę zasrana, tak jak 
ten kapral pod Wyszkowem powiedział. 
W jednym ze sklepów spożywczych znaleźli-
śmy dwie konserwy szprotek i kilka wafli. 
Choć nie duży, ale zawsze dobry posiłek na 

czarną godzinę. Już mi się w głowie pokręciło 
i pamięć nie dopisuję, a chciałbym tę marszrutę 
dokładnie opisać. Szkoda, że Lasko Tadek już 
nie żyje bo on mając lepszą jako młodszy ode 
mnie pamięć na pewno by mnie tu sprostował, 
a mam wątpliwości co do chronologii tej naszej 
tułaczej marszruty. Przecie dobrze przypomi-
nam sobie żeśmy przechodzili przez miejsco-
wość Kamień czy Kamienna z piękną przy szo-
sie szkołą i popiersiem Piłsudskiego, przed nią 
byliśmy też w Łosicach, gdzie w rozbitej ap-
teczce szukałem na wszelki wypadek jodyny 
i bandaży, byliśmy też w którymś opuszczo-
nym zarządzie gminnym itd. Nie wiem tylko 
czy to było przed naszym przyjściem do Soko-
łowa, czy po. Nie mam w tej chwili przed sobą 
szczegółowej mapy Podlasia, która by mnie 
nieco objaśniała i niektóre fragmenty wędrów-
ki na pamięć przywiodła. 

Tak czy inaczej, ciągnę swą opowieść dalej: 
Z Sokołowa wyruszyliśmy wieczorem mając 

na uwadze, że lepiej podróżować nocą i przez 
to nie być narażonym na naloty. Złączyliśmy 
się z falą pieszych uchodźców. Wszyscy 
w milczeniu maszerują przed nami idzie dwóch 
księży w sutannach, ktoś mówi, że to mogą być 
przebrani za księży dywersanci, bo chód ich 
zdradza wojskowość. Możliwe pomyślałem. 
Znużeni, odczepiliśmy się od tej fali uchodź-
ców i ułożyliśmy się w małych sośnikach na 
sen. Poranny ziąb poderwał nas na nogi. 
Szczękając zębami, na przełaj przez pola dotar-
liśmy do jakiejś chłopskiej kolonii. W otwar-
tych wrotach stodoły ujrzeliśmy gospodarują-
cych sobie obok wtłoczonego na klepisku wo-
zu państwa Szmidtów z Panią z Krakowską. 
Tam dzięki pani Szmidtowej wymoczyliśmy 
sobie poodparzane nogi coś, niecoś zjedli i tro-
chę pospali, po czym ruszyliśmy dalej i znów 
po spędzonej nie pamiętam już jak nocy tłu-
czemy się dalej. Wchodzimy na pastwiska tuż 
przy dużej rozwleczone wsi. Na pustkowiu od-
poczywają uciekinierzy z Warszawy, kilku ja-
kichś młodych cwaniaków i jedna młoda nie-
wiasta. Niewiastą była żona warszawskiego ro-
botnika, żadnego węzełka ze sobą nie miała, 
uciekła spod bombardowań, tak jak stała. Jej 
przygodni towarzysze warszawscy z wisielczą 
beztroską czynili jej intymne propozycje, pro-
ponując siano w bliskiej stodole. Nie mogąc się 
od natrętów młoda mężatka uwolnić, przysia-
dła się do nas oddając się jakby pod naszą 
opiekę. Dobrze widać była wygłodniała bo 
chciwie zajadała nasze szprotki z chlebem. Ze 
Łazami w oczach opowiadała swoje przeżycia 
mówiąc przy tym „ci panowie Boga w sercu 
nie mają, żeby mnie napastować. Niech się pa-
ni nie boi, nie damy pani zrobić krzywdy. Tak 
się złożyło, że nocowaliśmy wszyscy w stodo-
le, to jest my obaj, owa niewiasta i chuligani 
warszawscy. Niewiasta zwinęła się w kłębek 
i zakopała w słomie, my obok niej, a warsza-
wiacy nieco wyżej na słomie. Nie mieli jednak 
odwagi nieszczęśliwej zaczepiać i chrapocząc 
usnęli.  

Ja długo nie mogłem zasnąć bo ciekawiły 
mnie hałasy na podwórzu domostwa. Ktoś po 
podwórzu ciągle z latarką chodził, to znów kil-
kakrotnie rozlegał się skrzyp studziennego żu-
rawia. Gospodarz jak zdążyłem się za dnia 
z tabliczki domu zorientować nazywał się Iwa-
niuk, czy Antoniuk, a więc byliśmy już wśród 
Białorusinów na Podlasiu. Tajemnica nocnych 
krzątań po podwórzu, wyjaśniła się rano. Iwa-
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niuk, czy Antoniuk zabijał w nocy barana. Go-
spodyni chciała nas rano poczęstować barsz-
czem baranim, ale widok okrwawionej skóry 
baraniej w sieni odebrał nam apetyt. Warsza-
wiacy poszli w swoją stronę, my w swoją 
a owa niewiasta została u tych Iwaniuków. 

 
 

… dziad  i  baba 
 
Przecinamy jakąś szosę, na której już żad-

nych pojazdów nie widać, wchodzimy do pięk-
nie położonego pod lasem przysiółka. W sadku 
zagrody widzimy furgon wojskowy pełen woj-
skowego obuwia. Plutonowy sprzedaje wie-
śniakom nowiutkie żołnierskie obuwie, gdy-
śmy bliżej podeszli, na wozie już nic nie było. 
W jednej chałupie uraczyli nas miodem. Dow-
cipnie Lasko zagadał do jakiejś dziewczyny, 
coś jakby chciał tu pozostać i z nią się może 
ożenić z czego później wesoło śmieliśmy się. 
Dla odpoczynku wsiedliśmy przy drodze na ba-
lach sosnowych, opodal jakiejś pary chyba 
małżeńskiej. Para ta odziana była dosłownie w 
łachmany trzymając przy sobie brudne tobołki. 
Na pytanie ich odpowiadamy że jesteśmy 
z Makowa, na to oni: a zna pan Św. Rozalję? 
A znam odpowiadam. A jakżeż tam odpust py-
tają? Ano nie było w tym roku odpustu, komóż 
wreszcie W głowie dziś odpust u Św. Rozalii. 
Oj żeby nie ta wojna bylibyśmy w tym roku na 
odpuście mówi ona tak jak co roku bywamy. 
Ach to z tych, co na odpuście rzędami stoją 
przed kościołem za jałmużną, a po odpuście 
sobie w krzakach dobrze zakrapiane libacje. 
Spoglądam na twarze owego małżeństwa... 
młodzi jeszcze, na występy odpustowe na 
pewno po mistrzowsku umieją się ucharaktery-
zować na starych zgrzybiałych dziadów. Gdy 
tak dumam i nic nie mówię więcej, ów młody 
starzec żonkoś młodej starowiny beztrosko 
rozwalił się na balach i śpiewa sobie na kalwa-
ryjską melodię: 

Wszy portki zjadły, wszy portki zjadły 
Koszulę gnidy 
Wiatr w dupę wieje, wiatr w dupę wieje 
To wszystko z bidy.” 
 
Ma rację, uśmiechnęliśmy się i pociągnęli-

śmy dalej. I znowu kołujemy i błądzimy, nie 
mając żadnego celu. Na szosie w stronę Siedlec 
widzimy samotną armatę z jaszczem pełnym 
pocisków. Samotna kobieta z dzieckiem przed 
chatą zatrzymuje nas i biada swej doli. Mąż 
w wojsku, a ona sama z dzieckiem i dobytkiem 
na ustroniu. Z rozmowy z nią przebijała u niej 
troska nie tylko o siebie, ale i o całą Polskę, 
miała wiele inteligencji. Żal mi jej było. 

 
 

… docieramy 
do  Siedlec  prawie 

 
Odchodzimy od złowrogiej szosy z której 

armata otworem swej lufy złowieszczo spozie-
ra i znów wertepami, polami łąkami zbliżamy 
się do dużej wsi. W stronę tej wsi ciągną inną 
drogą pojedynczy uchodźcy. We wsi widzimy 
większy postój uchodźców przeważnie z War-
szawy. Są tu sędziowie, prokuratorzy warszaw-
skich sądów, urzędnicy, pocztowcy, skarbowcy 
itd. Chudzi z walizami, pledami, z maskami 
przeciwgazowymi itp. Podwórze jednego oka-

zalszego domu roi się od uchodźców. My 
trzymając się z dala występujemy do jednej 
uboższej chaty prosząc o przyjęcie na odpo-
czynek i sprzedaż jakiego jadła. Usiedliśmy 
przy stole i czekamy. Dziewczyna podlotek 
wśibiła z sieni we drzwi i z rozdziawioną gębą 
pilnie się nam przygląda, wreszcie cofnęła 
głowę i drzwi zamknęła. Po chwili otwiera 
drzwi wścibia znowu głowę i mówi do kręcącej 
się po izbie starej niewiasty: Ciotko chodźcie 
no tu, gdy ciotka wyszła do sieni nie przymy-
kając drzwi za sobą, słyszymy głos dziewczy-
ny: Ciotko to na pewno szpony. O... źle myślę 
sobie i podszeptuję do Laski: Oni gotowi nas tu 
zrobić nas na szaro, a do myśli przypływa 
wspomnienie ,,Te... trzymaj sukinsyna na 
muszce”. Gospodyni wymawia się, że niema 
nam co przyszykować, zadowoleni z tego 
spiesznie opuszczamy mieszkanie, żeby smar-
kula nie naprowadziła tu na nas jakich gorliw-
ców, z którymi byłyby kłopoty, bowiem w opi-
nię społeczną wrosło to, że dywersanci 
w znacznych liczbach poprzebierani to za księ-
ży, to za innych kręcą się wśród tłumów 
uchodźców dają samolotom znaki i w inny 
sposób paraliżują poczynania defensywne na-
szych wojsk. Mogliśmy być poczytani za ta-
kich, a nienawiść miejscowej ludności do wro-
ga przy tym ciemnota ludzka mogła naprowa-
dzić na nasze głowy nieszczęście. Tak rozmy-
ślając wchodzimy na to podwórze gdzie naj-
więcej odpoczywa uchodźców – inteligentów 
z Warszawy. 

Gospodarz domu przyglądając się nam pyta 
a panowie z jakich stron? Z Makowa Mazo-
wieckiego odpowiadamy, a znacie panowie 
Brodowskiego z Makowa? Znamy dwóch Bro-
dowskich braci, jeden jest felczerem w Mako-
wie, drugi rolnikiem na Smrocku. O, to o fel-
czera mi chodzi, jest on dla mnie kolegą 
z dawnych lat służby wojskowej jeszcze 
w wojsku rosyjskim. Gospodarz wymienił 
swoje nazwisko, już nie pamiętam jakie i prosi 
nas przesłanie Brodowskiemu, gdy się z nim 
spotkamy pozdrowień od niego. To było naj-
lepsze wylegitymowanie się nasze, lepsze jak 
urzędowe legitymacje. Smarkula z rozdziawio-
ną miną przysłuchiwała się naszej z gospoda-
rzem rozmowie. Lasko do smarkuli: A widzisz 
sroko nie udało ci się. Dziewczyna pierzchła ze 
śmiechem. 

Z uwagi na duży ścisk w podwórzu owego 
gospodarza, poszliśmy na sąsiednie podwórze 
do gospodarza pamiętam Soszyńskiego. Chata 
pod słomą, mieszkanie bez podłogi z ubitą na 
twardo ziemią jakby posadzką, przy tym roje 
much. Gospodarz acz biedny, poczciwy. Go-
spodyni smaży dla nas zamówioną jajecznicę 
na grubych skwarkach, widzę jak coraz wyrzu-
ca z patelni natrętne muchy. 

- Panie Soszyński zwracam się do gospoda-
rza, my się od pana już nigdzie stąd nie ruszy-
my. Tutaj oczekiwać będziemy na dalsze wy-
padki, pan użyczy nam stodoły na nocleg, kar-
tofli na jaką zupę, a my panu za wszystko za-
płacimy. Dobrze dobrze, powiada Soszyński 
nie mi to nie przeszkodzi, a więc zastosowali-
śmy się w podwórzu przy stodole, ja przede 
wszystkim moczę w cebrzyku nogi. 

Nie pamiętam już jak się owa wieś nazywała, 
ale chyba Radzików lub Pióry Wielkie. Po 
wojnie opowiadałem o tym księgowym Spół-
dzielni Inwalidzkiej panu Klemensowi Piórze. 
Pióro z zaciekawieniem słuchał mojego opo-

wiadania i uśmiechał się a czasem wtykał swo-
je sprostowanie co do nazw miejscowości 
w tamtych stronach i innych okoliczności mo-
jego opowiadania. Ja zdumiony trafnością jego 
uwag pytam a skąd pan to wie? Ja stamtąd po-
chodzę odpowiada Pióro, są to rodzinne moje 
strony. Szkoda, że pisząc ten rozdział nie mam 
pod ręką pana Pióry, bo on by opowiadanie 
moje coś niecoś sprostował, ale trudno, w każ-
dym razie ewentualne sprostowania nie zmieni-
łyby jednak całokształtu rzeczy.  

Trzecim lokatorem Soszyńskiego stodoły był 
jakiś mechanik z Łodzi nazwiskiem Domini-
czak. Przyjęliśmy go do swego grona. W sto-
dole Soszyńskiego spędziliśmy chyba bity ty-
dzień czasu. Ja należycie wypocząłem i podle-
czyłem nogi. Dniami łaziliśmy po wsi zbierając 
różne bardziej lub mniej dorzeczne nowiny, 
nocami spaliśmy snem sprawiedliwych zako-
pani do czubka głowy w słomie. W stronie po-
łudnia nasłuchiwaliśmy dudnienia armat wie-
czorami obserwowaliśmy krwawe łuny na nie-
bie. Gdzieś Polska jeszcze walczyła. 

Do Siedlec od miejsca naszego postoju było 
nie pamiętam już ile, ale chyba do 20 km. Ze 
wsi codziennie ktoś ruszał do Siedlec na zwia-
dy i przynosił najświeższe nowiny. Wielu 
spryciarzy wiejskich wypadało do Siedlec po 
łupy; bowiem miasto pozostawało bez władzy, 
a więc można było rozbijać sklepy i nosić 
stamtąd co się da. Niektóre obiekty Siedlec pa-
liły się i to sprzyjało rabunkom . Pewnego dnia 
któryś z inteligentów warszawskich powracają-
cy z Siedlec z wywiadu, powiedział, że widział 
jak na rynku w Siedlcach walają się księgi 
biercze podatku gruntowego z powiatu Ma-
kowskiego, ach to zdążyli je jednak wywieźć 
z Makowa pomyślałem, a nie Lepiej było je 
zniszczyć lub zakopać do ziemi tak jak ja to 
zrobiłam z księgami i dokumentami kasowymi 
w Szelkowie? 

Pewnego znów dnia wyczekujemy przy dro-
dze na wieści z Siedlec. Patrzymy jakaś staro-
wina z workiem na plecach zdąża ku wsi od 
strony Siedlec. Potknęła się przy nas, a spada-
jący worek z pleców uderzył o kamień przy-
drożny, rozległ się brzęk i z worka wypłynęła 
ciecz roznosząc w powietrzu woń spirytusu. 
O babciu, to babcia takie dobre rzeczy przenosi 
ile jeszcze całych butelek ma babcia w worku? 
A dyć dwie tylko porwałam i grzebiąc w worku 
wyciąga półlitrową butelkę spirytusu. Dobra 
nasza ma babcia tu 5 złotych a spirytus nasz. 
Babcia nie sprzeciwiała się, wzięła forsę 
i spiesznie oddalała się. Cwana babcia mówi 
Dominiczak ona na pewno w roku ma kilka 
flaszek. Panie Soszyński. Wołam okazując mu 
spirytus, dziś u nas będzie uczta. Soszyński 
cmoknął językiem. Niema tu naszego Bobka 
mówię do Laski..., ten nie przepuścił by Babinę 
tak łatwo. 

Do uczty przyłączył się gospodarz sąsiad ko-
lega Brodowskiego przynosząc ze sobą spory 
kawał wędzonego boczku. Boczek prędko zna-
lazł się na patelni w towarzystwie wbijanych 
przez poczciwą, acz wielce umorusaną gospo-
dynię Soszyńską kurzych jajek. Wokół skwier-
czącej patelni wszczęła się wrzawa chmary 
much, które z radością atakując patelnię wpa-
dały do smażących się jaj, dając im wygląd 
smakołyku z rodzynkami, dziatwa Soszyńskich 
chciwie obserwowała proces smażenia się 
boczku z jajami oblizując się językami. Nie 
wiem czy wszystkie muchy pani Soszyńska 



zdołała wybrać z jajecznicy, ale to frajer, wód-
ka ze spirytusu wszystko przepali. Saszyńska 
kładzie to wszystko na dużą miskę. Hola po-
wiadam, najpierw dzieciom a później nam. Ba-
chory z wdzięcznością spojrzały na mnie. Miał 
biedak Soszyński tego drobiazgu coś ze sześć 
sztuk. Z jajecznicą i wódką wynieśliśmy się do 
ogródka, bo by nam muchy w izbie spokojnie 
spożyć nie dały, i tak odbyła się ta nasza uczta, 
którą zawdzięczaliśmy owej babinie. 

Nudy okropne, deprymująco na psychikę 
wpływa brak konkretnych i prawdziwych wia-
domości. W stronę Warszawy i okolicach sto-
licy kanonady i łuny pożarów świadczą, a po-
twierdzają to różni zbiegowie z tamtych stron, 
że trwają zacięte walki. To podtrzymuje czło-
wieka na duchu. Pewnego dni ze zgrozą do-
wiadujemy się, że Warszawa padła. Idziemy na 
wieś do gospodarza, który miał radio na słu-
chawki. W mieszkaniu dwóch młodych męż-
czyzn z których jeden trzyma słuchawki na 
uszach i coś drugiemu w narzeczu ukraińskim 
szepcze. Co nadają pytamy słuchającego radia. 
Bolszewicy przekroczyli granicę i zajmują 
wschodnie obszary Polski odpowiada po pol-
sku. Bez boju? Pytam? Bez boju odpowiada 
wojsko polskie składa broń i zostaje interno-
wane w głąb Rosji. Co więcej? Nic już, audy-
cja przerwana mówi według mojego przekona-
nia Ukrainiec i składa słuchawki, jak grom z 
jasnego nieba uderzyła z nas ta wiadomość. 
Ktoś z obecnych przy końcu audycji nade-
szłych warszawiaków wyrzeka słowa „Rosja 
wsadza nam Polsce sztylet w plecy”. Smutne 
refleksje snują się w umysłach naszych niewia-
domo jaki przyjmą teraz wypadki. Smutni, 
zdeprymowani zaszywamy się w słomę w sto-
dole Soszyńskiego.  
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Dochodzą nas wieści, że w Siedlcach są 
Niemcy, wyłapują mężczyzn, pchają ludzi za 
druty, a nawet po drogach rozstrzeliwują, że 
wszędzie okolica zajęta jest już przez Niem-
ców, nie docierają tylko jeszcze do zapadłych 
w terenie leśnym wiosek, ale pomału wszędzie 
się zjawią. Słyszymy, że Niemcy odstąpili Sie-
dlce bolszewikom, że bolszewicy wywieźli ze 
sobą biskupa, a Niemcy dowiedziawszy się 
o tym biskupa odbili, że z powrotem zajęli Sie-
dlce itp. i wiele innych nie sprawdzonych fan-
tazyjnych pogłosek. 

 
 

… wracamy 
 
Pewnej nocy nad ranem usłyszeliśmy warkot 

motorów samochodowych we wsi. Byli to 
Niemcy. Porozmawiali z sołtysem dali mu ja-
kieś instrukcje i odjechali. W dzień uradziliśmy 
sobie, że niema co dłużej siedzieć w stodole, 
bo tak czy inaczej, prędzej czy później wpad-
niemy w ręce jak nie niemieckie, to bolszewic-
kie lepiej już wracać w swoje strony. Zaopa-
trzeni w czarny razowiec na drogę, którego 
nam nie poskąpiła biedna Soszyńska, ruszyli-
śmy wśród drobnego a przenikliwego i zimne-
go deszczu w drogę powrotną do domu.  

Nie pamiętam już ile dni trwała nasza droga 
do domu, ale chyba około tygodnia. Szliśmy 
szybciej, droga do domu była sporsza, trzyma-
liśmy się nadal z dala od szos idąc lasami i po-
lami. W jednej wsi ujrzeliśmy na drodze sa-
motny, przy którym nikogo nie było, samochód 
osobowy. Iść czy nie iść czy lepiej go krokami 
ominąć, ale ciekawość przemogła. Samochód 

ma czołową szybę potrzaskaną pociskami ka-
rabinowymi. W szybie dziurki jak gwiazdki. 
Samochód obcy, przyglądamy się bliżej, nie-
miecki, siedzenia schlapane krwią, ale dostał 
gdzieś z krzaków i tu mu się skończyła wojna. 
Na drodze walają się jakieś szmaty i papiery 
z napisami. Strach nas obleciał, bo we wsi 
niema ani żywego ducha a usłyszany w dali 
warkot silnika samochodowego, który lada 
chwila mógł wyskoczyć z za zakrętu na wi-
doczną drogę popchnął nas w gęsty las. W lesie 
słyszeliśmy jak kilka pojazdów przesunęło się 
drogą i stanęło we wsi. Umknęliśmy w sam 
czas, inaczej Niemcy mieliby dwóch zakładni-
ków więcej. 

Głodno i chłodno wleczemy się jak możemy 
zaglądając po drodze do różnych domostw, to 
za szklanką mleka to za chlebem. W pewnym 
miejscu wychodząc z lasu natrafiliśmy na jakąś 
gajówkę. W mieszkaniu gajowy i jakieś ponure 
typy, z których wzroku nie wróżymy sobie nic 
dobrego, w podwórzu wóz naładowany na 
pewno jakimiś łupami z miasta, w mieszkaniu 
chyba podział łupów. Nie chcąc przeszkadzać, 
napiliśmy się wody i ruszyliśmy dalej. Jakie 
były nasze noclegi spytacie? W stogach siana, 
w rowkach przyleśnych, gdzie się dało. Znuże-
ni wędrówką do niemożliwości, decydujemy 
się wreszcie wyjść na szosę. Był już zmrok 
kiedy osiągnęliśmy jakiś porządny domek przy 
szosie. 

Mieszkanie czyściutkie, w pierwszej izbie 
uporządkowany warsztat szewski. Właściciele 
mieszkania starszych już dwoje ludzi przy-
chylnie odpowiada na nasze pozdrowienie, 
proszę siadać i odpoczywać, snać tacy podróż-
ni jak my nie byli tu nowością. W rozmowie 
przyznajemy się, że dotychczas wędrowaliśmy 
lasami i polami z dala od dróg bitych, ażeby 
nie napotykać Niemców i że do dziś jeszcze 
choćby jednego Niemca nie widzieliśmy. O... 

jest ich tu pełno słuchaj pan jak jadą szosą, taki 
ruch na szosie jest dzień i noc. Dobrze robili-
ście, że omijaliście szosy powiada gospodarz, 
a gospodyni wtrąca: oj panie, co się tu na tych 
szosach działo... Strzelali do niewinnych ludzi 
zabijali, łapali ludzi i wywozili gdzieś samo-
chodami itd., - a teraz, pytamy? Teraz już spo-
kojniej, już się tak nie wtrącają do cywilów, 
a państwu przykrości nie uczynili jakich? 
A cóżby mieli do nas dwojga starych? Zagląda-
li tu nieraz, szwargotali, robili rewizję ale cóż 
my poza tą chałupką, rzeczami, warsztatem 
szewskim i krówką w oborze mamy? Jakoś 
nam dali spokój. 

Kobiecina poszła, wydoiła krówkę, zagrzała 
mleka, postawiła na stole chleb, ser i masło, 
i zaprasza. Prosimy, czem chata bogata. 

Po kolacji wdajemy się w dłuższą z gospoda-
rzem rozmowę na tematy polityki i ubiegłych 
wypadków. Z dyskusji wynika, że gospodarz 
z zawodu szewc nieźle oczytany jest w książ-
kach, ma duży zasób wiadomości ogólnych, a z 
przekonań wyczuwam że jest niezłym socjali-
stą. Najlepiej jest trafić na takich ludzi pomy-
ślałem. Przyjmę cię z otwartym sercem, ze zro-
zumieniem naszego położenia w drodze, bez 
obawy o konsekwencje za przetrzymanie u sie-
bie nieznanych osobników, nakarmią, doradzą, 
wleją w człowieka otuchę, Ot, to jest dusza 
prawdziwego socjalisty. A jakżeż często w na-
szej tułaczce spotykaliśmy się w bogatszych 
domach z niechęcią, ze wzgardliwym czasem 
wzruszeniem ramion. Jakaż to piękna jest idea 
,,Kochaj bliźniego jak siebie samego”, wpły-
wająca z nakazów wiary chrystusowej i z logi-
ki socjalizmu. Smacznie nam się spało w poko-
ju na słomie na czystej pościeli. Rano ugosz-
czeniu śniadaniem, pożegnaliśmy zacnych lu-
dzi. Ona na odchodnym uczyniła nad nami 
znak krzyża. Ach jakaż szkoda, że nie pamię-
tam już dziś ani nazwy miejscowości, ani też 

Szlak, jaki przemierzył we wrześniu 1939 roku Henryk Sikora. Na mapie zaznaczona jest granica 
dokąd doszły wojska radzieckie po ataku na Polskę w dniu 17 września 1939 roku oraz późniejsza 
granica obszaru Polski włączonego do Rzeszy Niemieckiej oraz Generalnego Gubernatorstwa. 
Mapa jest fragmentem mapy udostępnionej przez Piotra Wiesława Matejuka. 



nazwiska tych zacnych ludzi, przypominam 
sobie tylko, że było to na szosie wiodącej od 
Węgrowa. 
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Po wyjściu na szosę, skromniutko posuwamy 
się naprzód, mijają nas liczne pojazdy nie-
mieckie zdążające to w jedną, to w drugą stro-
nę, wreszcie widzimy Niemców. W limuzy-
nach widać opasłe czasem gęby najeźdźców, 
mundury, feldgrau, brązowe i czarne.  

Na jednym z przydrożnych budynków czy-
tamy duże w języku polskim i niemieckim 
urozmaicone czarnym orłem ze swastyką - tak 
zwaną wroną, obwieszczenie oberkomanda den 
Wehrmacht. Wzywa się wszystkich uchodźców 
ze swoich miejsc zamieszkania do powrotu do 
swoich domów i zameldowania się tam miej-
scowym władzom. Ochronę osobistą i bezpie-
czeństwo zapewnia oberkomando den We-
rmacht. Poczuliśmy się nieco spokojniej. Przez 
nikogo nie zatrzymywani i niezaczepiani do-
cieramy do Łochowa. W Łochowie chyba 
z pięćdziesięciu samochodów ciężarowych 
ustawionych na poboczu szosy, wyładowuje 
się wojsko. Żołnierze dostatnie odziani wypo-
częci wyskakują z wozów, tworzą na szosie 
grupki, wesoło rozmawiają, śmieją się, palą coś 
entuzjastycznie do siebie wykrzykują. O, to 
wojsko myślę, oto sprawność przerzucania 
z miejsca na miejsce oddziałów wojskowych, 
oto organizacja wojny, nie tak jak u nas gdzie 
żołnierz obarczony ekwipunkiem z wywieszo-
nym językiem robił po kilkadziesiąt kilome-
trów dziennie, upada z nóg ze zmęczenia, 
i szuka po lasach dowódców i sam wreszcie, 
acz rozpaczliwie, lecz mężnie z odwagą broni 
się i bije wroga. 

 
 

… znowu  docieramy 
do  Wyszkowa 

 
Docieramy wreszcie do Wyszkowa. Przed 

Wyszkowem, a raczej przed mostem na Brzegu 
na drodze do Wyszkowa, zwalamy się z nóg w 
rów nie możemy już iść dalej. Przysiadają do 
nas inni uchodźcy, toczy się rozmowa, powia-
dają, że w tym miejscu dużo Niemców natłukli 
nasi. Rozglądam się po terenie i widzę kilka 
kup blaszanek po polskich konserwach, pełno 
szmat i papierów oraz groby z brzozowymi 
krzyżami i polskimi hełmami na nich. Poręcze 
przydrożne strzaskane seriami karabinów ma-
szynowych, szosy porozdzierane pociskami 
armatnimi. Rzeczywiście długo bronił się tu 
żołnierz polski, strzegąc przeprawy i osłaniając 
odwrót naszych wojsk. Nadciąga Matusiak 
furmanką z Nosarzewskimi. 

Przysłuchuję się rozmowom: a co ci dała 
Anglia lub Francja? Czy ruszyły się jak but 
germańca deptał polską ziemią? Anglia to jest 
sprzedajna kurwa - ktoś odpowiada, a Francja 
niedołężna jak prostytutka, dodaje ktoś inny. 
Nie dziwię się, że tak dorodnych określeń 
używają nasi ludzie w stosunku do naszych 
sprzymierzeńców bo i prawda, nie kiwnęli na-
wet palcem w bucie, a Rosja, a Ameryka? Pa-
dają pytania. Ameryce się nie spieszy, a Rosja 
to kolos na glinianych nogach, jak się ruszy to 
się i zawali. Wtrącam się do rozmowy i żeczę: 
na nic Panowie wasze zdania o Rosji, tu rządzi 
kapitalizm, a Rosja jak się ruszy powali Niem-
ca i sięgnie, czy kto chciał czy nie chciał jed-
nym ramieniem po Londyn, drugim po Rzym. 

Tam rządzi idea komunizmu. Słuchacze zamil-
kli i przezornie odsunęli ode mnie. Jeden Nosa-
rzewski zajrzał mi w oczy i poważnie spytał: -
 Tak mówisz bracie? – Tak, powiadam i wy-
kładam mu: - Pierwsza wojna światowa obaliła 
w Europie trony i umocniła rewolucję proleta-
riacką na obszarze jednej szóstej części świata, 
ta druga wojna rozszerzy komunizm na dalsze 
połacie Europy, a przyszła trzecia wojna świa-
towa obejmie żagwiami nowej idei i ustroju ca-
ły świat. Nosarzewski inwalida i dawny legio-
nista smętnie pokiwał głową i rzekł - może 
masz rację Heniu. Zdziwiłem się, skąd mi tak 
nagle przyszły do głowy tak śmiałe i daleko 
idące twierdzenia, a był to owoc, rozmyślań 
w dyskusji z gospodarzem tego domu, w któ-
rym tak dobrze spędziliśmy nocleg z oczyta-
nym i nie głupim socjalistą szewcem. 

Ruszamy wszyscy do mostu. Na tym brzegu 
widzimy grupę żołnierzy niemieckich, przez 
rzekę położony jest nowy drewniany most 
w miejsce wysadzonego w powietrze przez 
wojsko polskie starego mostu. Ten most poło-
żony jest prawie że na wodzie, a tamten stary 
wisiał wysoko w górze. 

 
 

… Halt! 
 
Dochodząc do mostu rozlega się sakramen-

talne „Halt”. Następuje osobista rewizja. Każ-
dego rewidują od stóp do głów i wyrzekają kto 
w porządku „frei”, a kto podejrzany ustawiają 
pod strażą. Czekamy swojej kolejki, nareszcie 
przystępują do mnie. Zrewidowali walizkę 
przewrócili wszystkie moje kieszenie, dokład-
nie obmacali i mówią „frei”. Ja odetchnąwszy 
usuwam się na bok i czekam na Laskę, co do 
którego przekonany jestem, że też będzie „fre-
i”, ale niestety u Laski w kieszeni znajdują kil-
ka naboi do rewolweru, oho źle myślę. Przy-
skakuje kilku do Laski i drą się „rewolwer”, 
gdzie go schowałeś? Lasko tłumaczy, że re-
wolweru nie ma, a te naboje znalazł w drodze 
i ot tak sobie schował do kieszeni. Nie, nie 
pomagało. Rozjuszeni żołnierze krzyczą, 
wrzeszczą, trzęsą nad głową struchlałego Laski 
rewolwerami, a jeden z nich krzyczy po pol-
sku: No chłopaku będziesz sobie kopał dołek. 
U Niemców był zwyczaj, że kogo chcieli za-
strzelić musiał sobie sam wykopać przed 
śmiercią grób. Lasko stoi jak skamieniały, 
Niemcy podchodzą do furmanki Matusiaka 

i krzyczą: On z wami jechał, pewnie rewolwer 
jest u was, każą zrzucać z wozu manatki do 
rewizji. Na furze wszczął się lament, kobiety 
płaczą, zapierają się że on wozem nie jechał, 
tylko szedł przy wozie i nic tu nie chował, ja 
poświadczam że tak było. Kobiety złorzeczą 
nam że po co szliśmy przy ich wozie i teraz 
ściągamy na ich głowy kłopot. Niemcy przy-
słuchują się tym złorzeczeniom i coś szwargo-
czą między sobą. Jeden z nich wskazując na 
moje spodnie mówi „du polnisze ułanem”. 
Przyskoczyli do mnie i oglądają moje jasne 
zielone bryczesy uszyte z gabardziny wpusz-
czone w buty z cholewami a’la oficerki. Stru-
chlałem i ja. Tłumaczę, że nie jestem żadnym 
ułanem, pokazuję legitymację na dowód, że je-
stem cywilnym pracownikiem gminnym. Nie 
wierzą. Wreszcie wpadam na pomysł i mówię, 
gdybym był ułanem i te spodnie byłyby woj-
skowe, to muszę być na spodniach na odwrot-
nej stronie materiału i na podszewce pieczęcie 
wytwórni wojskowej. Rozpinam spodnie, wy-
ginam w pasie podszewkę na zewnątrz i poka-
zuję, że niema żadnych pieczęci wojskowych 
i są to spodnie czysto cywilne uszyte do butów 
na zamówienie. To ich widać chyba przekona-
ło, bo poszwargotali coś do siebie i jeden 
z nich mówi abtreten. 

Niemiecka wrona – jak mówili powszechnie na 
symbol III Rzeszy Polacy. 
Gapa ta w istocie przedstawia orła (niem. Re-
ichsadler, dosł. Orzeł Rzeszy) - wprowadzone 
w 1935 roku, wzorowane było na orłach legio-
nów rzymskich. Godło przedstawiało czarnego 
orła trzymającego w szponach wieniec, we-
wnątrz którego znajdowała się swastyka. Wiki-
pedia. 

Stoję i patrzę na otoczonego Laskę, ten blady 
jak ściana z żalem spogląda na mnie wyczeku-
jąc, jakby pomocy ode mnie. Ja krzątając się 
przy zapinaniu spodni namyślam się, czym by 
tu się przyczynić, by Tadka od niechybnej zgu-
by ochronić. Wkładam do ust papierosa i dając 
pozorze, że już odchodzę zwracam się grzecz-
nie do jednego z żołnierzy palących papierosa 
,,Bitte um Fuch” (proszę o ognia). Niemiec 
równie grzecznie podaje mi do przypalenia 
swojego papierosa, w tym trakcie łamaną 
niemczyzną na jaką mię stać był, powiadam: -
To mój współpracownik z gminy, ale głupi 
chłopak, znalazł jakieś naboje w rowie i bez-
myślnie schował je do kieszeni. Niemiec słu-
chając rozumnie patrzy mi w oczy, ja korzysta-
jąc z tego ciągnę dalej: warto byłoby sprawdzić 
czyje są te naboje polskie, czy niemieckie bo 
jeśli niemieckie, to pewnym jest że je porzuco-
ne znalazł, bo skądże by je wcześniej miał, 
a pewny byłem że są to naboje niemieckie, bo 
Lasko w rowie podczas naszego odpoczynku 
oglądając je mruczał do siebie wymawiając za-
uważone na nabojach znaki niemieckiej firmy 
zbrojeniowej, nie zauważyłem tylko będąc za-
jęty rozmową jak je do kieszeni chował. Trafi-
łem Niemcowi do przekonania, bo podszedł do 
grupy żołnierzy i coś zaszwargotał, po czym 
wszyscy pilnie przyglądali się odebranym La-
sce nabojom. Po widocznym naradzeniu się 
pomiędzy sobą przystąpili jeszcze raz do rewi-
zji przy Tadku i nic już więcej podejrzanego 
nie znalazłszy, wyrzekli ,,wolny”.  

Z podziękowaniem i ukłonem, z duszą na 
ramieniu ruszyliśmy ku mostowi, na którym 
już do drugiego brzegu dojeżdżała furmanka 
Matusiaka. Widocznie furmanki nie rewidowa-
li pomyślałem. Wchodząc na most widzę jak na 
drugim brzegu stojący jakby w oczekiwaniu na 
nas postacie wojskowe podnoszą do oczu lor-
netki. Mówię do Laski iść prosto i nie rozglą-
dać się, patrzyć tylko przed siebie, bo lornetują 
nas. Rozmyślam i patrzę na umieszczoną na 
poręczy na środku mostu tablicę z napisem 
w stylu gotyckim ,,generale Kochler Bruckke”, 
aha pomyślałem: Most imieniem generała Kel-
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lera. Słyszę za sobą idącego Laskę i dwukrotne 
stuknięcie o podłogę mostu. Nie odwracając 
głowy pytam, co to panie Lasko? Cholera po-
wiada Lasko jeszcze dwa naboje zostały mi 
w kieszeni i nieznacznie upuściłem je na most. 
Zapłacili sobie dranie. Za tę drugą rewizję u 
mnie powiada Lasko, bo mi z ręki zdjęli, taki 
dobry zegarki. Cicho na rany Boskie szepczę, 
nie mów pan już nic, wychodząc na drugi 
brzeg pod górę przyglądam się tym co nas lor-
netowali... oficerowie z trupieni główkami na 
czepkach. Nie tracąc rezonu przechodząc obok 
i patrząc im śmiało pytam o drogę do Pułtuska: 
- Der Weg nach Pułtusk? – Ja, odpowiada 
Niemiec, wskazując ręką kierunek. Teraz wie-
rzę, że się nam udało, ale nie wiadomo co dalej 
będzie.  

W Wyszkowie na dużym placu widać spęd 
ludzi... a jakiże zapędzają i nas do gromady. Po 
co pytamy wachmanów. Nie bójta się odpo-
wiada jeden z mazurów - porobiła tu jedną ro-
botę i pójdzieta sobie dalej. - Co za sobota, 
mówimy do siebie, zamiatanie ulic, czy usu-
wanie gruzów? Coś nam to nie przypada do 
gustu. Kręcimy się po placu wśród kilkudzie-
sięciu już mężczyzn i upatrujemy, którędy by 
tu czmychnąć. Po mału nieznacznie wycho-
dzimy za jakiś magazyn niema na szczęście ni-
kogo i hajże w rumowiska jakiegoś zbombar-
dowanego budynku, stamtąd na szosę i hyc na 
drugą stronę do rowu, a znowu w ogrody i w 
pole.  

 
 

… do  Narwi 
 
Początkowo chcieliśmy iść szosą na Pniewo 

i Pułtusk, ale po namyśle odrzuciliśmy ten plan 
i postanowiliśmy ruszać przez pola i lasy 
w kierunku Zambska przy Narwi, gdzieś po 
drodze spotykamy Bartolda nauczyciela z Bu-
dzyna /od redaktora wydania: - jak dodaje Ta-
deusz Kruk „Wspomniany Stanisław Bartold 
(z Budzyna pod Makowem) w latach 1918-24 
mieszkał i pracował w Drążdżewie, był kie-
rownikiem szkoły. Jego żona Helena spoczywa 
na drążdżewskim cmentarzu, przeżyła zaledwie 
26 lat/. Ten mocno przygnębiony zaborem Pol-
ski przez wroga i tylko w kółko powtarza jedno 
i to samo, co się stało, co się stało. Rozmawia-
jąc z Bartoldem zauważyłem, że Lasko mi 
gdzieś zniknął. Proponuję Bartoldowi wspólną 
podróż w kierunku Zambsk. Nie powiada, ja 
szukam swoich kompanów i razem z nimi ru-
szam na Pułtusk. Żegnając się z Bartoldem wi-
dzę jak Lasko zbliża się ku nam od strony wi-
docznego pomiędzy drzewami murowanego 
domu. W drodze pytam gdzieżeś pan był do 
ciężkiej cholery, już się niepokoiłem o pana. 
Lasko mówi miał pan rewolwer służbowy? 
I śmieje się. Ja nagle przypominam sobie że 
przed wyjazdem z Szelkowa zostawiłem na 
biurku przykryty papierem rewolwer. Ja mówi 
Lasko ten rewolwer zabrałem i w drodze do 
Wyszkowa podczas naszej ucieczki za Bug na 
chwilę od taboru wojskowego przy, którym 
szliśmy odezwałem się i w pobliżu tego domu 
rzuciłem w gęste krzaki tarniny, ot i na to po-
trzebne mi były, te naboje niemieckie, które 
pewnie akurat by pasowały do tego rewolweru. 
A rewolwer jest w krzakach czy go przypad-
kiem wziął pan z sobą. A jakby pan chciał pyta 
Lasko? Tadziu! Tylko bez żartów, bo drugi raz 
sztuka może nam się nie udać. Lasko śmieje się 

zapewnia że rewolwer został i lepiej go jeszcze 
schował. Na cóż panu? Nic nie wiadomo, może 
się jeszcze przydać. A co się stało z maszyną 
do pisania? Lasko śmiejąc się odpowiada: a za 
co Bobek by pił jeszcze w Obrytem i dalej? 
Bobek by pił jeszcze w Obry tem i dalej? 

Idąc tak drogą leśną Lasko zastanawia się 
dlaczego furmanka Matusiaka tak bezboleśnie 
przez most w Wyszkowie przeszła? I wreszcie 
dochodzi do takiej konkluzji. Matusiak miał na 
wozie jakiś grubszy łup, na pewno łup ten na-
był z ograbionych sklepów gdzieś w Węgro-
wie. Sokołowie lub Siedlcach, a że wozu nie 
rewidowali bo na pewno dał Niemcom grubszą 
forsę w łapę. Może i tak mówię, a forsę mógł 
mieć, bo mógł nie zdać zainkasowanych tuż 
przed wojną podatków. Widzi pan panie Lasko, 
ludzie mają lepsze kiepeły jak my. My o chło-
dzie i głodnym pysku nawiewamy, a ludzie na 
tym krajoznawstwie chcieliby się wzbogacić, 
a pan jeszcze za rewolwerem się ugania.  

Trzeba przyznać mówi Lasko, że jeszcze ła-
godnie się z nami obeszli, bo ja gdybym był na 
ich miejscu, furmankę bym przewrócił z góry 
dnem, a Niemiaszka, u którego znalazłby nabo-
je, tak prędko bym nie puścił. Widzi pan to za-
leży jaki oddział pełnił służbę przy moście, 
słyszał pan od ludzi, że żołnierze z trupimi 
główkami na czapkach strzelają do ludzi jak do 
kaczek, a ci bez trupich czaszek odnoszą się do 
ludzi obojętnie. Ci co przy moście pełnią służ-
bę i każdego rewidują są to żołnierze zwyczaj-
ni szeregowi mają na głowach furmanki, 
a podoficerowie okrągłe czapki. U jednych i u 
drugich nie widać było trupich główek na 
czapkach, a ci z drugiej strony mostu, którzy 
nas idących przez most lornetowali, ci mieli 
trupie główki na czapkach. Ja przypuszczam, 
że wojsko z trupimi główkami na czapkach to 
jest gwardia Hitlera, nie przebierająca w środ-
kach, bo coś nie coś z naszej prasy o tym czy-
tałem. 

Tak snując przypuszczenia na temat organi-
zacji machiny wojennej Hitlera doszliśmy już 
o dobrym zmroku do jakiejś wioski rozciągnię-
tej wzdłuż drogi prowadzącej do szosy pułtu-
skiej. Prosimy jedną kobietę o nocleg. Ta 
z płaczem i trwogą w głowie poczyna nam 
opowiadać jak to wczoraj spędzili na plac kil-
kunastu ludzi obcych i miejscowych, wypro-
wadzili pod las kazali wszystkim uklęknąć i tak 
klęczących rozstrzelali. Panowie na Boga nie 
zatrzymujcie się we wsi i ruszajcie dalej, bo 
oni tu jeszcze przyjadą, a jeżeli panów u mnie 
zastaną, chałupę puszczą z dymem, a nas zaka-
trupią. Włosy zjeżyły nam się na głowach 
i dalejże w las. Szło nam się leśnymi wertepa-
mi dość szybko, a czy myśmy nie błądzili, któż 
to wie?  

Nad ranem wychodzimy na jakąś małą wio-
skę zatrzymujemy się przed jedną przy dróżce 
chałupą u której drzwi od sieni były otwarte. 
Nieśmiało Tadek pierwszy ja za nim wchodzi-
my do izby. W izbie młoda kobieta jeszcze nie 
ubrana, łóżko tchnie jeszcze ciepłem pościeli, 
w kołysce śpiące dziecko. Paniusiu, Mo…że 
by tak chleba u pani byśmy dostali, zapłacimy. 
Kobieta wdziewając na siebie spódnicę mówi: 
zaraz, zaraz panowie tylko się ubiorę, chłop 
mój poszedł raniutko na wieś, jeszcze go nie-
ma, w głosie jej wyczuwa się trwogę. Spojrzała 
na nas wzięła nóż, podeszła do półki zdjęła bo-
chen chleba i ukrajała pajdę tak na dwóch i py-
ta starczy? Starczy, starczy odpowiadamy 

i szukamy po kieszeniach pieniędzy którychże-
śmy już nie mieli. Nie trzeba, nie trzeba mówi 
kobieta, a na nasze pytanie jak daleko jeszcze 
do Zambia względnie do Narwi, kobieta wy-
prowadzając nas z mieszkania przed sienią po-
kazuje o w tamtej stronie są Zambski, dalej 
w prawo Rząśnik, Poświętne i tak dalej, do Na-
rwi już nie daleko. Tłumaczy nam jeszcze jak 
może którędy iść i żegna: niech panów Bóg 
prowadzi.  

W drodze powiadam do Laski: Widzisz Ta-
dziu gdzie można się pożywić, w nędznej cha-
łupie można dostać kęs chleba, a spróbuj za-
stukać na przykład do tego oto domostwa 
wskazując na dom pod blachą i solidne zabu-
dowania, na pewno ci nie otworzą, a nawet po-
szczują psem. Tak rozmyślam ten, kto sam 
głoduje, rozumie głodującego. Po chwili już 
nie mamy chleba tylko oblizujemy się. Chleb 
był bardzo dobry, pewnie onegdaj pieczony. 
Wychodzimy na zagony zapusty i inne warzy-
wa. Nazrywaliśmy marchwi, położyliśmy się 
pod osłoną dużych główek kapusty i żujemy 
ten przysmak przyrody. Nad nami wzniesienie, 
a nad nim las. Po odpoczynku i różnych roz-
myślaniach filozoficznych na temat przyrody 
i jej darów, którymi można sobie brzucho wy-
ładować, ruszamy pod górkę w las, z którego 
roztacza się widok na nizinę nadnarwiańską 
pokrytą krzewinami leśnych drzewek. W dali 
od strony Pułtuska drożyną polną sunie wycią-
gnięty podłużnie tłum ludzi. Skoczyliśmy 
w krzaki i stąd obserwujemy co to za procesja.  

Przyglądając się dobrze nie zauważamy żad-
nej eskorty, to jest niema nigdzie umunduro-
wanych. Procesja się zbliża, my wychodzimy 
z krzaków i czekamy na dróżce. To... Żydzi, 
starcy, kobiety, młodzież i dzieci na rękach 
matek. Wszystko to wylęknione i pomęczone. 
Pytamy skąd i dokąd. My z Pułtuska mówią, 
Niemcy wygnali nas z miasta i kazali iść precz. 
A dokąd idziecie? Gdzie nas Bóg zaprowadzi - 
odpowiada starsza Żydówka. Tłum nie zatrzy-
mując się szedł na Rząśnik, hen na pulwy, na 
bagniska. 

 
 

… przez  Narew 
 
Zatrzymaliśmy się przy wiosce leśnej Cyga-

ny, czujemy już, że Narew blisko. Pytamy 
miejscowych chłopów jak tam z przeprawą, 
czy można i w którym miejscu przez Narew się 
przeprawić. Oj panowie za późno już. Jeszcze 
wczoraj przepuszczali dziś już przejście przez 
rzekę zamknięte, bo podobno na Narwi będzie 
granica pomiędzy Niemcami a Ruskami, kto 
tylko z tej strony zbliży się do rzeki, Niemcy 
z tamtej strony zaraz strzelają. Można się jesz-
cze przeprawić, ale z końmi, Niemcy z końmi 
przepuszczają. Dziś przeszło w gromadzie kil-
ka koni, a byli tacy jak panowie, którzy chcieli 
dostać się na tamtą stronę, pouczepiali się ogo-
nów końskich i tak rzekę szczęśliwie przepły-
nęli. Może się jeszcze ktoś trafi z końmi, to 
mogą panowie popróbować. Taka perspektywa 
nie uśmiechała się nam, szczególnie mnie. La-
sko byłby się na tę przeprawę u ogonów koń-
skich zdecydował, ale z uwagi na mnie zrezy-
gnował. 
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Przechodzimy wzdłuż Narwi w pewnym od-
daleniu i szukamy jakiegoś szczęśliwego miej-
sca, jednak na próżno. Po tamtej stronie sły-
chać co pewien czas pojedyncze strzały. Pa-
trząc górą ponad lasy po drugiej stronie rzeki 
przyglądam się okolicy zgadując, w którym 
miejscu po tamtej tronie może być np. Stracho-
cin, dalej Drozdowo i inne przynarwiańskie 
wioski gminy Smrock i gminy Sielc. Aby tylko 
przedostać się przez rzekę i znaleźć, w którejś 
z tych wiosek, a do Chrzanowa, do swoich już-
by było blisko. Przypuszczam, ze i żona 
z dziećmi znajdzie się w Chrzanowie, bo jeśli-
by miała beze mnie robić w Szelkowie, gdzie 
już niewątpliwie gmina administrują okupanci.  

Czy aby szczęśliwie przebyli ucieczkę zadaję 
sobie pytania i na myśl przychodzi mi mała 
moja Dziunia i słuszny już chłopak Lesiek. 
Ogarnia mnie żal za rodziną, którą kiedyś zo-
baczę. Pocieszam się myślą, że o ile Rosjanie 
rzeczywiście staną „na Narwi”, będzie można 
się na tamtą stronę przedostać, bo chyba oku-
panci uwzględnią to, że uciekinierzy powinni 
być kierowani do swoich miejsc zamieszkania. 
Tu znów nasuwa mi się obawa, że Rosjanie 
mogą wywieźć nas na swoje rozległe tereny, 
a stamtąd można się będzie dostać do kraju po 
latach, tak jak to bywało z uchodźcami podczas 
pierwszej wojny światowej. Tak zamyśleni 
obaj dochodzimy do Zambsk. W zetknięciu się 
z mieszkańcami Zambsk dowiadujemy się, że 
sytuacja jest nie wesoła; bowiem Niemcy pene-
trują po wsiach w poszukiwaniu za znaczniej-
szymi osobami. Wczoraj powiada jeden wie-
czorem najechało Gestapo do Zambsk i zabrało 
nauczyciela ze wsi, za drugim czynią poszuki-
wania, gestapowcom pomagają okoliczni kolo-
niści niemieccy, którzy każdego społecznika 
polskiego dobrze znają i dziś każdego takiego 
czy to nauczyciela, księdza czy innego inteli-
genta wydają, jedni być może z osobistej nie-
nawiści kończąc swe porachunki, inni z patrio-
tyczności do nowej ojczyzny, a inni z nakazów 
i instrukcji jakie im daje gestapo.  

Panowie nie kręćcie się po wsi lepiej jak się 
ukryjecie w jakiejś stodole to unikniecie pod-
patrywań ze strony kolonistów, którzy się po 
okolicy kręcą. – Usłużni takim radom poprosi-
liśmy jednego z mieszkańców, a był nim go-
spodarz – kowal nazwiskiem zdaje mi się 
Krzyczkowski, o pozwolenie ukrycia się w je-
go stodole. Wypoczywamy, opatrujemy poob-
cierane nogi i rozmawiamy z gospodarzem. 
Gospodarz dowiedziawszy się że jesteśmy pra-
cownikami gminnymi z Szelkowa nieco przy-
chylniej zaczął z nami rozmawiać wypytując 
się o Krzyczkowskiego Piotra mieszkańca 
Szelkowa. Odpowiedzi nasze co do jego pocio-
ta przyjmował z zadowoleniem, tylko nie mógł 
pogodzić się z tym, że ja jestem sekretarzem 
gminnym, bo on jak powiada dobrze wie, że 
sekretarzem gminy jest Krajewski. Upewnili-
śmy go, że Krajewski dawno już nie żyje, a na 
jego miejscu jest Sikora to znaczy ja, czemu 
dał wyraz wiary dodając że w Szelkowie już 
długie lata nie bywał.  

Gospodarz upewniony już, że nie jesteśmy 
podejrzanymi, a znajomkami jego kuzyna 
z Szelkowa, zaprosił nas do mieszkania i po-
częstował obiadem. Rosół kurzy z kartoflami 
dobrze nam smakował. Noc spędziliśmy w sto-
dole, gdzie zastaliśmy już dobrze posłane miej-
sca do snu. Nie śpieszyło nam się wstawać, 
a słonce było już wysoko. Ktoś wpadł do obej-

ścia i głośno oznajmił że już przez Narew na 
tamtą stronę puszczają. Rozkaz o nie przepra-
wianiu jakoby został cofnięty. Daliśmy temu 
wiarę, bo nie mogliśmy się z tym pogodzić, 
ażeby granica stanęła na Narwi a nie na Bugu 
i rzeczywiście jak się później o tym dowiedzie-
liśmy zaszła w dowództwach niemieckich po-
myłka.  

Na wieść o tym, na poczekaniu nazbierało się 
kilkanaście osób, powyłazili z ukrycia, z róż-
nych stodół i zakamarków. Tak więc wszyscy 
gromadnie, acz z niepokojem jeszcze zbliżamy 
się do przeprawy ku rzece. Po tamtej stronie 
rzeki żołnierze niemieccy z karabinami i heł-
mami na głowach, przyglądając się nam po-
przez rzekę nie reagują, ale spokojnie oczekują. 
Przewoźnik podjeżdża łódką do brzegu i zabie-
ra po kilka osób. Myślę, do łódki nie pchamy 
oczekując następnej kolejki, tymczasem ob-
serwujemy zachowanie się żołnierzy w stosun-
ku do pierwszej grupki przeprawionych. Wi-
dzimy, że nie więcej jak tylko rewidują każde-
go i puszczają wolno. Z otuchą wsiadamy do 
łódki. W drodze myślę o moich rzekomo ułań-
skich spodniach, a do Laski szepczę: Rzucaj 
prędko w wodę naboje jakie może jeszcze 
masz po kieszeniach. Lasko uśmiecha się i od-
powiada... niestety nie mam. Na drugiej stronie 
po szczegółowej rewizji naszych kieszeń i wa-
lizek zostaliśmy puszczeni wolno. 
 
 

… już  u  siebie 
 
Wchodzimy do pierwszej wsi Wygoda, nale-

żącej do gminy Smrock znajomi ludzie przy-
glądają się nam, a jedna kobieta uśmiechając 
się mówi do innych patrząc na mnie: A widzita 
nasz sekretarz żyje, a powiedzieli już ludziska, 
że go Niemcy za Narwią zastrzelili. W następ-
nej wsi Przeradowo stacjonuje wojsko nie-
mieckie artyleria. Czy aby tu kto nas nie za-
czepi myślimy. Stefan leśnik ujrzał nas przez 
okno, wychodzi do nas... O.. to sekretarz żyje? 
Żyję jak pan widzi. Jakiemuś oficerowi w po-
dwórzu Leśnik tłumaczy że są to urzędnicy na-
szej gminy sekretarz i pomocnik. Kilku Niem-
ców przygląda nam się ciekawie, i u Leśnika 
kwateruje wojsko, na placu wiejskim stoją po-
lowe armaty pokryte brezentami. Leśnik czę-
stuje nas obiadem, rosół z kluskami i mięso.  

Z rozmowy z Leśnikiem dowiaduję się, że 
w gminie sprawują funkcje wyznaczeni przez 
Niemców wójt gminy Frączek z Szelkowa i se-
kretarz nauczyciel Guckler z Ciepielowa. Obu 
znam dokładnie. Frączek to robociarz z górek 
w Szelkowie z wojska podoficer odznaczony 
krzyżem walecznych w wojnie 1920 r. Guckler 
o nazwisku niemieckim kierownik szkoły 
w Ciepielowie pochodzący rodem gdzieś z 
okolic Lwowa. Czy Guckler teraz pana puści 
na Stanowisko sekretarskie, wyraża wątpliwo-
ści Leśnik. Nie zależy mi na tym odpowiadam, 
abym się tylko dostał do Chrzanowa do rodzi-
ny, to sobie jakoś dam radę. Po obiedzie i dłuż-
szym odpoczynku Leśnik nie pozwolił na to 
ażebyśmy szli dalej piechotą, założył konia do 
wozu odwiózł nas do drogi Ciepielowskiej, 
mnie zaś do samego Chrzanowa. Po drodze 
nikt nas nie zaczepiał. 

 
 

… w  końcu  z  rodziną 
 
W Chrzanowie widzę również kwateruje 

wojsko, we wszystkich obejściach widać żoł-
nierzy. Wjeżdżamy na podwórze. W oknach 
kuchni twarze domowników ciekawie spoglą-
dają kto na podwórze wjechał, wreszcie słyszę 
radosne okrzyki: ojciec, ojciec wybiegła żona 
i dzieci, widzę w ich oczach łzy. Pożyjesz mó-
wi żona, bo tu Cię już za nieżyjącego mieli-
śmy, rozeszła się pogłoska żeś został na 
ucieczce zastrzelony. 

W kuchni witam się z bratem żony, siostrami 
i teściową, wszyscy obstąpili mnie zasypując 
pytaniami. Poza rodziną, w kuchni widzę 
dwóch żołnierzy niemieckich, jeden dogląda 
garnków na kuchni, drugi myje w miednicy 
oskubaną gęś mydłem. Dowiaduje się, że 
w domu to jest w pokoju kwaterują jakieś ofi-
cery, a ci w kuchni przyrządzają dla nich żar-
cia. Dla domowników wolny jest tylko alkierz 
i komora, kuchnia wspólna ponieważ obecni 
w kuchni dwaj żołnierze nie rozumieją pol-
skiego języka, pytam jak się tu obchodzą. Jacyś 
nieźli ludzie słyszę, jestem członkiem tej ro-
dziny, mężem tej oto wskazują niewiasty i oj-
cem tych oto dwojga dzieci. Przybyciem moim 
zaciekawieni byli oficerowie kwaterujący 
w pokoju, bo zaraz do kuchni wszedł któryś 
z nich, obejrzał mnie, a obecni żołnierze zara-
portowali mu kim zacz. Ten starszy nie pamię-
tam już oficer, czy jakiś starszy podoficer przy-
jaźnie kiwnął mi głową i wyszedł do pokoju. 
Jak się zorientowałem była to jakaś jednostka 
wojskowa złożona z Bawarczyków, nie mieli 
na czapkach trupich czaszek ani na kołnierzach 
znaków S.S., toteż uspokoiłem. Przede wszyst-
kim umyłem się, ogoliłem i zacząłem moczyć 
nogi. Na moje zapytanie jak się z nimi żołnie-
rze obchodzą otrzymałem odpowiedź swoich - 
obchodzą się z nami dobrze. Żołnierzom po-
wiedziano jak kto mógł, że się i rozlokowałem 
jak u rodziny. 

Gdy jako tako doszedłem do siebie, ci dwaj 
kuchenni, że ich tak nazwę żołnierze stawiają 
na stole przedemną rosół, mięso, konserwy, ja-
kieś inne jeszcze wojskowe smakołyki, zapra-
szają do jedzenia i współczują, że jestem taki 
podróżą zmęczony. Rozmawiam z nimi o tym 
to o owym, kalecząc niemiłosiernie język nie-
miecki, który znałem o tyle, o ile go się na-
uczyłem jeszcze w szkole ludowej w Radym-
nie, ale i to jakoś pomaga byśmy się dobrze 
zrozumieli. W pewnej chwili, gdy jeden z żoł-
nierzy wyszedł, pytam drugiego, który mi się 
zaufańszym wydawał, ot tak z głupia franc - co 
to jest u was SS? Niemiec obejrzał się i z ta-
jemniczą miną już nie mówił, ale na migi po-
kazuje, jak to się wisi na szubienicy, robi przy 
tym taką tragiczną minę swej twarzy że mimo 
woli człowieka śmiech porywa. Gdy mu po-
taknąłem na znak, że rozumiem, pytam dalej, 
a co to jest u was gestapo? Niemiec na wyraz 
ten jakoby zdrętwiał i z taką samą tragiczną 
miną posunął palcem po swej szyi i wydał 
z siebie chrapotliwe rzężenie na znak podrzy-
nania gardła. - Ich wenstche, odpowiedziałem. 
Niemiec pogroził mi palcem i doradzał, żeby 
nawet takiej nazwy głośno nie wymawiać. Ja 
wiedziałem już przed tym, co oznacza formacja 
ze znakami SS i Gestapo, a ten Niemiec 
utwierdził mnie w tym że tych organizacji 
niemieckich należy się pod groźbą utraty życia 
wystrzegać. 



Rozłożyłem się w alkierzu z Waldkiem na 
łóżko, ażeby odpocząć. Drzwi do kuchni czę-
sto cichutko uchylały się i w szparze ukazywa-
ły się ciekawe oczka. To Dziunia chciawszy 
się upewnić, czy to naprawdę tatuś podglądy-
wała mnie, a do mamusi zwracała się z pyta-
niem: Mamo to nasz tatuś?  

Równy miesiąc byłem na ucieczce którą żar-
tobliwie nazywałem wycieczką krajoznawczą, 
to też po takim czasie dla dziecka byłem już 
trochę obcy. W nocy, śpiąc w alkierzu krzy-
czałem mocno przez sen, obudzony przez ko-
goś z domowników nie wiedziałem gdzie je-
stem, za ścianą w pokoju, w którym kwatero-
wali niemieccy oficerowie słyszałem porusze-
nie i rozmowę, widocznie moje przez sen 
krzyki obudziły ich po chwili znowu cisza. Ty-
le przeżyć nabiło się w ten skołotany łeb, a po-
nadto widocznie przejedzenie się tłustymi mię-
sami, czyniło sen niespokojnym. Naradzamy 
się z żoną co dalej robić. Żona mi każe zostać 
w Chrzanowie nie martwić się o nic, to może 
jakoś wojnę przeżyjemy. 
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Nie uśmiechało mi się zostawać w Chrzano-
wie i leżeć po prostu bez czynnie, bo do pracy 
fizycznej w gospodarstwie zdatny nie jestem, 
a ciekawy byłem sytuacji w szerszym zasięgu, 
jak kształtować się będzie okupacja i jak poto-
czą się dalsze wypadki wojny. Chrzanowo po-
zostawiałem sobie jako punkt oparcia i mate-
rialne zaplecze. 

Z opowiadań rodziny dowiedziałem się, że 
rodzina daleko nie uciekała. Spakowali na wóz 
niezbędne rzeczy i żywność i całą rodzinę wraz 
z moją żoną i dziećmi przekroczyli Narew i za-
trzymali się w Ostrówku skąd nie widząc sensu 
dalszej ucieczki, bo przecież gospodarstwo 
w Chrzanowie osamotnione zostało, zawrócili 
z powrotem do domu i dobrze zrobili. Tak więc 
żona i dzieci nie byli na pulwach, co będąc 
w Rząśniku przypuszczałem, tylko ja nie po-
trzebnie odbyłem miesięczną wycieczkę krajo-
znawczą. Niema tego złego co bu na dobre nie 
wyszło, grunt że cały wróciłem, tylko na no-
gach od ciągłego marszu porobiły mi się teraz 
pęcherze jak kurze jaja. 

Kwaterujący Niemcy pytają się mnie co teraz 
będę robił. Ja nie widząc jeszcze za co się we-
zmę odpowiadam im, że chciałbym pracować 
w swoim zawodzie. - No ja, ja - będzie panu 
dobrze w niemieckim państwie odpowiadają. 
Pomyślałem, ano zobaczymy. 

Po dwu czy trzydniowym odpoczynku 
w Chrzanowie wybrałem się pieszo na zwiady 
do Szelkowa.  

 
 

Okupacja  
– praca  moja  na  stanowisku  
kasjera  gminy  i  działalność  

 
Był to dzień 4 października 1939 r. Drogę 

z Chrzanowa do Szelkowa przebyłem pieszo 
(9 km) mijając ciągnące w stronę Różana ko-
lumny pojazdów wojskowych i tabory konne. 
Zaszedłem do Franka Adrianiaka, ażeby przed 
moim udaniem się do Zarządu gminnego za-
sięgnąć wpierw języka. Franek przy kontuarze 
swego masarskiego sklepu we własnym domu, 
sprzedaje Niemcom wędliny. Niemcy przy sto-
likach spożywają polski szpek i wurst, a dziw-
nym to dla nich było jak mi mówił Franek, że 
potrzeba kartek żywnościowych i wszystkiego 

można nabyć bez ograniczeń. Prawda, że Pol-
ska zasobna była w środku żywnościowe, 
a gdzieżby się wreszcie podziały te stada pę-
dzonych na początku września tuczników, 
a więc interes Frankowi idzie dobrze i Niemcy 
są zadowoleni i Franek też, acz nie wiadomo 
dokąd ta sielanka będzie trwać myślę.  

Co słychać w gminie pytam, jak tam moje 
mieszkanie z rzeczami. Co w gminie pyta pan? 
Ano nowy niemiecki zarząd, nie wie pan? Ten 
Bradziaga Frączek z górek jest wójtem, a pan 
Guckler z Ciepielowa sekretarzem. Trzęsą 
gminą łobuzy, aż się patrzeć nie chce, kradną 
i znęcają się nad ludźmi, jak tylko mogą. Ży-
dowskie mieszkania okradli już na czysto, teraz 
biorą się za chłopów na wsi, pana na pewno do 
gminy nie puszczą, bo by im pan robotę psuł. 
A skąd do tego doszło że Frączek jest wójtem a 
Guckler sekretarzem? Ano kiedy Niemcy zajęli 
Szelków, zwołali mężczyzn i wśród nich szu-
kali, któryby się na tymczasowego wójta 
nadawał. Wszyscy Dutki w miech chowają się 
jeden za drugiego, bo żadnemu nie zapachniało 
takie stanowisko w służbie dla Niemiec, aż się 
znalazł Frączek, który zagadał do nich po nie-
miecku, a niemiecki język umie trochę kale-
czyć bo kiedyś na robotach w Prusach bywał. 
Nie wiem co Niemcy Frączkiem szwargotali, 
ale od tej chwili Frączek został panem nad całą 
gminą, tak że dziś już trudno do niego przystą-
pić, a Guckler na poczekaniu znalazł się zaraz, 
wiadomo nazwisko niemieckie i zarząd gminy 
w komplecie, teraz dopiero okazał się czym 
jest pan Guckler, taki dawny patriota, który na 
zebraniach przed wojną nieraz krzyczał precz 
z Niemcami i uczył dzieci „Nie rzucim ziemi”, 
szydło z worka wylazło. Frączek, Frączek po-
wiadam przecież to podoficer z wojska, odzna-
czony Krzyżem Walecznych. Tak panie Frą-
czek zaraz jak tylko pierwsze patrole niemiec-
kie weszły do Szelkowa wyszedł naprzeciw 
nim i był dla nich przewodnikiem i informato-
rem.  

Przyszło mi na myśl wspomnienie jak byłem 
w Makowie przewodniczącym zebrania wy-
borczego do Senatu i wyczytując uprawnio-
nych do głosowania by podchodzili do urny 
i składali swoje głosy, wyczytałem też nazwi-
sko: Pan Franciszek Frączek kawaler Krzyża 

Walecznych, ot tacy i inni różnych tytułów 
wybierali Senat, a ludzie zdrowo myślący nie 
mając tytułów naukowych lub odznaczeń do 
głosu dopuszczeni nie byli. Frączka znałem 
dokładnie, był to robotnik drogowy, zamiesz-
kiwał we własnym domku w Szelkowie na 
górkach, poza tym typ ciemniaka. Guckler był 
nauczycielem w Ciepielowie, tam się ożenił 
z panną Sadowską córką rolnika, i co do niego 
nie było nigdy zastrzeżeń odnośnie lojalności 
państwowej. W dawnym zarządzie gminnym, 
bo nie wiem jak obecny zwie się. Frączek wy-
niosły, i władczym spojrzeniem przyjął mnie, 
a Guckler przymilnie raczej obleśnie przywitał 
mnie patrząc na mnie z góry jak na intruza, po-
za tym przywitałem się z Bobińskim, który 
wcześnie ode mnie z ucieczki wrócił i przyjęty 
do pracy został. Frączek mówi do mnie: Za 
późno pan się sekretarzu zgłasza, jest już pan 
Guckler, nie trzeba było uciekać, bo Niemcy 
też ludzie, teraz dopiero będzie porządek, - 
Ano trudno, powiadam, wezmę się za inną ro-
botę. Frączek i Guckler informują mnie że 
chcąc pracować, należy się zarejestrować 
w Makowie. Guckler dodaje, że wszyscy 
przedwojenni pracownicy polskiej administra-
cji obowiązani są do zameldowania się w Lan-
dratsamcie, ano zobaczymy pomyślałem, 
wpierw się dowiem jak trawa rośnie.  

Rzeczy moich, które zostały w mieszkaniu 
po naszym wyjeździe na ucieczkę dopilnowała 
Wołyńcowa. Zaszedłem do mieszkania, 
wszystko w porządku, tylko meble, sienniki 
i różne graty poprzewracane, bowiem jak 
twierdziła Wołyńcowa, mieszkanie moje było 
szczegółowo przez pierwszych Niemców rewi-
dowane. 

 
 

… Maków   
-  początek  okupacji 

 
Udaję się pieszo do Makowa z zamiarem 

zameldowania się w niemieckim Starostwie, 
o ile się wśród znajomych przekonam, że jest 
to konieczne. W drodze jadący do Makowa 
Wierniewicz, dzierżawca folwarku z Magnu-
szewa zabiera mnie do swego powozu. Obaj 

Ul. Moniuszki w Makowie w okresie okupacji. Od lewej dom Państwa Michalskich obok budynek 
Poczty zniszczony w 1944 roku i fragment budynku Państwa Wolskich. Zdjęcie z publikacji 
„Ocalić od zapomnienia” Powiat Makowski strona 17. 



w drodze wymieniamy zdania na temat naszej 
państwowej klęski i snujemy różne przypusz-
czenia na przyszłość. Wierniewicz jest zdania, 
że wszystko już bezapelacyjnie przepadło, ja 
mam zapatrywania bardziej optymistyczne. 
W Makowie widzę nowy most na rzece prowi-
zorycznie pobudowany w miejsce wysadzone-
go w powietrze. Po mieście kręcą się jakby 
przyczajeni Żydzi, na rynku jest trochę furma-
nek ze wsi z płodami rolnymi na sprzedaż. 

W Starostwie na korytarzu zetknąłem się 
z panną Wolską, dawną kierowniczką kancela-
rii naszego Starostwa, Wolska radzi mi zamel-
dować się, zaznacza, że życzeniem polskich 
sfer państwowych jest, ażeby polscy pracow-
nicy administracyjni wchodzili do administra-
cji niemieckiej, ma to swój z punktu widzenia 
interesów ludności polskiej cel. Zrozumiałem, 
a pani czy tu pracuje? Ale skądże, odpowiada 
Wolska, Niemcy nie chcieli nas do pracy przy-
jąć (to znaczy i jej narzeczonego, czy może już 
męża Pętkowskiego) upatrzyliśmy sobie Czer-
wonkę i tam się zaczepimy o zarząd gminny. 
Od niej to dowiedziałem się, że dawny nasz 
Starosta Farenholc proponowanego przez 
Niemców stanowiska w Landratsamcie nie 
przyjął i trudni się obecnie drobnym handlem. 
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Zameldowanie moje przyjął jakiś urzędnik 
niemiecki, który rozmawiał ze mną po polsku 
z mazurskim akcentem. Kazał mi się zgłosić 
w zarządzie mojej gminy, gdzie otrzymam pra-
cę.  

Po wyjściu z Landratsamtu rozglądałem się 
po mieście, upatrując gdzieżby tu można się 
czym pożywić. Sklepy pootwierane restauracje 
też, każdy handluje ze znakiem zapytania co 
będzie dalej. Restauracje zapchane Niemcami, 
żrą i piją ubiegając się o ,,polska wódka”, któ-
rej jednak już po knajpek brakowało 
w rozmowie ze znanym krawcem Małachem, 
u którego stalowałem zawsze garnitury, pokłó-
ciłem się. On, chociaż Żyd uparcie utrzymy-
wał, że: - Uj, teraz będzie porządek i dobrobyt, 
nie tak jak za polskich czasów. Gdy mu zwró-
ciłem uwagę, że jest głupi i widzi tylko koniec 
swojego nosa, hardo oburzył się i zmierzywszy 
mnie pogardliwym spojrzeniem poszedł dalej. 
Co u diabła z tym Żydem – pomyślałem, czy 
on na tyle naiwny i głupi? Niechby widział 
swoich ziomków wygnanych z Pułtuska na 
pulwy, za Rząśnikiem, a może to typ nadający 
się na niemieckiego szpicla, a może nadrabia 
miną chciawszy się przypodobać okupantom? I 
to możliwe i to. W rynku pokazują nieznajomi 
jakiegoś młodego chłopaka ze szpicrutą w ręku 
jak kręci się wśród furmanek i wali chłopów po 
plecach. Mówię, że to Polak z Wyszkowa, za-
przedał się Służbie Niemcom i kręci się i pod-
słuchuje i szpicluje, ot zwyczajny szpicel. Sły-
szę też, że na Bazarze ogrodzony jest plac dru-
tem kolczastym, za którym jest wiele ludzi pod 
strażą okolicznych volksdentschów. Niektóre 
sklepy przyjęli już cywilni Niemcy m.in. i dru-
karni, w której nowy posiadacz dobrze mówi 
po polsku. Po ulicach spacerują młode rosłe 
Niemki jak rasowe klacze, szwargoczące ze 
sobą wesoło i odpowiadające na ukłony woj-
skowych, w skrócie Ha Hi (Heil Hitler). Za-
czynam rozumieć, że okupant powoli, stop-
niowo zapuszcza w życie gospodarcze i spo-
łeczne swoje macki. Ze zgrozą dowiedziałem 
się też, o rozstrzelaniu pod górą na Bazarze ja-
koby zakładników. Ludzie mówią, że nawet 
Niemki były tą egzekucją oburzone. Nasłu-

chawszy się tego wszystkiego, postanowiłem 
czym prędzej się gdziekolwiek posilić i uciekać 
z Makowa bodajże gdzie pieprz rośnie. 

Nieśmiało zachodzę do jadłodajni prowadzo-
nej przez żonę dawnego burmistrza Kosakie-
wicza. Wszystkie stoliki zajęte przez wojsko-
wych, żandarmów i jeszcze jakichś umundu-
rowanych Niemców. Kobiety uwijając się 
wnoszą na stoliki kotlety, bigosy i różne mię-
sne potrawy. Niemcy z apetytem i w dobrych 
humorach obżerają się. Miejsce przy stoliku 
użycza mi jakiś umundurowany Niemiec za-
prasza po polsku. Był to jakiś urzędnik akcy-
zowy i według mnie mazur z Prus. Po posileniu 
się czym prędzej wydostałem się i chodu 
z Makowa. Wierniewicza w drodze powrotnej 
nie widziałem, to też drogę odbyłem pieszo. 
Wszystko jedno pomyślałem, ale w ten Wier-
niewicz niepotrzebnie się szwenda powozem. 

 
 
 
 

Rachmistrz  Sikora 

 
Po ostatecznym naradzeniu się z żoną przy-

stąpiłem do pracy w zarządzie gminnym 
w Szelkowie pod zwierzchnictwem opisanych 
już wyżej Frączka i Gucklera, do pracy zgłosił 
się też Tadek Lasko. Księgi kasowe wykopali-
śmy bo takie było zarządzenie, że wszystkie 
księgi muszą być. Książki i dokumenty gmin-
nej kasy pożyczkowo-oszczędnościowej oraz 
dużo weksli pożyczkobiorców zawiązałem 
i ukryłem w czapce przed kasą, sądząc że te nie 
będą potrzebne. Stanowisko moje było nie se-
kretarza lecz kasjera i rachmistrza pełniłem 
funkcje w krótkiej ławce szkolnej, bo biurka 
dla mnie zabrakło, zresztą zadowolony byłem 
z tego, że nie pełnię funkcji sekretarza, bowiem 
funkcja ta kazałaby mi współpracować z oku-
pantem w różnych ich posunięciach politycz-
nych, gospodarczych i społecznych, a tak to 
sobie siedzę z dala od tych spraw księguję tyl-
ko to co mi każą i wypłacam też to co mi każą. 
Dochodami na razie były grzywny, opłaty 
i pieniądze pochodzące ze sprzedaży mienia 
pożydowskiego. Należności inkasował wójt lub 

Rynek w Makowie w okresie okupacji niemieckiej.  
Zdjęcie ze zbiorów Piotra Wiesława Matejuka. 

Most na Orzycu w Makowie w roku 1941. Zdjęcie z publikacji „Ocalić od zapomnienia” Powiat 
Makowski strona 32. 
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sekretarz ja tylko od nich pieniądze do kasy 
przyjmowałem i w książkach zapisywałem. 
Zwierzchnicy należności omawiane inkasowali 
w terenie gminy w jaki sposób i ile, to już mnie 
nie obchodziło. 

Gospodarze z gminy widzący mnie w biurze 
przy szkolnej ławce na szarym końcu, domyśl-
nie kiwali głowami wyrażając mi współczucie, 
że tak potraktowany zostałem. Nie, nie szkodzi 
wesoło odpowiadam niektórym, przytaczając 
biblijne powiedzenia: „Ten kto poniżon, wy-
wyższon będzie”, ba ale gdzie i kiedy pomyśla-
łem. 

Przyjechała do mnie żona dowiedzieć się. Ja-
kieś koszmarne wieczory i noce spędzaliśmy 
w mieszkaniu. Nie paląc świata patrzyliśmy 
oknami w ciemności podwórza, to drugi przed 
gminą (szosy). Od czasu do czasu słyszeliśmy 
krzyki i wrzaski i doprowadzonych do aresztu 
gminnego ludzi, czasem na podwórzu gmin-
nym rewidowane furmanki, toboły podróż-
nych. To gwardia Frączka uwijała się w około 
różnych ludzi zdążających nocą ku Warszawie 
z żywnością, bądź powracających uciekinierów 
gwardią była tak zwana policja porządkowa re-
krutująca się z różnych miejscowych szumo-
win, skąd inąd niezłych chłopaków, tylko otu-
manionych przez Frączka. Był już co prawda 
zainstalowany w Szelkowie posterunek nie-
mieckiej żandarmerii, ale żandarmów począt-
kowo było niewielu, to też miejscowe władze 
w osobach Frączka i żandarmów wyręczały się 
jeszcze dawnymi chłopakami, z których zrobili 
sobie organ pomocniczy. Ta durna z w postę-
powaniu z zatrzymanymi brutalna chciwa łupu 
policja porządkowa, grasowała po gminie, 
a nocami zaczajała się na drogach, a szczegól-
nie przy gaju w Laskach na szosy ku Warsza-
wie i wyłapywała przemykających uciekinie-
rów i inne osoby zdążające do Warszawy 
z żywnością, czy też z innymi rzeczami, 
a wśród tych osób mogły być osoby ukrywają-
ce się i przez Niemców poszukiwane jak woj-
skowi, urzędnicy itd. Takich schwytanych ban-
da prowadziła w nocy na podwórze gminne, 
tam rewidowała zabierała sobie co lepsze, 
a zmaltretowanych ludzi wsadzała do aresztu, 
do dyspozycji żandarmów. Trudno było po 
prostu patrzeć na te hece to też ze zgrozą spo-
glądaliśmy przez okno. 

Jednego wieczoru zajechał na podwórze do-
brze wyładowany parokonny wóz. Do miesz-
kania wszedł znany mi z gminy Krasnosielc 
administrator folwarku Drążdżewo Roman, 
z którym żyliśmy kiedyś po przyjacielsku. Wi-
dzę powiada żywność dla rodziny w Warsza-
wie, jedzie też ze mną z bagażami hrabia Łoś. 
Poradź pan jakby tu bez uszczerbku przejechać 
dalej, bo podobno ten odcinek od Szelkowa do 
Pułtuska najgorszy. Nocą nie radzę jechać, le-
piej do dnia powiadam, a tymczasem wóz wto-
czyć na klepisko stodoły, a konie wprowadzić 
do pustego chlewa. Jak fura będzie stała dłużej 
na podwórzu zwabi policję porządkową, a na-
wet i żandarmów, i będziecie panowie mieli 
kłopot, a do dnia jak wszystko jeszcze śpi 
w najlepsze łatwiej wam będzie przemknąć 
niebezpieczny odcinek. Roman uczynił tak jak 
mu doradziłem.  

Dłuższy czas siedzieliśmy w nieoświetlonym 
mieszkaniu rozmawiając o minionych wyda-
rzeniach. W podwórzu zauważyliśmy kręcą-
cych się policjantów, którzy coś już zwąchali, 
ale widać nie mieli śmiałości do stodoły 

i chlewów zaglądać a raczej przez wzgląd na 
starego sekretarza złupienia wozu poniechali 
uważając że ktoś ze znajomych lub krewnych 
Sekretarza zajechał. Roman cichutko wymknął 
się do stodoły i tam na wozie nocował hrabia w 
wytartej jesionce drzemał do rana w pokoju na 
krześle. Chyba szczęśliwie do celu dojechali, 
bo nie słyszałem nic więcej o nich. 

Mieszkanie moje chwilowo zajęte zostało 
przez wojsko, a ja już nie pamiętam gdzie, i u 
kogo noclegowałem. 

Na terenie gminy wałęsało się w początkach 
okupacji wiele bezpańskiego bydła, trzody 
i koni. Miejscowi gospodarze naturalnie po-
przyswajali sobie błąkające się sztuki, a zarzą-
dzenia niemieckie stanowiło, że kto sobie in-
wentarz przyswoił, musi za niego płacić na 
rzecz gminy, chyba że właściciel się znajdzie, 
któremu po udowodnieniu własności należy 
konia, czy krowę zwrócić. 

Frączek i Guckler mieli pole do popisu, to też 
jeździli po wsiach wynajdywali bezpańskie 
sztuki, na miejscu taksowali i pobierali należ-
ności wystawiając gospodarzom pokwitowania 
względnie zaświadczenia w imieniu gminy, 
które stanowiły dowody nowej własności. Do 
kasy gminnej wpłacali tylko część, tak osiąga-
nych utargów, resztę naturalnie zatrzymywali 
do spółki przy sobie. Trzeba trafu, że gospo-
darz z obcych okolic rozpoznał swego konia 
u jednego z gospodarzy w Przeradowie. Gdy 
nie mógł go odebrać, gdyż nowy posiadacz ko-
nia legitymował się zaświadczeniem gminy 
podpisanym przez Gucklera i Frączka, udał się 
z prośbą o interwencję do żandarmów niemiec-
kich. Żandarmi przyszli z owym zaświadcze-
niem do gminy, a raczej do mnie, sprawdzić 
czy zainkasowana za konia kwota pieniężna 
została wpłacona do kasy gminnej. Pokazałem 
im książki kasowe, z których wynikało, że taka 
kwota nie wpłynęła do kasy. Nie kazali mi nic 
o tym nikomu mówić i udali się dalej na gmi-
nę. Po kilku dniach przynieśli pliki takich za-
świadczeń względnie pokwitowań i sprawdzali, 
z których pokwitowań gotówka wpłynęła do 
kasy, a z których nie, przy tym okazało się, że 
za kilka koni, kilka krów poza tym za cenniej-
sze meble i maszyny do szycia, pozostałe po 
wypędzonych z Szelkowa Żydach, gotówka nie 
wpłynęła do kasy gminnej. 

 
 

Jeszcze  Polska  nie  zginęła 
 
Guckler i Frączek przeczuwali, że coś niedo-

brego się koło nich kręci, przez kilka dni miny 
mieli nie wesołe, wreszcie z powrotem czuli się 
panami, tymczasem żandarmeria prowadziła 
dochodzenie. Nikt Gucklera i Frączka nie 
uprzedzał o tym, to znaczy nikt z badanych go-
spodarzy, a i ja nie miałem powodu do wynu-
żeń przed nimi, że coś o tym wiem. Jednego 
popołudnia wyszedłem ze swojej kancelarii do 
kancelarii ogólnej, stanąłem opierając się 
o piec i obserwuję siedzącego przy biurku 
i zamyślonego Frączka. Gucklera słychać jak 
chrząka w przyległej kancelarii. Zbliża się go-
dzina końca zajęć urzędowych. Przyglądając 
się Frączkowi, myślę co się też leżę w tym 
ciemnym zakrytym łbie? A może oblicza wy-
sokość łupów ze sprzedaży koni i bydła, a mo-
że przemyśla nad jakąś wierno-poddańczą ak-
cją wśród ludności na rzecz Niemiec, by się 
swoim chlebodawcom przypodobać?, bo 

o czymże mógł myśleć Frączek? Nareszcie 
podnosi się z za biurka i rozkazującym tonem 
zwraca się do mnie mówiąc ,,Sikora chodź ze 
mną” O... już na ty pomyślałem, coś nie bardzo 
i patrząc w jego przekrwione oczka rzuciłem 
pytanie: a dokąd? W dupę odpowiedział Frą-
czek. Nie zbity z tropu i nie urażony mówię: 
ano jeśli tam to idę. Frączek mrugnął na Bo-
bińskiego, by się szykował do wyjścia i zajrzał 
do Gucklera coś mrucząc do niego. Guckler 
widocznie odmówił pójścia w dupę, bo Frączek 
wyrzekł jak nie to nie! 

Idziemy z Frączkiem, ale nie wiemy dokąd, 
patrzę na jego przypadzistą postać i gębę, która 
się cegły prosi i myślę dokądże nas ten łajdak 
prowadzi. Bobiński obok kuśtyka i nic się nie 
odzywa, jest zamyślony, i tak samo niepewny 
jak i ja. Po minięciu posterunku żandarmerii 
mieszczącego się w domu Sosnowskiego, na-
braliśmy otuchy. Frączek zaprowadził nas do 
swojego domku na górkach. W mieszkaniu 
Frączka zastaliśmy folksdojcza Flemkego 
i niektórych z porządkowej policji, kompanów 
Frączka. W mieszkaniu jakieś meble których 
Frączek nigdy nie miał, są jakieś i walizy. 
Frączkowa na rozkaz męża stawia na stole 
kiełbasę na gorąco, jakąś pieczeń, przyprawy 
wreszcie litr autentycznej przedwojennej wód-
ki. W takiej dupie pomyślałem można wytrzy-
mać.  

Zaczęła się biesiada. Frączek zbytnio na 
mnie i na Bobińskiego uwagi nie zwracał za-
gadany był z Flemkiem i swoimi kompanami. 
Flemkiego zapewniał, że jest lojalnym wzglę-
dem Rzeszy Niemieckiej, wszystkie polecenia 
Landrata wykonuje akuratnie, i że niema takie-
go w gminie, ktoby go mógł zastąpić itd.. itd. 
My z Bobińskim rozmawialiśmy z kompanami 
Frączka, też z górek, którzy w rozmowach nie 
podzielali zdań, ani stanowiska Frączka. Żało-
wali polskich czasów i nie widzieli dobroci dla 
siebie ze strony Niemców. At zwyczajni ciem-
ni, nie uświadomieni Polacy wyrobnicy. Litr 
doganiał litra, ktoś wychodził, to znów ktoś 
z sąsiadów wchodził, wreszcie gdzieś około 
północy Frączek schlany już na dobre przeniósł 
się do drugiej izby, i po chwili rozwaliwszy się 
na pożydowskie bety, zachrapał. 

Centralną osobą biesiady stał się Flemke. 
Zagadywany przez nas Flemke, a kurzyło nam 
się już nieźle z głów, zapewniał nas że jest 
przyjacielem ludności polskiej, że nikomu 
z Polaków krzywdy dotychczas nie uczynił 
i czynić nie myśli, my ostrzegaliśmy jego, że 
gdyby krzywdę czynił toby doczekał się re-
wanżu itp. 

Flemke był to gminiak nasz, pochodzący ze 
wsi Ulaski znany przez nas dobrze i nie podej-
rzewamy przed wojną o wrogość przeciwko 
Polsce. Flemke wyznaczony został przez wła-
dze niemieckie na tak zwanego ,,gospodarza 
gminy”, a ściśle instruktora rolnego, z ramienia 
Kresbanshaftu. Nie mając podejrzeń, że nas 
Flemke zadenuncjuje – zaintonowałem „Jesz-
cze Polska nie zginęła”, a potym śpiewaliśmy 
polskie patriotyczne piosenki. Co wódka nie 
może. Ja przy „Jeszcze Polska nie zginęła” sta-
nąłem na baczność i podałem Flemce komendę 
„wstać i śpiewać”. Fleka posłusznie zastosował 
się do mojego rozkazu i darł gębę, aż szybki 
w oknie drgały. Ochoczo śpiewali też biesiadu-
jący z nami wyrobnicy z górek. Frączkowa ze 
strachu przeżegnała się, chrapanie w drugiej 
izbie ucichło. Frączek z drugiej izby na nasze 



śpiewanie nie odzywał się, a może śnił o tym 
jaki muzyka grała hymn państwowy, gdy go 
Krzyżem Walecznych odznaczali. Nad ranem 
spici jak bele opuściliśmy mieszkanie Frączka, 
Flemke pozostał. 
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Rano w biurze martwimy się z Bobińskim co 
z tego będzie. Wsio równo - mówi Bobiński, 
ale chociaż Volksdoutch musiał śpiewać na pa-
na rozkaz, aby tylko nie zadenuncjował mówię, 
wreszcie. Nie tyle obawiam się Flemkiego, co 
Frączka, ale ten leżał spity jak nie żywy. Koło 
południa zjawia się niewyspany i jeszcze pija-
ny Flemke, no jak tam panie Flemke dobrze 
wczoraj poszło? Czy wszystko porządku? 
Wszystko dobrze odpowiedział, tylko to źle, 
żeśmy za głośno ten hymn polski śpiewali. Nie 
zadenuncjuje - pomyślałem, bo sam ten hymn 
śpiewał. Na tym nasze obawy się skończyły. 

Zdaje mi się
 gminie żandarmi pytając o Frączka i Guckle-

ra. Nie było ich dzisiaj odpowiadamy. Wieczo-
rem dowiedzieliśmy się, że Guckler i Frączek 
siedzą już w pace, a rano mają być wywiezieni 
do więzienia w Pułtusku. Tak się też stało.  

 
 

a  Bürgemeister
 
Na stanowisko wójta gm

azowiecka nazwiskiem Haffeman. Był to ko-
lonista niemiecki urodzony w Polsce, którego 
rodzice, a może jeszcze dziady osiedlili się 
kiedyś w Polsce. Haffeman był to spokojny 
człowiek na ogół życzliwie odnosił się do lud-
ności polskiej, dopóki pewnie nie przeszedł 
szkoły hitlerowskiej, zaś żona jego to była 
twarda Niemka i do polskości wrogo usposo-
biona. Zajęli połowę mojego mieszkania, wnie-
śli tam swoje bagaże. Haffeman żałował zaw-
sze swojego gospodarstwa rolnego, które zo-
stawił, nie pamiętam już dokładnie czy przed 
nową granicą ze Związkiem Radzieckim, czy 
nawet po tamtej stronie, czy na pewno pocho-
dził z powiatu ostrowskiego, tego już dokład-
nie nie wiem, w każdym razie przybył z Kre-
sów Wschodnich.  

Haffeman już nie nazywał się urzędowo 
wójt, lecz Bürgem

ebie na wieczorne pogawędki. Razu pewnego 
rozglądam się u niego po ścianach i widzę po-
rozwieszane portrety Hitlera i innych dostojni-
ków III Rzeszy. Patrząc na podobiznę Himmle-
ra z głupia franc pytam - co to za generał? 
Haffeman cicho, tak żeby jego żona będąca 
w kuchni nie usłyszała powiedział mi, że to jest 
Himmler, że to jest człowiek zły, bo Führera 
namawiał, ażeby użyć gazów trujących przy 
oblężeniu Warszawy. Cichutko też przypili mi, 
ażeby przy jego żonie nic złego na dygnitarzy 
hitlerowskich nie mówić -To una, moja zuna 
porozwiesała fotografie”.  

Sekretarza nie było i stanowisko to nie zosta-
ło obsadzone, a funkcje se

affeman. Ilość pracowników w zarządzie 
gminnych zwiększyła się. Przybyli: Zygmunt 
Kamiński z Tłucznic, Stanisław Karpiński 
z Makowa i Irena Popielarczykówna z Przera-
dowa; bowiem agendy zarządu gminnego za-
częły się powiększać. Haffeman przywiózł też 
z Makowa gminne księgi biercze podatku grun-
towego, te które walały się na rynku w Siedl-

cach. Polecano nam księgi te uporządkować, to 
jest uaktualnić i przystąpić do poboru dawnych 
jeszcze polskich zaległości. Uaktualniając 
z Tadkiem Laską owe księgi biercze, odnoto-
waliśmy w nich datę jeszcze przedwojenną 
umorzenia podatku gruntowego, powołując się 
w adnotacjach o umorzeniu na nie istniejące 
decyzje Urzędu Skarbowego, jak i na nieistnie-
jące protokoły nieściągalności. Tym sposobem 
wielu drobnym rolnikom uczyniliśmy ulgę. 

Grono nas pracowników w wolnych chwi-
lach debatowało nieraz nad całością spraw 
gólnych jak i nad tym, w jaki sposób omijać 

zarządzenia niemieckie, i być pomocą społe-
czeństwu. Patrzył na nas jak żywy z portretu 
zawieszonego jeszcze przed wojną, a nie zdję-
tego przez Niemców Marszałek Piłsudski. Inne 
portrety polskich dostojników państwowych 
Niemcy zaraz po wejściu do Szelkowa znisz-
czyli, zostawili tylko Piłsudskiego. Ciekawe 
czym się tak Piłsudski Hitlerowi przysłużył, że 
nawet jak od Niemców słyszałem i czym się 
tak Niemcy chełpili, na Wawelu przy trumnie 
Piłsudskiego długi czas stała niemiecka oficer-
ska straż honorowa. 

Wzmocniony też i ustabilizowany został po-
sterunek żandarmerii

omocnicza obywatelska złożona z szumowin 
przepędzona została, jak to się mówi na cztery 
wiatry. Nowo przybyli do Szelkowa żandarmi 
przyszli do gminy zapoznać się z zarządem 
gminnym. Komendantem był niemiejący ani 
słowa po polsku Grabowski, inni nazywali się 
Barczewski, Sowa, Wach i inni. Patrzyłem na 
nich, myślałem w duchu, przecież to Polacy – 
mazurzy z Prus wschodnich, czy można z nimi 
rozmawiać? Przyszłość pokazała, że są to lu-
dzie oddani duszą i ciałem swojemu Fü-
hrerowi. Nieraz my pracownicy Polacy w gro-
nie swoim zastanawialiśmy się nad pochodze-
niem tych ludzi i doszliśmy do wniosku, że są 
to Polacy mazurzy tylko zahukani i sterrory-
zowani przez niemieckość, w każdym razie na-
leży ich się wystrzegać i nie wierzyć im.  

Zgodnie z zarządzeniem władz niemieckich 
wszyscy mężczyźni narodowości po
bowiązani byli raz w tygodniu meldować się 

w zarządzie gminnym, naturalnie ci tylko, któ-
rzy byli w wieku wojskowym i służyli w woj-
sku Polskim, to znaczy rezerwiści. Każdy na 
dowód zameldowania się potwierdzone to miał 
w specjalnej karcie meldunkowej. Kancelaria 

sporządziła odpowiednie dla rezerwistów reje-
stry meldunkowe, w których odnotowywano 
spełnienie obowiązku meldunkowego. Rejestr 
sporządzano na podstawie osobistych zgłoszeń 
przy pierwszym meldunku. Uprzedzaliśmy re-
zerwistów, ażeby się nie afiszowali swoimi 
stopniami wojskowymi, ażeby podawali się za 
szeregowców. Wielu nie usłuchało nas i poda-
wali swoje stopnie wojskowe jak kapral, pluto-
nowy, sierżant itp. Nie przeczuwali, że kiedyś 
mogą być tropieni i zabierani do obozów. 

Pierwszy i kilka następnych meldunków od-
było się wobec żandarmerii, następnie my

mi przykładaliśmy na kartach rezerwistom 
pieczątki na dowód zameldowania. Frekwencja 
meldujących się do meldunku w oznaczony 
dzień zaczęła spadać, gdyż każdy wiedział ze 
jeśli nie stawi się to i tak kiedy indziej w gmi-
nie pieczątkę mu przyłożą. Tak też i było. Nie-
którzy miesiąc i więcej nie meldowali się, 
a później od razu wszystkie rubryki puste 
w karcie kontrolnej zostały im przez nas pos-
templowane. Stopniowo meldowanie się re-
zerwistów zanikało, aż zanikło zupełnie, wła-
dze niemieckie już tym nie interesowały się 
wychodząc na pewno z tego założenia, że nic 
im to nie daje. 

 
 

 
Odnośnie ludności cy

sobę dorosłą tymczasowego ausweisu, to zna-
czy tymczasowego zaświadczenia tożsamości 
osoby z rysopisem, personaliami i odcinkiem 
palca, akcję zaopatrzenia ludności w takie do-
wody przeprowadzała żandarmeria, przy udzia-
le personelu gminnego, który dowody wypeł-
niał. Żandarmi odbierali odcisk palca i na do-
wodzie przykładali pieczęć z hitlerowską wro-
ną z numerem ustalonej w tym celu jednostki 
żandarmerskiej, odtąd każdy dorosły mieszka-
niec obszarów przyłączonych do III Rzeszy, 
składał się z ciała, duszy i tego ausweisu. Biada 
temu, który nie mógł się wykazać ausweisem, 
był bowiem podejrzany i w rezultacie powięk-
szał grono więźniów obozów koncentracyj-
nych, lub ponosił drastyczne w najlepszym ra-
zie konsekwencje. 

Pożegnanie starosty Edwarda Farenholca, rok 1938. Zdjęcie z publikacji „Ocalić od zapomnie-
nia” Powiat Makowski strona 24. 
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Dla zaopatrzenia w wyznaczonym terminie 
ludności w tymcza

mina podzielona była na kilka obwodów. 
Mnie, Bobińskiego i Irenę Popielarczykównę 
wyznaczono do obwodu z punktem w Słonia-
wach, gdzie zaopatrywano w dowody ludność 
z wiosek położonych przy Makowie. Było to 
w grudniu 1939 r. Cały aparat to znaczy nas 
i żandarmów wraz z potrzebnymi drukami do-
starczono do Słoniaw podwodą. Zaopatrywanie 
w dowody odbywało się u sołtysa Bartosiewi-
cza. W miejscu gdzie jest znak wycięcia była 
okrągła pieczęć z orłem hitlerowskim. Wycię-
cie nastąpiło w Urzędzie Skarbowym (po woj-
nie) przy wymianie marek niemieckich na złote 
polskie. Postanowiliśmy gwizdnąć żandarmom 
pewną ilość, ile się da druków In blanco, wie-
dzą o tym, że bardzo nam będą potrzebne dla 
zaopatrywania w dowody osób takich, które się 
nie mogą na oczy żandarmom pokazać, oraz 
różnych z innych miast i okolic, a ukrywają-
cych się na terenie gminy. Zadanie nie lada. 
Dumamy nad tym, jakby tu odwrócić uwagę 
żandarmów od stolika, na którym leży stos 
druków i pieczęć: z drukami nie kłopot, bo są 
pod naszą opieką, gorzej z pieczęcią, którą 
żandarmi po skończonych czynnościach ze so-
bą zabierają i pieczęci tej nikomu do rąk nie 
dają. W zamiar nasz wtajemniczyliśmy sołtysa 
Bartosiewicza. 

Nadspodziewanie udało się nam, a przebieg 
był następujący
rzez pokój w którym zaopatrywano w dowo-

dy tożsamości, utrudzeni żandarmi kazali pa-
kować manatki. Jakby na zawołanie zjawia się 
sołtys i zaprasza na obiad zapewniając, że 
obiad jest gut, a wódka sehr gut. Na taką pro-
pozycję żandarmi zawahali się, a my czekamy 
na to, czy pakować manatki czy nie. Na to Soł-
tys - ja proszę niech panowie zaczekają jesz-
cze, przyjdą jeszcze po dowody moi znajomi, 
którzy dotąd nie mieli czasu. Chodźcie pano-
wie na obiad a tu się zamknie na klucz. Mó-
wiąc to, bierze dwóch żandarmów pod rękę 
i siłą wyprowadza na drugą stronę domu, po 
czym wraca do nas. My przez ten czas zdążyli-
śmy ostemplować całą kupę blankietów i do-
brze je przy sobie schować. Wchodzimy do 
izby, w której na stole stoi już dobry obiad 
i wódka. Sołtys starszemu żandarmowi oddaje 
klucz od pokoju, w którym na stole została pie-
częć i blankiety. Obiad przeszedł w dobrej at-
mosferze tym bardziej, że żandarmi dalecy byli 
od podejrzeń, a nam się sztuka udała. 

Ach jak bardzo przydały nam się ostemplo-
wane blankiety. Kilkadziesiąt osób, 
biegów, poszukiwanych i podejrzanych w tym 

wielu warszawiaków otrzymało od nas legalne 
ausweisy. Wystarczyło tylko odpowiednio 
blankiet wypełnić i zaopatrzyć w odcisk palca 
i po krzyku. Gość zaopatrzony w taką palców-
kę już nie wzbudzał podejrzeń i mógł do czasu 
swobodnie kręcić się po terenie. 

Na wszelki wypadek pozostawiliśmy sobie 
kilka blankietów w rezerwie, które nam

óźniej bardzo przydały. 
W Makowie wtajemniczeni kierowali zbie-

gów do Szelkowa. Idźcie
ów, tam dostaniecie ausweis. Wielu ludziom 

udzieliliśmy w ten sposób pomocy i wielu 
wskutek tego uniknęło więzień lub obozów 
koncentracyjnych. 

Drugim razem palcówki wydawaliśmy 
w drugim punkcie g

liczewie. Tam byli obcy żandarmi, to znaczy 
nie Szelkowscy, a przydzieleni z innych poste-
runków. Jeden młody wiekiem żandarm przy-
gadał się do mnie, pytając skąd ja znam język 
niemiecki. Ze szkoły odpowiedziałem, a skąd 
pan rodak pyta. Z Galicji odpowiadam, spod 
dawnej monarchii austriackiej. Na to żandarm 
już nieco przyjaźniej: Ja też pochodzę stamtąd, 
bo uchodziłem się w Neu Sandez, to znaczy 
w Nowym Sączu, nazywam się Górka. Mówi 
o tym do mnie naturalnie po niemiecku. O... to 
pan Polak mówię, - Aber wo? Ich bin deutsche, 
odpowiada. Ano tak myślę sobie ojciec Górka, 
na pewno był w wojsku austriackim zupakiem, 
to znaczy podoficerem zawodowym w Nowym 
Sączu urodził mu się syn, następnie mógł być 
przeniesionym w głąb Austrii i tam mały Gór-
ka w otoczeniu niemieckim zniemczył się, a w 
latach późniejszych przybył z okupacją do Pol-
ski, by ćwiczyć batem swoich rodaków) w imię 
idei Reichu niemieckiego. 

Tu Górka w Szelkowie, Sowa, Barczewski, 
w Karniewie postrach okol
armi, Glomb czyli Głąb którego matka będąc 

u niego w odwiedzinach w chusteczce na gło-
wie i różańcu na szyi upomniała: Nie bij ich 
syneczku, bo to twoi bracia, a wyrodny, zniem-
czały syneczek, o byle co bił i kopał każdego 
kto mu się pod rękę nawinął. O, losie polski. 
Ileż nieszczęść przyniosło rozdarcie Polski na 
trzy zabory. Ileż wynarodowień, ileż zaprzań-
stwa świadomego i może i nieświadomego 
a z winy zniemczenia.  

Te tymczasowe dowody tożsamości, a nazy-
wane przez nas palcówki, w

 roku 1943 na kenkarty z fotografiami. 
 

Henryk S
 

 

Od  redaktora  wydania 
 

Ciekawi i wartościowi ludzie są wszędzie 
i zawsze, problemem jedynie jest ich dostrze-
żenie - Henryk Sikora do nich z całą pewnością 
nalezy. 

Jedni mówili o nim porządny człowiek, dru-
dzy – fantasta, trzeci – człowiek władzy, 
czwarci – mądry, życzliwy i życiowy człowiek 
– ocen jest wiele, jednak niewielu pozostawiło 
po sobie tak mocnego jak On śladu - i w pa-
mięci ludzkiej, i na piśmie, czego niezbitym 
dowodem jest niniejsza publikacja. 

W świadectwo Henryka Sikory, ani przez 
chwilę nie wątpiłem – dla mnie jest ono praw-
dziwe. Być może bywa chwilami lekko „wypa-
czone” rzeczywistością czasów, w których 
przyszło mu żyć, jednak przebija przez nie 
człowiek myślący, wrażliwy, pełen spostrzeżeń 
i refleksji, bystry obserwator, człowiek życzli-
wy innym ludziom, jednocześnie świadomy 
i sprawny administrator. 

Wspomnienia zakreślone w poprzednim wy-
daniu Krasnosielckich Zeszytów Historycz-
nych przybliżają człowieka zanurzonego 
w Krasnosielckie urzędowanie - niniejsze na-
tomiast pokazują ze znacznym dystansem tego, 
który doświadczył wygnania i wojny oraz ob-
cej, upokarzającej okupacji.  

Wdzięczność za utrwalenie przeszłości nale-
ży się głównie samemu Henrykowi Sikorze, ale 
również Waldemarowi Jaźwińskiemu - wnu-
kowi Pana Henryka, który zdecydował się 
opublikować niniejsze wspomnienia, Piotrowi 
Wiesławowi Matejukowi, który odważnie szu-
kał sposobu ich publikacji, Joannie Rzepka za 
żmudne przepisanie rękopisów i szeroką po-
moc. 

Kto przeczytał je raz, z pewnością powróci 
do nich co najmniej raz jeszcze, doświadczajac 
zarówno smutku - czytając o czasach wojennej 
tułaczki, jak i radości płynącej ze smakowania 
poczucia humory autora. Z całą pewnością jed-
nak nie napotka sztywnego i nadętego języka 
notabla. Autor to człowiek pełen poczucia wła-
snej wartości jednak bez cienia pychy, i niech 
to stwierdzenie będzie nam najlepszym prze-
wodnikiem. 

Sławomir Rutkowski 

Budynek, w którym w latach 1948 – 1951 mieściła się Gromadzka Biblioteka w Szelkowie. Zdję-
cie z publikacji „Ocalić od zapomnienia” Powiat Makowski strona 207. 
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Ludwika  z  rodu  Brzezińskich. 
Lata 1928 – 2012 

 
 
 

Ludwik  BRZEZIŃSKI 
Kolonia – taką nazwę nosiła jedna z wiosek 

w gminie Krasnosielc powiatu makowskiego 
województwa warszawskiego, w której żyła 
i mieszkała rodzina Czesława i Antoniny Brze-
zińskich. W rodzinie tej 4 listopada 1928 roku 
przyszedł na świat drugi z kolei syn, którym by-
łem ja. Nadano mi imię Ludwik, po dziadku 
Ludwiku Brzezińskim.  

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 13-14  TPZK,  dodatek  specjalny do społecznego miesięcznika „Wieści znad Orzyca” Nr 6/74, czerwiec  2013 roku strona 34

rześnia 1939 roku 
w

sielcu Niem-
cy

opór – oprócz wysadz

Rodzice moi posiadali gospodarstwo rolne 
o powierzchni siedem hektarów. Za czasów za-
boru rosyjskiego czyli za carów ojciec mój, 
Czesław, ukończył cztery klasy szkoły. Był 
zdolnym człowiekiem. Czytał bardzo dużo 
książek, miał nawet własną bibliotekę, z której 
korzystali okoliczni mieszkańcy. Przed II wojną 
światową (lata 1925-1939) brał czynny udział 
w rozwoju postępu rolniczego i społecznego 
wsi. Organizował działalność rolników w Kół-
kach Rolniczych, zakładał i prowadził poletka 
doświadczalne roślin uprawnych zbóż i okopo-
wych. Organizował również Bank Kasę 
Stefczyka w Krasnosielcu i Różanie, gdzie jed-
nocześnie był ich księgowym. 

Wioska Kolonia, w której się urodziłem i do-
rastałem, była jedną z większych w gminie, po-
siadała dwa przysiółki: Podnierówkę i Wypę-
dzichę (liczyła ponad 150 numerów kominów). 
Poza tym prawie łączyła się z gminą osadą Kra-
snosielc. Stąd też i młodzieży było sporo. Ja, 
jako młody chłopak, większość czasu spędza-
łem w Krasnosielcu. Tu chodziłem do przed-
szkola, szkoły podstawowej i kościoła.  

Dzieci wiejskie od najmłodszych lat musiały 
ciężko pracować w gospodarstwach swoich ro-
dziców, a nawet w celach zarobkowych 
i odrobkowych u sąsiadów. Mimo tych ciężkich 
i trudnych warunków istniało dobrze zorgani-
zowanie życie kulturalne. Wystawiane były ja-
sełka i różne przedstawienia, organizowane 
przez wiejską ludność. Osobiście występowa-
łem w roli diabła Kusego, a także śpiewałem 
piosenki na przeróżnych imprezach. Były to la-
ta 1935-39, występowałem więc od czwartego 
do siódmego roku życia. Swój wolny czas od 
zajęć często lubiłem spędzać również w Osa-
dzie Krasnosielc, gdyż często organizowano 
tam jarmarki, zawody sportowe czy odpusty. 
Dużo czasu spędzałem grając w grę „dwa 
ognie” i „gry w guziki”. Przyciągała mnie tam 
też rzeka Orzyc, w której przez całe lato można 
było korzystać z kąpieli. Nie mało też czasu 
spędzałem na łowieniu ryb wędką (te hobby 
pozostało mi do dziś). Trzeba powiedzieć, że 
w okresie przedwojennym Orzyc był bardzo za-
rybioną rzeką. Ryby łowiłem na niemalże 
wszystko: ziemniaki, robaki, muchy, skoki, 
gryczaki, jętki, ćmy i wszystkie inne robactwo. 
Od tych przyjemnych zabaw – rozrywek trudno 
było się oderwać i wrócić na czas do domu, by 
kolejnie wypędzić krowy na pastwisko do Su-
perunku czy Sulichny. Pamiętam dzień, gdy po 

mojej pierwszej komunii świętej poszliśmy grać 
w guzy, wróciłem późnym wieczorem do do-
mu. W progu domu czekał na mnie ojciec trzy-
mając w ręku pas. – No – pomyślałem – będzie 
lanie – rozgrzeszanie. A że byłem dobrze wy-
chowany, powiedziałem na powitanie „niech 
będzie pochwalony”. Ojciec spojrzał na mnie 
i po pewnej chwili odpowiedział „na wieki 
wieków”. Roześmiał się w duchu i zapiął pas na 
spodniach, a mnie się wtedy upiekło.  

Rodzice moi chcieli mnie dobrze wychować 
i pokierować na mądrego człowieka. Już od 
3 roku mojego życia posłali mnie do przedszko-
la – wówczas nazywało się ochronką. Do 
ochronki chodziłem chętnie, może dlatego, że 
po drodze wstępowałem do piekarni pana Ła-
siewicza i brałem bułkę (bez wiedzy rodziców) 
za 50 groszy na kredyt – co było w tamtych 
czasach smakołykiem. Mimo tego, że nie byłem 
gapowaty, a pani przedszkolanka mnie nie do-
pilnowała, wpadłem pod jadącą ulicą furmankę. 
Na szczęście tylko mocno się potłukłem. 

Do szkoły podstawo-
wej uczęszczałem 
w Krasnosielcu. Na-
uczyciele i wychowawcy 
twierdzili, że miałem 
dobry charakter, ale tyl-
ko w pisaniu. Uczyłem 
się nie najgorzej, ale 
piątki miałem tylko ze 
śpiewu i religii. Często 
jednak dostawałem od 
księdza Marka gumą za 
niewłaściwe zachowanie. 

1 w
ojna przerwała naukę 

w szkole podstawowej. 
Zdążyłem ukończyć 
cztery klasy i nastąpiła 
okupacja Polski przez 
Niemcy hitlerowskie. 
Miałem wtedy niespełna 
11 lat. Wojna w Krasno-
sielcu rozpoczęła się, 
gdy wysadzono w po-
wietrze mostek na Orzy-
cu przez wojsko polskie 
przed zbliżającym się 
wojskiem niemieckim od 
strony Chorzel. Rano, 
jak tylko się rozwidniło, 
Niemcy przeprawili się 
już przez rzekę 
i zmechanizowane woj-
sko motocyklami i sa-
mochodami jechało szo-
są w kierunku Sielunia 
i Różana.  

W Krasno
 nie napotkali na żaden 

enia mostu na Orzycu, o 
czym wcześniej wspomniałem. Szosa była w 
tumanie kurzu, a w powietrzu huczało od po-
jazdów i samolotów. Starsi mężczyźni uciekali 
przed nadchodzącym frontem, by nie dostać się 
do niewoli. Ja zostałem tylko z mamusią, bo ta-
tuś ze starszym bratem też uciekli. Powrócili 
szczęśliwie po dwóch tygodniach. U nas było 
już w tym czasie dużo Niemców, którzy stano-
wili zaplecze frontowe. Byli to ci, którzy do-
brze mówili po polsku, co ułatwiało nam wyja-
śnianie nieraz bardzo trudnych sytuacji. Głów-
nym moim zajęciem w lato stało się pasanie 
krów, a zimą odśnieżanie dróg, gdyż zimy były 
mroźne i śnieżne. I tak było do marca 1942 ro-
ku. Nadszedł jeden z najgorszych okresów w 
moim życiu.  

Czesław i Antonina Brzezińscy z synami: Ryszardem i Ludwikiem, 
1930 rok
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Mając 13,5 roku życia zostałem objęty kon-
tyngentem i wyznaczony przez sołtysa wsi na 
przymusowe roboty do Niemiec. Z całej gminy 
i okolic zebrano ponad dwieście młodszej 
i starszej młodzieży i zamknięto w barakach 
stojących na rynku w Krasnosielcu. Żandarme-
ria z psami obstawiła te baraki i nie pozwolili 
nikomu wychodzić. Nawet rodzicom nie wolno 
było się zbliżać, by mogli podać nam coś 
z odzieży czy żywności. Razem ze mną został 
zabrany mój starszy o dwa lata brat Ryszard. 
Było to 20 marca 1942 roku. O świcie dnia na-
stępnego podjechały samochody ciężarowe, na 
które nas załadowano. Płacz rodziców przero-
dził się w lament, a szum samochodów oraz 
krzyki żandarmerii stworzyły taki obraz i wi-
dowisko, którego się nie da nigdy zapomnieć. 
Samochody ruszyły i odjechały. W każdym 
samochodzie było dwóch żandarmów, jeden z 
tyłu a drugi z przodu. Wieźli nas drogą, z któ-
rej było bobrze widać mój dom rodzinny, co 
jeszcze bardziej potęgowało żal i rozpacz.  

Na czwartym kilometrze od Krasnosielca, 
w Pienicach, na zakręcie wyskoczył jeden 
z kolegów, któremu udało się uciec. Drugi zaś 
został w czasie skoku zastrzelony, gdyż był już 
wcześniej obserwowany przez żandarma Bare-
zowskiego. Transport, w którym nas wieźli, za-
trzymał się w Ostrołęce. Tam czekały na nas 
również baraki, w których przetrzymywano nas 
dwa dni. Pierwszego dnia zaprowadzono nas 
do łaźni. Zrobiono nam bardzo nieprzyjemną 
kąpiel, a ubrania i bieliznę zdezynfekowano na 
gorąco śmierdzącymi środkami chemicznymi, 
które zniszczyły całkiem wszystko to, co było 
skórzane. Z mojego kożuchowego serdaka zo-

stała gała, którą nie da-
ło się rozprostować. 
Następnego dnia mój 
szkolny kolega Zyg-
munt Studziński pró-
bował uciec wyskaku-
jąc przez okno. Jednak 
dogoniły go psy 
i ucieczka się nie udała. 
Został strasznie zbity 
przez żandarmów. Nie 
dawano nam ani jeść 
ani pić. Uprosiłem żan-
darma, który nas pil-
nował, żeby pozwolił 
mi pójść do stojącej 
obok baraku pompy po 
wodę. Niemiec zgodził 
się, ale kazał mi się 
rozzuć i zdjąć skarpety, 
żebym nie uciekł – był 
mroź i śnieg. Posze-
dłem boso i przynio-
słem wiaderko wody, 
którą się troszkę poży-
wiliśmy. 

gorąco śmierdzącymi środkami chemicznymi, 
które zniszczyły całkiem wszystko to, co było 
skórzane. Z mojego kożuchowego serdaka zo-

stała gała, którą nie da-
ło się rozprostować. 
Następnego dnia mój 
szkolny kolega Zyg-
munt Studziński pró-
bował uciec wyskaku-
jąc przez okno. Jednak 
dogoniły go psy 
i ucieczka się nie udała. 
Został strasznie zbity 
przez żandarmów. Nie 
dawano nam ani jeść 
ani pić. Uprosiłem żan-
darma, który nas pil-
nował, żeby pozwolił 
mi pójść do stojącej 
obok baraku pompy po 
wodę. Niemiec zgodził 
się, ale kazał mi się 
rozzuć i zdjąć skarpety, 
żebym nie uciekł – był 
mroź i śnieg. Posze-
dłem boso i przynio-
słem wiaderko wody, 
którą się troszkę poży-
wiliśmy. 

Po dwóch dniach tj. 
23 marca 1942 roku 
doprowadzili nas do 
stacji kolejowej w Gra-
bowie, gdzie po zała-
dunku do wagonów 
powieźli nas w niezna-
nym mi kierunku. Kil-
ku starszych i odważ-
niejszych kolegów wy-
skoczyło w czasie jazdy 
z pociągu i udało im się 
uciec – m.in. Klik są-

siad z mojej wioski. Po przejechaniu pociągiem 
godziny, może dwóch, nastąpiło silne zderzenie 
i pociąg zatrzymał się. Okazało się, że pociąg 
zderzył się z lokomotywą, która jechała z prze-
ciwnej strony. Na szczęście ofiar wśród nas nie 
było – zginął maszynista, który prowadził po-
ciąg. Zrobiło się straszne zamieszanie. Niemcy 
natychmiast obstawili wszystkie wagony. W 
wielkim pośpiechu kazano nam wyjść 
z wagonów i ustawić się czwórkami. Następnie 
poprowadzono nas przez las. Było już ciemno 
a nas dalej prowadzili. Dopiero jak wyszliśmy 
z lasu zobaczyliśmy, że idziemy do jakiegoś 

miasta, od którego odbijał blask oświetlenia 
elektrycznego. Po długim marszu, a śnieg był 
po kolana, zmęczeni doszliśmy do miasta. 
Umieszczono nas w salach budynku, który stał 
nad jeziorem i był ogrodzony siatką drucianą. 
W budynku tym przesiedzieliśmy do rana. Ra-
no, po raz pierwszy od dwóch dni, dano nam 
zupę i czarna kawę. Wyszedłem na zewnątrz 
z trzema kolegami i tu spotkało nas pierwsze 
powitanie na terenie Prus Wschodnich. Grupa 
Niemców zaczęła nas obrzucać kamieniami 
i różnymi wyzwiskami, których nie wszystkie 
można było zrozumieć. Jak się dowiedzieliśmy 
miastem tym było Szczytno. Koło południa 
okoliczni Niemcy wybrali spośród nas okazal-
szych i silniejszych do roboty. Zapłacili za każ-
dego po dziesięć marek i pojechali z nimi do 
swoich gospodarstw.  

Po dwóch dniach tj. 
23 marca 1942 roku 
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bowie, gdzie po zała-
dunku do wagonów 
powieźli nas w niezna-
nym mi kierunku. Kil-
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z pociągu i udało im się 
uciec – m.in. Klik są-
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i pociąg zatrzymał się. Okazało się, że pociąg 
zderzył się z lokomotywą, która jechała z prze-
ciwnej strony. Na szczęście ofiar wśród nas nie 
było – zginął maszynista, który prowadził po-
ciąg. Zrobiło się straszne zamieszanie. Niemcy 
natychmiast obstawili wszystkie wagony. W 
wielkim pośpiechu kazano nam wyjść 
z wagonów i ustawić się czwórkami. Następnie 
poprowadzono nas przez las. Było już ciemno 
a nas dalej prowadzili. Dopiero jak wyszliśmy 
z lasu zobaczyliśmy, że idziemy do jakiegoś 

miasta, od którego odbijał blask oświetlenia 
elektrycznego. Po długim marszu, a śnieg był 
po kolana, zmęczeni doszliśmy do miasta. 
Umieszczono nas w salach budynku, który stał 
nad jeziorem i był ogrodzony siatką drucianą. 
W budynku tym przesiedzieliśmy do rana. Ra-
no, po raz pierwszy od dwóch dni, dano nam 
zupę i czarna kawę. Wyszedłem na zewnątrz 
z trzema kolegami i tu spotkało nas pierwsze 
powitanie na terenie Prus Wschodnich. Grupa 
Niemców zaczęła nas obrzucać kamieniami 
i różnymi wyzwiskami, których nie wszystkie 
można było zrozumieć. Jak się dowiedzieliśmy 
miastem tym było Szczytno. Koło południa 
okoliczni Niemcy wybrali spośród nas okazal-
szych i silniejszych do roboty. Zapłacili za każ-
dego po dziesięć marek i pojechali z nimi do 
swoich gospodarstw.  

Pozostali, wśród których byłem ja i mój brat, 
zostaliśmy odprowadzeni na stację kolejową 
i powiezieni dalej. Następny postój mieliśmy 
w pięknym, dużym budynku stojącym w lesie. 
Była duża sala ze sceną, na której stał fortepian. 
Tu długo nie byliśmy, gdyż jak tylko przyjecha-
liśmy, Niemcy już na nas czekali. Z miejsca na-
stąpiła selekcja. Byliśmy ustawieni jak do od-
bioru defilady. Niemcy przechodzili się przed 
nami w tą i z powrotem. Upatrywali sobie od-
powiednich osobników do roboty. Jedni brali 
tylko jednego, inni dwóch lub trzech i po opła-
ceniu po dziesięć marek za jednego kwitowali, 
zabierali i odjeżdżali. Ja nie miałem powodze-
nia i nie byłem potrzebny, gdyż byłem za mło-
dy – 13 lat i nieduży. W momencie, kiedy Nie-
miec wyciągnął z szeregu mojego starszego 
brata Ryśka, zrobiło mi się tak żałośnie, że zo-
stanę sam i nie widomo kto i gdzie mnie zabie-
rze i w jakim kierunku wywiezie. Rozpłakałem 
się prosząc Niemców, by wzięli mnie razem 
z bratem przynajmniej do jednej wioski. I tak 
też się stało, Niemcy usłuchali mojej prośby, 
a może się nawet zlitowali nad małym Ludwi-
kiem. Po załatwieniu formalności wsiedliśmy 
z bratem do bryczki i podwieziono nas do stacji 
kolejki wąskotorowej w Mrągowie. Kolejką tą 
dojechaliśmy do wsi Wajsenburg, dwadzieścia 
kilometrów od Mrągowa. Tu nastąpiło rozstanie 
z moim bratem.  

Pozostali, wśród których byłem ja i mój brat, 
zostaliśmy odprowadzeni na stację kolejową 
i powiezieni dalej. Następny postój mieliśmy 
w pięknym, dużym budynku stojącym w lesie. 
Była duża sala ze sceną, na której stał fortepian. 
Tu długo nie byliśmy, gdyż jak tylko przyjecha-
liśmy, Niemcy już na nas czekali. Z miejsca na-
stąpiła selekcja. Byliśmy ustawieni jak do od-
bioru defilady. Niemcy przechodzili się przed 
nami w tą i z powrotem. Upatrywali sobie od-
powiednich osobników do roboty. Jedni brali 
tylko jednego, inni dwóch lub trzech i po opła-
ceniu po dziesięć marek za jednego kwitowali, 
zabierali i odjeżdżali. Ja nie miałem powodze-
nia i nie byłem potrzebny, gdyż byłem za mło-
dy – 13 lat i nieduży. W momencie, kiedy Nie-
miec wyciągnął z szeregu mojego starszego 
brata Ryśka, zrobiło mi się tak żałośnie, że zo-
stanę sam i nie widomo kto i gdzie mnie zabie-
rze i w jakim kierunku wywiezie. Rozpłakałem 
się prosząc Niemców, by wzięli mnie razem 
z bratem przynajmniej do jednej wioski. I tak 
też się stało, Niemcy usłuchali mojej prośby, 
a może się nawet zlitowali nad małym Ludwi-
kiem. Po załatwieniu formalności wsiedliśmy 
z bratem do bryczki i podwieziono nas do stacji 
kolejki wąskotorowej w Mrągowie. Kolejką tą 
dojechaliśmy do wsi Wajsenburg, dwadzieścia 
kilometrów od Mrągowa. Tu nastąpiło rozstanie 
z moim bratem.  

Dziadkowie Ludwika Brzezińskiego: Ludwik Brzeziński /senior rodu/ 
oraz jego żona Anna z domu Zduniak /z Przytuł/, 1901 rok. 

Rodzinny dom Czesława i Antoniny Brzezińskich 



Był to marzec 1942 roku. Ja zostałem u ba-
ora, którego zabudowania były położone około 
trzysta metrów od szosy, a Ryśka powieźli da-
lej. Poczułem się już całkowicie samotny, wy-
wieziony od matki i ojca, a teraz i bez brata. 
Pocieszeniem dla mnie było to, że w tym go-
spodarstwie był już jeden Polak, z którym mo-
głem porozmawiać i dowiedzieć się o wszyst-
kich sprawach. Miejsce do spania dano mi na 
strychu. Pewnej nocy miałem sen, że uciekam i 
rzeczywiście musiałem uciekać, bo prosto 
z łóżka wpadłem w jakieś metalowe przedmio-
ty i strasznie się potłukłem.  
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Niemcy – gospodarze traktowali mnie do-
brze, wszelkie posiłki, śniadania, obiady i ko-
lacje, podawali mi w ich mieszkaniu i dostawa-
łem to samo, co sami spożywali. Praca moja, 
jaką mi przydzielono, to obrządek krów – za-
dawanie pasz i usuwanie obornika. Tego sa-
mego dnia, którego byłem przywieziony do 
Wajsenburga, napisałem i wysłałem list do ro-
dziców, w którym poinformowałem, gdzie się 
obecnie znajduję. Po niespełna tygodniu otrzy-
małem paczkę i list od rodziców. W paczce by-
ła osuszona kiełbasa, masło i torebka cukru. 
W liście tatuś m.in. napisał tak: „ty jesteś na 
północy, a my na południu, gdzie świeci słońce, 
a w nocy z tyłu, za twoimi plecami jest na nie-
bie wielki wóz”. Mimo dziecinnego wieku zro-
zumiałem, że była to informacja i pouczenie jak 
się zachować, żeby mieć orientację w razie 
ucieczki, i że w domu na nas czekają. Nie 
zwlekając poprosiłem swoich gospodarzy, żeby 
pozwolili mi odnaleźć i odwiedzić brata.  

W niedzielę, po obiedzie, wyruszyłem na po-
szukiwanie starszego brata. Ponieważ nie wie-
działem, gdzie został przyjęty do pracy, chodzi-
łem od jednego do drugiego gospodarstwa wy-
pytując się o Ryszarda Brzezińskiego. Było to 
bardzo ciężkie i trudne, gdyż nie była to wioska 
o zwartych zabudowaniach, a jak to nazywano 
na planach lub koloniach. Jedno gospodarstwo 

znajdowało się w odległości do trzech kilome-
trów od drugiego, a na dodatek duże śniegi. 
Wstępowałem do kilku gospodarstw, aż w koń-
cu po kilku godzinach odnalazłem poszukiwa-
nego brata.  

Sprawiło to wiele radości. Odległość, jaka nas 
dzieliła, wynosiła dziesięć kilometrów. Było to 
bardzo duże gospodarstwo. Tej niedzieli odby-
wała się tu potańcówka dla Polaków i niewol-
ników innych narodowości. Właśnie tam, na tej 
zabawie, stał pod ścianą brat i obserwował jak 
starsi tańczyli. Zbliżał się wieczór, a ja musia-
łem wracać do swojego pana. Nie było czasu na 
dłuższą rozmowę. Krótko powiedziałem o li-
ście i paczce, którą otrzymałem od rodziców. 
Paczkę tę i list rodzice przysłali na mój adres, 
bo ja pierwszy napisałem do nich i podałem 
miejsce mojego pobytu. Następnie powiedzia-
łem bratu, że musimy uciekać do domu. Ry-
szard, który był ode mnie starszy, bo miał już 
15 lat, tłumaczył mi, że niebezpiecznie jest 
uciekać, gdyż jak nas złapią, to mogą rozstrze-
lać. Ale moja tęsknota za domem była silniej-
sza od strachu. W końcu brat się zgodził. Usta-
liliśmy, że w przyszłą niedzielę o godzinie 
13.00, po zjedzeniu obiadu, opuszczamy swo-
ich gospodarzy i uciekamy. Był to kwiecień 
1942 roku. Pogoda w tym dniu była piękna, 
słońce topiło warstwę śniegu. Z głównej drogi, 
która prowadziła z Mrągowa do Giżycka szyb-
ko zeszliśmy w pole w kierunku świecącego 
słońca czyli na południe. Jak pisał w liście tata. 
Słońcu zawdzięczaliśmy to, że było dla nas 
drogowskazem. Z drugiej zaś strony rozpusz-
czało śnieg, a woda moczyła nam nie tylko 
trzewiki, ale skarpety i spodnie do kolan. Było 
to bardzo dokuczliwe, nie można było suszyć 
mokrych rzeczy, gdyż nocą wszystkie marzły. 

Krajobraz był przeźroczysty. Widoczny był 
cały horyzont. Białe tło śniegowe, na którym 
porozstawiane były pagórki porośnięte wyso-
kimi świerkami, a doliny wypełniały się wodą 
z topniejącego śniegu. Pierwsza godzina po 
ucieczce i już pierwszy strach. W odległości do 
dwóch kilometrów ujrzeliśmy idącego czło-
wieka. Skojarzyliśmy sobie, że zachodzi nam 

drogę i chcą nas złapać. Prawie biegiem do-
brnęliśmy do kępy lasu i wdrapaliśmy się na 
świerki. Siedzieliśmy na nich bardzo cicho, aż 
do dobrego zmroku. Gdy wokół było cicho ze-
szliśmy i po zorientowaniu się o kierunku dal-
szego marszu, ruszyliśmy w drogę. Nocą strony 
świata rozpoznawaliśmy po gwiazdach i księ-
życu, a w dni pochmurne po pniach drzew 

i większych kamieniach. Przydała się nauka 
z pierwszych klas szkolnych, że na północnej 
stronie pni drzew i większych kamieni zacho-
wuje się więcej wilgoci, co pozwala na porost 
mchów i porostów.  

Ludwik Brzeziński, 12 lat 

Ucieczka była trudna, odbywała się głównie 
nocą, ponieważ w dzień można było być łatwo 
zauważonym. W czasie jednej nocy zmylili-
śmy drogę, a dlatego, że było duże zachmurze-
nie i nie było widać żądnych znaków na niebie. 
Całą prawie noc szliśmy w przeciwnym kie-
runku. Zorientowaliśmy się dopiero po roz-
widnieniu. Było to dla nas bardzo przykre, bo 
straciliśmy sporo czasu i siły. Dni spędzaliśmy 
w gęstych zaroślach, jak najdalej od zabudo-
wań. Brat miał przy sobie książkę Pan Tade-
usz, którą czytał przy każdym odpoczynku. Ja 
natomiast próbowałem suszyć skarpety 
i spodnie, lecz nic z tego nigdy nie wychodzi-
ło, o tej porze roku powietrze było zbyt wil-
gotne i zimne.  

Ludwik Brzeziński, w wieku 16 lat, 1944 rok.
Następną noc przeżyliśmy w ogromnych stra-

chu. Musieliśmy przejść wysokim nasypem ko-
lejowym, gdyż po obu stronach były jeziora. 
Idąc torami zauważyłem w odległości około stu 
metrów błysk zapalonego ognika – jakby od 
zapałki. Zatrzymaliśmy się. W tym momencie 
usłyszeliśmy, że ktoś się do nas zbliża. Zostali-
śmy zauważeni – pomyślałem. Bez namysłu 
zsunęliśmy się z wysokiego nasypu w dół do 
samej wody jeziora. Dwie postacie podeszły do 
miejsca, z którego się zsunęliśmy i stanęły. Byli 
to Niemcy z karabinami. Na szczęście nie mieli 
psów, a noc była bardzo ciemna. Poszwargotali 
coś do siebie i odeszli. Leżąc nad jeziorem sły-
szałem tylko bicie swego serca i odchodzące 
kroki niemieckich butów. Po chwili, prawie na 
czworakach oddaliliśmy się od miejsca, gdzie 
życie nasze wisiało na włosku. W pośpiechu tej 
ucieczki weszliśmy w kilkukilometrowy czupel 
jeziora, co zmusiło nas do cofnięcia się o kilka 
kilometrów.  

Od lewej: Ryszard Brzeziński, Ludwik Brze-
ziński oraz Stefan Dębek z Krasnosielca Kolo-
nii obecnie Nowy Sielc /ostatni 
z wymienionych to ojciec ks. Ryszarda Dębka, 
długoletniego kapelana Klubu Honorowych 
Dawców Krwi „Nadzieja” zmarłego w 2011 
roku/. Zdjęcie z 1944 roku. 

Z każdym dniem, a szczególnie każdej nocy, 
byliśmy coraz bardziej osłabieni. Tym bardziej, 
że głównym i jedynym naszym pożywieniem 
była osełka masła i torebka cukru. Chleba nie 
mieliśmy, a do picia była woda z topniejącego 
śniegu. To dzięki osełce masła i cukru przeżyli-
śmy trzy dni i trzy noce. Nie wiedziałem, jak 
daleko jeszcze mamy do domu i gdzie się znaj-



dujemy. Szliśmy dalej z myślą, że zbliżamy się 
do rodziców i rodzinnego domu. Była księży-
cowa noc, weszliśmy w las, przez który trudno 
się było przedrzeć. W dodatku śnieg mieliśmy 
po pas. W pewnym momencie doszliśmy do 
polanki, na której nastąpił głośny trzask gałęzi. 
Strach mocy nie ma.  

W sekundzie czasu znaleźliśmy się na drze-
wie, była to niezbyt gruba i niewysoka sosna. 
Po uspokojeniu nerw i odejściu strachu, doszli-
śmy do wniosku, że było to stado zwierząt – 
dzikich świń lub jeleni. Nie czekając długo ru-
szyliśmy dalej. Musieliśmy się spieszyć, bo 
kończyło nam się jedzenie. W tym samym lesie 
napotkaliśmy jeszcze jedną przeszkodę. Była 
to zapora z drutu kolczastego. Nie było innej 
drogi, trzeba było przejść na drugą stronę czoł-
gając się. Całe szczęście, że druty nie były pod 
napięciem elektrycznym. Ja mały i szczupły 
miałem większą szansę przedostania się pod 
drutami. Bratu było trudniej, bo był trochę tęż-
szy. Ale nam obojgu udało się pokonać tą prze-
szkodę. Na drutach zostawiliśmy strzępy na-
szej odzieży, a na rękach mieliśmy podrapaną 
skórę. Poszliśmy dalej, całkiem głodni i coraz 
słabsi. Brat był silniejszy ode mnie, z trudem 
dotrzymywałem mu kroku. Głównym pożywie-
niem pozostała nam już tylko woda z topnieją-
cego śniegu.  
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… biedni  ludzie,  
ale  bogaci w  dobroć 

 
W pewnym momencie naszej wędrówki usły-

szałem pianie koguta i powiedziałem bratu, że 
to już Polska, bo kogut pieje po polsku. Sam nie 
wiedziałem czy to był żart czy fakt, że napraw-
dę weszliśmy na tereny polskie. Gdy wyszliśmy 
z lasu, ujrzałem zabudowania i domy drewniane 
ze słomianymi dachami. Dało to pewne przeko-
nanie, że jest to naprawdę polska wieś. Ale 
strach jeszcze nas nie opuszczał. W odległości 
dwustu metrów ujrzałem człowieka, który za-
chodził nam drogę. Nie wiem czy z przekona-
nia widzących drewnianych budynków krytych 
słomą, czy z osłabienia – nie próbowaliśmy 
uciekać. Człowiek ten był mężczyzną w star-
szym wieku. Zatrzymał nas i powiedział, by-
śmy się nie bali, że pewnie uciekamy z Nie-
miec. Potwierdziliśmy jego słowa. Powiedział, 
że z pewnością jesteśmy głodni i zabrał nas do 
swojego domu. Mieszkali w nim biedni ludzie, 
ale bogaci w dobroć. Poczęstowali nas ciepłą 
kapustą. Wysuszyliśmy sobie odzież, obuwie 
i skarpety. Trochę odpoczęliśmy i dziękując za 
posiłek ruszyliśmy czym prędzej do rodzinnego 
domu. Teraz już nie bałem się cywilów, a jedy-
nie umundurowanych żandarmów. Ostatnią 
przeszkodą, jaka pojawiła się na naszej drodze, 
była rzeka Omulew, na której płynęła już kra. 
Jedynym miejscem przejścia był most we wsi 
Kopaczyska. Most ten był pułapką na uciekają-
cych z niemieckiej niewoli Polaków. Właśnie 
przed naszym przyjściem do Kopaczysk, żan-
darmi złapali na tym moście uciekającego męż-
czyznę. Po przywiązaniu go do konia poprowa-
dzili na posterunek. Miejscowi ludzie skierowa-
li nas na most i powiedzieli „szybko przechodź-
cie i uciekajcie, bo żandarmi zaraz tu wrócą”. 
Stąd do domu droga była już prosta, chociaż 
zawsze niebezpieczna. Radość rosła z godziny 
na godzinę. Coraz bliżej – może się uda. No 
i udało się, bo słońce było jeszcze na niebie, 

gdy ujrzałem swój dom i pole, na którym rodzi-
ce sadzili ziemniaki. 

Radość była duża, a płaczu jeszcze więcej, ale 
tym razem były to łzy szczęścia. Mimo tego, że 
ucieczka z Niemiec się udała i wróciliśmy do 
domu, to przebywanie z rodzicami nie było 
jednak możliwe. W każdej chwili mogli przyjść 
żandarmi, a za ucieczkę zawsze groziła śmierć. 
Musiałem się ukrywać. W tej sytuacji wyjecha-
łem do wsi Szczeglin w gminie Sypniewo i u 
pana Henryka Rekosza – dobrego znajomego 
mojego taty – przebywałem do czasy, gdy była 
pewność, że Niemcy mnie nie poszukują.  

Po powrocie do rodzinnego domu nie skoń-
czyły się kłopoty. Niemcy nie dali żyć spokoj-
nie. Front radziecko–niemiecki od wschodu 
zbliżał się w coraz szybszym tempie. Niemcy 
ponownie rozpoczęli pobór i łapanki do kopa-
nia okopów. Nie ominęło to i mnie, zostałem 
wzięty do kopania rowów strzeleckich w gó-
rach we wsi Rawy i Olki. Kwaterowano nas 
w stodołach w Pienicach. Byłem blisko mojego 
domu, bo zaledwie w odległości trzech kilome-
trów. Jednak wachmani nie chcieli po pracy 
puszczać mnie na noc do domu. Bali się, że na 
drugi dzień nie wrócę. Pewnego dnia udało mi 
się przekonać wachmana – Niemca, który zgo-
dził się puścić mnie na noc do rodziców. Po-
spieszyłem się, wykopałem swoją normę, było 
to dziesięć kroków rowu strzeleckiego, o szero-
kości sześćdziesiąt centymetrów i głębokości 
sto czterdzieści centymetrów. Wachman 
stwierdził, że robotę zrobiłem i kazał mi iść do 
domu. Zastrzegł surowo, że jutro rano muszę 
wrócić. „Dobrze” – odpowiedziałem i ruszyłem 
w stronę domu. Gdy przeszedłem około pięć-
dziesiąt metrów usłyszałem za sobą krzyk – 
„ucieka!”. Obejrzałem się i ujrzałem biegnące-
go za mną jednego cywila. Człowiek ten kopał 
rów obok mnie. Dogonił mnie i chwycił za ra-
mię wołając Niemca. Wachman w takiej sytu-
acji zaczął krzyczeć i kazał mi wrócić do robo-
ty, mimo wcześniejszego pozwolenia pójścia do 
domu. Człowiekiem, który oddał mnie Niem-
cowi był Polak. Rakowski z sąsiedniej wioski 
Pienice. Było mi bardzo przykro, że Polak oka-
zał się gorszy od Niemca.  

Tej nocy, którą miałem przespać w domu, 
Niemcy podjechali samochodami, na które 
między innymi i ja zostałem załadowany. 

Przewieziono nas z Pienic na pruską granicę do 
miejscowości Pełty. Tu nadzór nad nami przeję-
ło wojsko „SS”. Kwatery mieliśmy w stodo-
łach, w których nie było słomy. Oprócz wła-
snego sukmanka nie było się czym przykryć. Po 
deszczowym dniu noc była okropna. Spało się 
w przemokniętym ubraniu i było bardzo zimno. 
Kolega mój Wacek Czajkowski zachorował 
i strasznie spuchł. Leżał w stodole bez żadnej 
pomocy medycznej przez kilka dni. Cudem wy-
szedł z tej choroby z życiem. W takich warun-
kach było naprawdę trudno wytrzymać, tym 
bardziej, że wszy tak się rozmnożyły, że czło-
wiek był ścięty jak sito. Niemcy nie zwracali na 
to robactwo uwagi. Stosowaliśmy walkę 
z wszami we własnym zakresie. W czasie, gdy 
kopaliśmy okopy rozpalaliśmy ogniska. Nad 
płonącym ogniem strząsaliśmy wszy z bielizny 
i pozostałej odzieży. W ten sposób wszy były 
spalane. Po powrocie z roboty otrzymywaliśmy 
posiłek, zupę brukwianą, czarną kawę i pół 
kubka śmierdzącej wódki, która miała nas 
uchronić od wszelkich chorób.  

Upłynęło dwa tygodnie, a ja jak zwykle tęsk-
niłem za domem. Zupę na obiad dowozili nam 
do miejsca pracy. Pewnego dnia, po zjedzeniu, 
powiedziałem wachmanowi, że muszę iść do 
studni umyć menażkę. Niemiec zgodził się. Do-
łączyło do mnie jeszcze dwóch pracowników, 
z których jednym był Rumiński z Kogutkowa 
spod Pieńków. Studnia znajdowała się w go-
spodarstwie w odległości około stu metrów od 
okopów. Po umyciu naczyń zostawiliśmy je 
przy studni, a sami szybko udaliśmy się za sto-
dołę i ile sił w nogach pobiegliśmy do zarośnię-
tych krzewami łąk. Nie było słychać za nami 
strzałów, więc najwyraźniej nie zauważyli na-
szej ucieczki. Gdy pojawiłem się w domu była 
ogromna radość, a z drugiej strony jeszcze 
większy strach. Właśnie tej nocy SS-mani 
z Pełt przyjechali do Krasnosielca i złapali 
trzech uciekinierów z tych samych okopów, 
w których pracowałem ja. Między nimi był 
Waszkowski. Niemcy zabrali ich na miejsce 
ucieczki, sami sobie wykopali mogiły, nad któ-
rymi zostali rozstrzelani w czasie porannego 
apelu.  

Rodzice mieli więcej kłopotu jak ja, co ze 
mną zrobić i gdzie mnie ukryć. Upłynęło parę 
tygodni, a ja nie miałem możliwości przebywa-

Wajsenburg – obecnie Wyszembork k/Mrągowa, miejsce przymusowych robót 
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nia w domu. Kryłem się po różnych stodołach. 
W sąsiedztwie naszego gospodarstwa mieszkał 
Hazy, którego Niemcy ubrali w beżowy mun-
dur, a my nazywaliśmy go foldojć. Co znaczy-
ło, że był Niemcem. Chociaż trudno było go tak 
nazywać, bo nikomu nie szkodził. Z nim to 
właśnie mój ojciec dogadał się, żeby mnie wię-
cej nigdzie nie wywozili, wtedy będę pasł 
u niego krowy. I tak się stało, byłem u foldojcia 
pastuchem. Okazało się jednak, że nie było mi 
pisane być przy rodzicach i w swoim domu. 
Nowy, nie wiadomo który już z kolei, pobór na 
okopy dosięgnął i mnie, nie pomógł i Hazy. 
Znalazłem się wśród dziesiątek mężczyzn, któ-
rych załadowano na furmanki i wywieziono 
w kierunku Młynarzy.  

Od matki dostałem na drogę chleb i gotowane 
jajka. Na jednym wozie ze mną jechał mój stryj 
Bolek. Było mi trochę raźniej, że jest obok 
mnie ktoś starszy z rodziny, choć ja miałem już 
wtedy 15 lat. Jazda w konie zdawała się 
strasznie długa. Konwój stanowił od dziesięciu 
do piętnastu wozów. Niemcy jechali na tych 
samych wozach z nami. Zbliżał się wieczór. 
Gdy dojeżdżaliśmy do wsi Długołęka pod 
Sieluniem rozglądałem się na wszystkie strony. 
Stryj to zauważył i zapytał, czy coś mi jest. 
Odpowiedziałem mu, że chcę uciekać. 
Powstrzymywał mnie w obawie, że mogą mnie 
zastrzelić. Jednak ja zdecydowałem, że będę 
z tej wsi uciekał. Oddałem stryjowi torbę 
z żywnością, a sam zsiadłem z wozu i skoczy-
łem przez rów. Skryłem się w zaroślach bzu, 
wysokich pokrzywach i chwastach pod płotem 
jakiegoś gospodarstwa wiejskiego. Słyszałem 
krzyki goniącego mnie Niemca – halt! stój! 
Wtuliłem się w gęste krzaki i pokrzywy. Stara-
łem się siedzieć bez ruchu i jak najciszej. Było 
już szaro, w odległości dwóch metrów ujrzałem 
buty foldojcia. Doszedł do płotu i zatrzymał się. 
Rozmawiał trochę z żołnierzami niemieckimi, 
którzy kwaterowali na podwórku za płotem. 
Pomyślałem sobie, że znalazłem się w dobrym 
miejscu. Na szczęście był już dobry zmierzch. 
Niemiec odszedł, wozy odjechały, a ja 
odetchnąłem. Myśl o udanej ucieczce była tylko 
chwilowa. Gdy tylko zdążyłem się podnieść, 
usłyszałem – halt! Złapali mnie Niemcy, którzy 
kwaterowali w Długołęce, a byli poin-
formowani przez foldojcia, który nas konwo-
jował. W ciemności zostałem wprowadzony do 
mieszkania, w którym przy biurku siedział 
gruby oficer niemiecki ze znakami „SS”. Krót-
kie przesłuchanie, skąd jestem i dlaczego ucie-
kałem. W tym momencie do mieszkania 
wprowadzony został starszy mężczyzna, który 
też próbował ucieczki i któremu nie udało się 
tak jak mi. Oficer zatelefonował gdzieś i długo 
rozmawiał. Zrozumiałem, że chodziło o to, co 
z nami ma zrobić. Z mieszkania zostaliśmy wy-
prowadzeni przed budynek, gdzie stał samo-
chód osobowy. Było strasznie ciemno. Wsa-
dzono nas do tego samochodu na tylne siedze-
nia. Z przodu, obok kierowcy, usiadł oficer 
wojskowy. Samochód ruszył, a siedzący 
z przodu oficer skierował w naszą stronę pisto-
let i tak głośno krzyczał, że głos ten pamiętam 
do dziś. Ja przytuliłem głowę do szyby, za-
mknąłem oczy i pomyślałem, że to już koniec. 

Minęło może piętnaście minut, a samochód 
zatrzymał się. Wysadzono nas na jakimś po-
dwórku. Stojący tam dom był drewniany i do-
brze oświetlony. Przed domem tym stało dwóch 

żandarmów z psami. Niemcy porozmawiali ze 
sobą i samochód, który nas przywiózł, odjechał. 
Ja i mój towarzysz niedoli zostaliśmy zaprowa-
dzeni do podziemnej piwnicy. Był w niej długi 
korytarz, w którym po obu stronach były drzwi 
pozamykane na kłódki. Zostaliśmy zamknięci 
w jednym z tych przedziałów. Była noc i nie 
wiedziałem, gdzie jestem. W rozmowie z tym 
starszym panem dowiedziałem się, że był to 
Stancel z sąsiedniej wioski Raki. Pan Stancel 
zapalił zapałkę, żeby oświetlić pomieszczenie, 
w którym nas zamknięto. Widok był przeraża-
jący. Na ścianach i podłodze były ślady krwi. 
Obaj doszliśmy do przekonania, że wątpliwe to, 
czy wyjdziemy stad żywi. 

W krótkim czasie, bo zaledwie po pół godzi-
ny po naszym zamknięciu, usłyszałem otwiera-
nie się frontowych drzwi. Głośne kroki stawia-
ne po betonowej posadce korytarza zatrzymały 
się przed drzwiami naszej suteryny. Otworzyły 
się drzwi, a jednocześnie wpadło silne światło 
prosto w oczy. Żandarm spisał nasze dane per-
sonalne. Nie wiem, co było dalej, bo poczułem 
potem silne uderzenie w głowę. Gdy odzyska-
łem przytomność, w celi było ciemno i cicho, 
tylko gdzieś w górze, przez okratowane okien-
ko przedzierał się blask światła. Siedzieliśmy 
tak w milczeniu, rozważając dalsze nasze losy. 
W pewnej chwili usłyszałem turkot podjeżdża-
jących wozów i krzyki niemieckie. Domyśla-
łem się, że to podjechał transport, z którego 
uciekłem. Tak też było. Do suteryn zaczęto 
wprowadzać ludzi. Otworzyły się też drzwi do 
mojej celi, w których ujrzałem tych Niemców, 
którzy nas konwojowali. Jedni drugich zapytali, 
czy to właśnie my im uciekliśmy. Foldojć to 
potwierdził. Do naszego przedziału weszło oko-
ło dwudziestu mężczyzn, a wśród nich mój stryj 
Bolek. Gdy mnie tylko zauważył, ze zdziwie-
niem zapytał, co ja tu robię. Opowiedziałem mu 
moją historię. Oddał mi mój prowiant – chleb 
i jajka, które dałem mu przed próbą ucieczki. 
Teraz powinny mi się przydać – tak powiedział 
stryj. Wątpiłem w te słowa, bo zupełnie nie 
wiedziałem, co rano Niemcy ze mną zrobią. 
Może pokazówkę za ucieczkę? Nadszedł dzień. 
Niemcy, po otwarciu drzwi głównych i w po-
szczególnych celach, wypędzili nas na plac.  

Było to niezbyt duże podwórko we wsi Mły-
narze. Po ustawieniu nas w szeregach, jeden 
z żandarmów powiedział: „Ci, którzy wczoraj 
uciekli i zostali złapani, niech wystąpią”. Za-
drżałem, a po całym ciele przeszły mi ciarki. 
Spojrzałem na pana Stancela i pomyślałem, że 
jeśli on wystąpi to i ja za nim. Pan Stancel był 
starszy, więc i mądrzejszy. Nie wystąpił, a mi 
przyszło do głowy, że żandarmi dokładnie wie-
dzą, kto uciekł, gdyż wcześniej nas opisali. Ba-
łem się. Wystąpiłem pierwszy, a za mną pan 
Stancel. Zabrano nas na posterunek. Gdy wsze-
dłem do pokoju, żandarm wysunął krzesło spod 
stołu i kazał mi położyć się do góry tyłkiem. 
Sam wziął ze ściany gruby, gumowy bat. Roz-
płakałem się prosząc, żeby mnie nie bił. Tłuma-
czyłem moją ucieczkę tym, że moja mama zo-
stała w domu sama i chora, gdyż reszta rodziny, 
tata i brat byli na okopach. Żandarm chyba to 
zrozumiał, bo przykazał mi tylko, żebym więcej 
nie uciekał. Potem kazał mi wrócić do szeregu. 
Trochę odżyłem i pomyślałem, że ten chleb 
i jajka zdążę jednak zjeść sam.  

Następnego dnia rozpoczęła się już praca. Był 
to listopad 1944 roku. Kwaterowaliśmy 

w Młynarzach. Zajęciem naszym było kopanie 
rowów–okopów i wycinanie drzew i krzewów. 
Codziennie prowadzono nas nad Narew do ta-
kich wsi jak Kołaki i Ogony. W tym czasie sły-
chać już było strzały, wybuchy bomb i poka-
zywały się kłęby dymów, a nocami łuny miej-
scowości na wschód od Narwi. Był to znak, że 
front zbliżał się coraz bardziej. Wojska nie-
mieckie i wachmani, którzy nas pilnowali, byli 
coraz bardziej zdenerwowani. A eskadry samo-
lotów niemieckich coraz częściej odbywały 
swoje loty. 

Każdego dnia wieczorem, po skończonej pra-
cy, Niemcy ustawiali nas w szereg, a po spraw-
dzeniu stanu osobowego prowadzili do Mły-
narz, gdzie znajdowała się kuchnia i kwatery. 
Pewnego dnia, kiedy to Niemcy prowadzili nas 
z pracy przez wieś Młynarze, w jednym z go-
spodarstw, w bramie ujrzałem ojca. Gdy nad-
szedłem bliżej, ojciec chwycił mnie za rękę 
i wyciągając z maszerującego szeregu, szybko 
ukrył w oborze zamykając za nami drzwi. Wi-
działem jak kolumna szła dalej. Niemcy na 
szczęście nie zauważyli. Nie tracąc czasu wy-
szliśmy na podwórko, na którym stał koń za-
przężony do wozu. Siedział na nim mój młod-
szy o 7 lat brat Jędrek. Ojciec otworzył bramę 
i z chwilą przejścia kolumny, na końcu której 
szło dwóch wachmanów, ruszyłem wozem za 
Niemcami. Jechałem za kolumną do głównej 
szosy. Ojciec poszedł pieszo, a mi kazał jechać 
w kierunku Krasnosielca. W odległości trzech 
kilometrów spotkaliśmy się i razem wróciliśmy 
szczęśliwie do domu. Była to już czwarta z po-
ważniejszych moich ucieczek, za które groziła 
mi nawet utrata życia.  

Była już późna jesień 1944 roku. Coraz czę-
ściej tabory niemieckie jechały ze wschodu na 
zachód. Uciekając przed nadchodzącym fron-
tem. Armia Radziecka doszła do Narwi. Wyco-
fujące się wojska niemieckie zabrały nam mło-
dą, trzyletnia, siwą kobyłkę, którą chowaliśmy 
od źrebaka. Ja sam ją objeżdżałem wierzchem, 
jeździłem na niej na łąki do Sulichy. Nie było 
we wsi konia, który by ją prześcignął. Często 
robiliśmy zawody–wyścigi na koniach, o któ-
rych nawet rodzice nie wiedzieli. Niemcy, któ-
rzy cofali się przed frontem, zabrali nam naszą 
ukochaną kobyłkę. W zamian zostawili białą, 
kulawą szkapę, która nie nadawała się do dal-
szej jazdy, tym bardziej, że Niemcy musieli 
szybko uciekać. Bomby i pociski artyleryjskie 
padały coraz bliżej Krasnosielca. Zaszła ko-
nieczność usunięcia się od głównego traktu wy-
cofujących się wojsk niemieckich. Groziło to 
śmiercią od bombardowań bądź złośliwych 
Niemców. Razem z całą rodziną wyjechaliśmy 
w tą kulawą kobyłę do Pogorzeli k/Jednorożca. 
Zabraliśmy ze sobą krowę i kilka młodych ku-
rek. W Pogorzeli zamieszkaliśmy u państwa 
Połomskich. Moim zajęciem było zabezpiecza-
nie siana dla krowy. Siano to zbierałem na łą-
kach. Jednego dnia wybrałem się na kulawej 
kobyle do Krasnosielca, żeby zobaczyć co się 
działo z naszym gospodarstwem. Mogłem to 
zrobić bez strachu, bo byłem młody i mały, 
Niemcy nie zwracali na mnie większej uwagi. 
Dojechałem tylko do Zaróż – trzy kilometry od 
Krasnosielca. Dalej jechać nie było możliwości, 
gdyż front zbliżał się bardzo szybko. Zmuszony 
byłem zostawić kulawą kobyłę, gdyż pieszo 
szybciej wróciłem do rodziców w Pogorzeli.  



Rano 17 stycznia 1945 roku samoloty ra-
dzieckie zbombardowały szosę, którą uciekały 
wojska niemieckie. Wieś Jednorożec po zbom-
bardowaniu stanęła w płomieniach. Podczas 
jednego z nalotów byłem w drewnianej ubika-
cji zwanej wychodkiem. W tym momencie 
spadła bomba tak blisko, że szrapnele–odłamki 
przecięły drzwi i ścianę wychodka. Centyme-
try dzieliły mnie od zranienia, a nawet śmierci. 
Po południu rozpoczął się atak artyleryjski. 
Jednocześnie ruszyła do natarcia piechota 
wojsk radzieckich. Zrobiło się prawdziwe pie-
kło. Byłem w samym środku frontu. Obser-
wowałem tragedię wojskową. Widziałem na 
własne oczy, jak Niemcy uciekali pieszo, a 
Rosjanie ich gonili. Nastała noc. Zrobiło się 
tak cicho, jakby tu nic się nie wydarzyło. 
Upłynęło około dwóch godzin, gdy na po-
dwórku pojawił się żołnierz radziecki w bia-
łym skafandrze, uzbrojony w automat. Żoł-
nierz ten głośno zawołał: „ - Gier-mańców tu 
niet?”. „Nie!” – odpowiedzieliśmy razem 
i wyszliśmy z różnych kątów. Nastąpiła chwila 
powitania i radość uwolnienia się z okupacji 
niemieckiej. Pierwszą moją myślą było to, że 
nie będę już musiał uciekać i ukrywać się. Do 
rana nikt z nas już nie spał.  
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Rano 18 stycznia 1945 roku, skoro świt, oj-
ciec postarał się o konia, którego pożyczył od 
pana Deptuły w Jednorożcu, podobnież jakie-
goś naszego kuzyna. Po załadowaniu na wóz 
naszego majątku, uwiązaniu do wozu krowy, 
ruszyliśmy do własnego domu w Sielcu No-
wym (Kolonia). Już w Jednorożcu zostaliśmy 
zatrzymani przez wojsko radzieckie NKWD. 
Ojca wzięli na przesłuchanie, wrócił po trzech 
godzinach i pojechaliśmy dalej.  

Szosa, którą wracaliśmy do domu, od Jedno-
rożca do Drążdżewa była usłana trupami żoł-
nierzy niemieckich i radzieckich. Trzeba było 
uważać i omijać, by ich nie rozjechać wozem. 
Ciekawe były widoki, kiedy za frontem podą-
żały wojska radzieckie wozami drewnianymi 
ciągniętymi przez konie, woły i krowy, a przed 
nimi uciekały opancerzone, zmechanizowane 
wojska niemieckie. Tego samego dnia dotarli-
śmy do własnego domu. Widok, jaki zastali-
śmy, był przerażający. Dom zniszczony przez 
bombę, stodoła spalona, a za nią leżał trup 
w niemieckim mundurze. W takiej sytuacji 
zmuszeni byliśmy zamieszkać w jednym 
z bunkrów niemieckich.  

19 stycznia 1945 roku była piękna, słoneczna 
pogoda. Mama wypuściła swoje kurki na po-
dwórko. Długo się nimi nie nacieszyła, gdyż w 
sąsiedztwie kwaterowali żołnierze rosyjscy 
i po kolejnej nocy kurek już na podwórku nie 
było. Ja też jeszcze nie spróbowałem wolności, 
a już ruscy żołnierze zabrali mnie i innych 
mieszkańców Krasnosielca do budowy mostu 
na Orzycu w Makowie Mazowieckim. Zawieźli 
nas późną nocą i umieścili w dużej piwnicy bu-
dynku znajdującego się przy Turbinie. Położy-
liśmy się spać na podłodze. Pośrodku tej piwni-
cy stała długa drewniana ława. Na ławie tej po-
łożył się Rusek z karabinem, który nas pilno-
wał. Zauważyłem, że zasnął. Wykorzystałem 
ten moment i z kolegą Władkiem Szczepańskim 
udało się nam uciec. Była bardzo ciemna noc. 
Doszliśmy do rzeki, gdzie był budowany most. 
Zostaliśmy zatrzymani przez ruskich. Zaczęli 
nas wypytywać skąd wracamy, a ja bez namy-
słu odpowiedziałem, że z niewoli niemieckiej 
i idziemy do swoich rodzin. Ruski uwierzyli mi 

i przepuścili nas przez budowany most. Do do-
mu miałem dwadzieścia kilometrów. Zasze-
dłem do niego, do swoich rodziców, jak już się 
dobrze rozwidniło.  

Rodzina nasza, po powrocie z ucieczki, zosta-
ła z jedną krową i bez dachu nad głową. Całe 
szczęście, że nikt nie znalazł ukrytego na polu 
żyta. Za dwieście kilogramów tego zboża, cie-
śla pan Mróz z Krasnosielca wyremontował 
nam dom, w którym po trzech miesiącach za-
mieszkaliśmy. Życie zaczęło się toczyć od po-
czątku. Trzeba było chodzić do szkoły, paść 
krowy i pomagać rodzicom w pracach domo-
wych i polowych. Los nadal mnie nie oszczę-
dzał. Wojna pozostawiła wiele nieszczęść. 
Mnie również to nie ominęło. W Wigilię Wiel-

kanocną 1945 roku sąsiedzi Wołosz i Czarnecki 
jechali do Sulichy, by w kanałach torfowych 
materiałami wybuchowymi głuszyć i łapać ry-
by. Po drodze wstąpili po mnie. Granatów 
w tym czasie nie brakowało. Jeden z granatów, 
który wziąłem ze sobą, wybuchł mi w ręku. Ca-
łe szczęście, że był to blaszak tzw. zaczepny 
i porozrywał mi tylko dłoń u prawej ręki. Żeby 
się nie wykrwawić, Wołosz i Czarnecki zaci-
snęli mi powyżej dłoni rękę sznurkiem i szybko 
zawieźli do domu. Trudno opisać przeżycie, ja-
kiego doznali rodzice, patrząc na mój wypadek. 
Mama obandażowała mi rękę, a starszy brat 
Ryszard w konie od wuja Kryszka, zawiózł 
mnie do szpitala w Przasnyszu. Zdawało się, że 

Szczytno, 1948 r. 

Gimnazjum Rolnicze w Szczytnie, klasa która jako pierwsza ukończyła tą szkołę, 1948 rok. 
Od lewej stoją: 1. nn, 2. Dudek Wacław z Drążdżewa, 3. Surgał Stanisław z Drążdżewa, 4. Juniak 
Stanisław z Nowego Krasnosielca, 5. Franciszek Kurowski z Drążdżewa.  
Od lewej siedzą: Modzelewski z Grąd, 2.  Ludwik Brzeziński z Nowego Sielca, 3. nn. nauczyciel, 
4. Dyrektor Gimnazjum Rolniczego, 5. Walendziak Zenon z Drążdżewa, 6. nn. 



droga ta była dłuższa niż moje dotychczasowe 
16 lat życia. 
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kończeniu szkoły podstawowej w Kra-
snosielcu w 1946 roku rodzice skierowali mnie 

ym budynku był internat, kuchnia 
i 

aż 23 to rodacy z gminy Krasnosielc, a byli ni-

zębski Czesław z Sielca Nowego, 
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mnazjum 
olniczego w Szczytnie w 1948 roku rozpo-

cz

W tym czasie szpital w Przasnyszu obsługi-
wany był przez wojskowych lekarzy rosyj-
skich. Operację mojej ręki zrobiono natych-
miast. Gdy obudziłem się po narkozie, leżałem 
jeszcze na stole operacyjnym. Zauważyłem, że 
na tacy obok leżały moje trzy palce odcięte 
podczas operacji. Długi czas nie wierzyłem, że 
pozostały mi tylko dwa palce i to u prawej ręki. 
Ból i żal były tak silne, że nie można tego za-
pomnieć. W tej tragedii miałem jednak szczę-
ście, że nie zginąłem na miejscu. A spotkało to 
mojego kolegę Wacka Dudka i wielu innych, 
którzy w podobnych okolicznościach ponieśli 
śmierć. Wojna pozostawiła wiele różnych ma-
teriałów wybuchowych, że do dziś są ofiary 
śmiertelne. Natura jednak pomaga człowiekowi 
dostosować się do bardzo trudnych sytuacji ży-
ciowych. Dwoma pozostałymi palcami u pra-
wej ręki nauczyłem się pisać, pracować fizycz-
nie łopatą, widłami, kosą, pługiem oraz siać 
zboże. Jednym słowem wykonywać wszystkie 
prace fizyczne w gospodarstwie rolnym.  

Po u

do Państwowego Gimnazjum Rolniczego 
w Szczytnie. Przy tym moim inwalidztwie sta-
łem się bardzo aktywnym sportowcem. Zauwa-
żyła to dyrekcja szkoły i skierowała mnie na 
kurs wychowania fizycznego w Ośrodku Szko-
leniowym w Sierakowie k/Poznania. Kurs ten 
ukończyłem z wynikiem dobrym i otrzymałem 
dyplom z tytułem instruktora usportowienia 
wsi. Zdobyłem również tytuł instruktora pły-
wania. W czasie nauki w Szczytnie wybrano 
mnie na przewodniczącego Spółdzielni 
Uczniowskiej. W tych czasach sami uczniowie 
prowadzili własną kuchnię i stołówkę. Wszel-
kie produkty żywieniowe dostarczali uczniowie 
od swoich rodziców. Szkoła mieściła się na 
ul. Polnej.  

W tym sam
stołówka. Uczniowie tego Gimnazjum byli 

skoszarowani, a dyscyplina obowiązywała jak 
w wojsku. Ja przez dyrekcję byłem upoważnio-
ny do prowadzenia porannych i wieczornych 
apeli oraz obowiązkowej porannej gimnastyki. 
Każdej niedzieli, jako szef szkolnego hufca 
Służby Polsce miałem obowiązek prowadzić 
szkołę ze sztandarem do kościoła na mszę świę-
tą. W roku 1948 moja klasa jako pierwsza w hi-
storii szkoły zdawała egzamin gimnazjalny. 
W roku tym szkoła liczyła 42 uczniów, z czego 

mi: 
1. Juniak Stanisław z Nowego Krasnosielca, 
2. Jastr
3. Szewczak Stanisław z Drążdżewa, 
4. Szewczak Mirosław z Drążdżewa, 
5. Kurowski Franciszek z Drążdżewa, 
6. Kurowski Ryszard z Drążdżewa, 
7. Surgał Stanisław z Drążdżewa, 
8. Dudek Wacław z Drążdżewa, 
9. Kuśmierczyk Stanisław z Drążdż
10. Walendziak Zenon z Drążdże
11. Matyjasik z Drążdżewa, 
12. Buczek z Drążdżewa Małego, 
13. Szeczak Józef z Biernat, 
14. Szewczak Edward z Biernat, 
15. Żyrak Jan z Krasnosielca,
16. Zapisek Apolinary z Sielca No
17. Olzacki Józef z Raków, 
18. Olzacki Stefan z Raków, 
19. Zega z Raków, 
20. Grzegorczyk Henryk z Pie
21. Modzelewski z G
22. Ptaszyński z Grąd i  
23. Ludwik Brzeziński /au
 

Po ukończeniu Państwowego Gi
R
ąłem naukę w Liceum Ogrodniczym w Olsz-

tynie. Jako wzorowy uczeń zostałem wytypo-
wany na jednoroczną praktykę rolniczą do Cze-
chosłowacji. W tym czasie w szkołach nastę-
powała laicyzacja i usuwanie krzyży w budyn-
kach szkół. Właśnie w Olsztynie na ul. Okrzei 
w mojej klasie został zdjęty krzyż przez jedne-
go z uczniów. Ja jako wierzący nie mogłem się 
z tym pogodzić i po prostu na korytarzu pobi-
łem tego ucznia. Odczułem ten czyn i to bardzo 
szybko na własnej skórze. Dostałem się na 
czarną listę w Urzędzie Bezpieczeństwa. Wyco-
fano mój wyjazd na praktykę do Czechosłowa-
cji. Nie pomogły zaświadczenia i opinie dyrek-
cji z Państwowego Gimnazjum Rolniczego w 

Ludwik Brzeziński, 18 lat 

Całe Gimnazjum w Szczytnie w trakcie egzaminów końcowych pierwszego rocznika tej szkoły – uczniowie oraz rada pedagogiczna, 1948 rok.  
… spośród 42 uczniów, aż 23 było z Gminy Krasnosielc. 
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Szczytnie o wzorowym uczniu i aktywnym 
członku organizacji młodzieżowych. W tej sy-
tuacji zmuszony byłem opuścić szkołę, co 
prawda na własną prośbę, ale nie było innego 
wyjścia.  

W 1949 roku ukończyłem półroczny kurs dla 
księgowyc

wiązek Gminnych Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” w Mikołajkach. Po ukończeniu tego 
kursu otrzymałem nakaz pracy w Powiatowym 
Związku Gminnych Spółdzielni „SCh” w Gó-
rowie Iławieckim jako młodszy księgowy. 
I prawdą jest powiedzenie, że „nie ma tego złe-
go, co by na dobre nie wyszło”. Bo właśnie w 
tym Górowie Iławieckim zlokalizowanym na 
pograniczu Związku Radzieckiego, ja czło-
wiek, który skończył dwadzieścia lat, spotka-
łem szczęście swojego życia. Maria Hadyniak 
– tak się nazywała najpiękniejsza dziewczyna, 
jaką spotkałem w moich młodzieńczych latach. 
Był to miesiąc maj – najpiękniejsza pora roku. 
Próba nawiązania znajomości nie była łatwa. 
Dopiero za czwartym podejściem udało się 
umówić na spotkanie z panią Marią. Maria pra-
cowała w sklepie spożywczym. Miejscem 
pierwszego naszego spotkania była aleja lipowa 
prowadząca do parku miejskiego. Po dłuższym 
spacerze i rozmowie dowiedziałem się 
o tragedii życiowej, jaką przeszła pani Maria.  

Otóż, wieś Kotów gmina Bircza powiat 

Przemyśl była miejscem, gdzie Maria się uro-
dziła i mieszkała. Po śmierci generała Świer-
czewskiego, który zginął w Bieszczadach, roz-
poczęła się akcja Wisła – tak się nazywało 
przesiedlenia ludności. Część ludności z tych 
terenów wywieziono do Związku Radzieckiego, 
a część na ziemię zachodnią i północną Polski. 
Tak się złożyło, że całą wioskę Kotów, wraz 
z rodziną Marii, wojsko rosyjskie otoczyło 
i wywiozło do Związku Radzieckiego. Maria 
w tym czasie przebywała u znajomej w innej 
wiosce. I została sama, bez rodziców, bez do-
mu, który został spalony, bez żywności i wśród 
obcych. W takich warunkach zachorowała też 
na tyfus. Bez żadnej pomocy lekarskiej leżała 
sama w opuszczonym domu. Tylko od czasu do 

czasu najbliższa znajoma, dalsza kuzynka Stef-
ka, przynosiła jej wodę. Mieszkańcy, którzy 
pozostali, a także wojsko, omijali dom, w któ-
rym leżała chora Maria, w obawie przed zara-
żeniem. Tym bardziej, że na drzwiach tego do-
mu widniał napis „Tyfus”. Nie można było li-
czyć na większą pomoc, gdyż w całej tej wio-
sce Dobrzanka Mała, panowała epidemia tyfu-
su.  

Odporność, silny organizm pozwolił Marii 
przeż

 grupie osób i rodzin, które zostały przesie-
dlone z Bieszczad i osiedlone w Górowie Iła-
wieckim, za Olsztynem. Osamotniona znalazła 
się na obcym terenie wśród obcych ludzi. Nie 
wiedziała, co się stało i gdzie przebywają jej 
rodzice z rodzeństwem. Wiedziała 
i zapamiętała, że miała stryjka w Ameryce 
i starszego brata we Francji. Właśnie za ich 
pośrednictwem i Czerwonego Krzyża po roku 
czasu dowiedziała się, gdzie przebywa jej ro-
dzina.  

Stryj z Ameryki i brat z Francji przysyłali 
Marii le

ybciej wróciła do zdrowia. W 1948 roku 
Maria dostała pracę jako ekspedientka w 
sklepie spożywczym Gminnych Spółdzielni. 
„SCh” w Górowie Iławieckim. Pierwsze spo-
tkanie z panią Marią, jak już wspomniałem, 
odbyło się 15 lipca 1949 roku w pięknej alei 
lipowej parku miejskiego. Nie była to nor-
malna randka, jaka bywa u młodzieży, gdzie 
jest dużo śmiechu, żartów i różnych wygłu-
pów. Była to rozmowa o przeżyciach 
i tragediach, jakie każdy z nas mimo młodego 
ieku przeżył. Wspomnienia i opowieści pani 
arii spowodowały, że razem się popłakali-

śmy. Ja ze łzami w oczach powiedziałem, że 
nigdy jej nie zostawię i nie pozwolę więcej, by 
cierpiała.  

Warunki życia w Górowie Iławieckim były 
ciężkie. Z res
raca była i nadzieja na lepszą przyszłość. 

Z Marią zżywałem się coraz bardziej. Byłem 
bardzo mile zaskoczony, gdy pokazała mi do-
kumenty pozwalające na jej wyjazd do Francji 
na stałe i gdy oświadczyła jednocześnie, że nie 
wyjedzie z obawy na czekający ją tam los. Po-
kazała list, w którym napisała do brata we 
Francji, że nie jest już sama, ma przyjaciela 

i jest jej tu dobrze. Brat Janek, który wyjechał 
do Francji w 1937 roku w poszukiwaniu pracy, 
był w stanie w roku 1948 wyrobić odpowiednie 
papiery i ściągnąć siostrę do Francji. Zapew-
niał jej sklep, w którym by pracowała i była 
jednocześnie właścicielką. Jednak Maria wy-
brała mnie i pozostała w Polsce. W takiej sytu-
acji nie trzeba było długo czekać, za trzy mie-
siące był już ślub i wesele.  

W Górowie Iławieckim przebywałem od 17 
maja 1949 roku do kwietnia 195

asie pracowałem w Powiatowym Związku 
Gminnych Spółdzielni „SCh” jako młody księ-
gowy. Po likwidacji tego związku pracowałem 
jako kierownik skupu i kontraktacji zwierząt, 
a następnie w Komitecie Kultury Fizycznej. 
W krótkim czasie spróbowałem różnych zawo-
dów, i mówiąc szczerze nigdzie długo nie za-
grzałem miejsca. Najbardziej odpowiadało mi 
zajmowanie się kulturą fizyczną, ponieważ by-
łem w ciągłym ruchu. Organizowałem wszel-
kiego rodzaju imprezy sportowe, biegi, wyścigi 
rowerowe, rozgrywki piłki nożnej i siatkowej, 
w których sam chętnie brałem udział.  

Samo miasteczko jak i cały powiat Górowa 
Iławieckiego zostało zasiedlane w latac

Górowo Iławieckie, ul. Hoża 1, 1950 r. 

949 przez ludność różnej narodowości. Byli 
Polacy z centralnej Polski, wśród których i ja 
się znalazłem, byli Ukraińcy, Białorusini, Li-
twini przesiedleni z kresów wschodnich oraz 
Niemcy, którzy pozostali po zakończeniu 
II wojny światowej. Różne narodowości i różne 
wyznania religijne takie, jak rzymsko–
katolickie, greko–katolickie, prawosławne 
i ewangelickie. Mimo tak zróżnicowanej naro-
dowości i wyznań religijnych ludność nawza-
jem się rozumiała, wspierała i współpracowała 
ze sobą. Sądziłem, mimo młodego wieku (21 
lat), że w tym czasie wspólna bieda i trudne wa-
runki po II wojnie były podstawą do wzajem-
nego zrozumienia i współżycia, bez względu na 
pochodzenie i wyznanie. Mogę tak stwierdzić, 
ponieważ osobiście przeżywałem i brałem 
udział w organizowaniu życia gospodarczego 
i społecznego na terenie Górowa Iławeckiego 
i okolic.  

 

Maria Hadyniak, 1949 r. 

Maria Hadyniak, 1949 r. 
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niu 30 października 1949 roku w koście-
le

ją żonę, 
p

weselu wróciliśmy do Górowa. Od 
c

Masowo wtedy organizowane przez miejsco-
we władze polityczne, gospodarcze i admini-
stracyjne wyjazdy w teren do poszczególnych 
gmin i wiosek w celu pomocy w organizowaniu 
życia gospodarczego, społecznego i kulturalne-
go. Ludność zamieszkująca wioski, a szczegól-
nie osadnicy znad granicy radzieckiej, którzy 
byli zorientowani jak wygląda gospodarka koł-
chozowa, okazywali sprzeciw zakładaniu 
wspólnot wiejskich. Sam się o tym przekona-
łem. Pewnego dnia po otrzymaniu materiałów 
broszurowych zostałem wydelegowany z inny-
mi agitatorami do wsi Kandyty, czterdzieści ki-
lometrów od Górowa. Była ze mną pani Wi-
śniewska. W mieszkaniu, gdzie odbywało się 
zebranie zeszło się co najmniej sześćdziesiąt 
osób. Było już ciemno, a że we wsi nie było 
jeszcze prądu, oświetlenie dawały lampy naf-
towe. Gdy podczas zebrania pani Wiśniewska 
zaczęła czytać broszury o zespołach uprawo-
wych i zrzeszaniu się rolników, obecni na ze-
braniu rolnicy zaczęli mocno przeszkadzać. 
Przekonywali, że znają już te kołchozy ze 
wschodu i na to się nie godzą. W pewnym 
momencie odezwał się nawet głos z sali: „panie 
Brzeziński, niech ta pani przestanie czytać, bo 
żywi stąd nie wyjdziecie”. Zastanowiłem się 
chwilę i zwróciłem się do pani Wiśniewskiej, 
żeby przestała czytać. Zrozumiałem wówczas 
mieszkańców tej wioski. Ale bardziej zaintere-
sowało mnie, skąd mnie – Ludwika Brzeziń-
skiego – tam znali. Miałem niespełna 21 lat, 
pochodziłem trzysta kilometrów od moich ro-
dzinnych stron, byłem tam po raz pierwszy 
w życiu między osiedleńcami z dalekiego 
wschodu Polski. Natychmiast zakończyłem ze-
branie i podziękowałem mieszkańcom za przy-
bycie. Sam natomiast podszedłem do tej pani, 
która wymieniła moje nazwisko. Poprosiłem ją, 
by powiedziała mi skąd mnie zna. Nie chciała 
mówić, więc oświadczyłem twardo, że nie od-
jadę z Kandyd dopóki się wszystkiego nie do-
wiem. Po dłuższej rozmowie dowiedziałem się, 
że pani ta pochodziła ze wsi Łazy gminy Kra-
snosielc, sąsiedniej wsi, w której się urodziłem. 
Znała doskonale moich rodziców i mnie. Wów-
czas doszedłem do wniosku, że świat jest bar-
dzo mały, wszędzie można spotkać swojego 
znajomego, że wszędzie trzeba umieć się za-
chować, bo nigdy nie wiadomo na kogo się trafi 
– wroga czy przyjaciela. Po całej tej rozmowie 
zostałem zaproszony na herbatę, przy której po-
rozmawialiśmy o naszych, rodzinnych stronach, 
a czasu mieliśmy na to sporo, bo samochód 
przyjechał po nas dopiero nad ranem. Szczęśli-
wie wróciliśmy do Górowa. Wyjazd do Kandyd 
nie był owocny, bo nie udało nam się zorgani-
zować zrzeszenia uprawowego rolników. 

W Górowie Iławieckim mieszkałem w rynku 
na Kukawce, miałem jeden pokoik, bez światła 
i wody. Ale byłem zadowolony, bo obok przy 
ul. Hożej 1 mieszkała Maria Hadyniak wraz 
z kuzynką Stefanią Muzyka. Mieszkanie ich, 
jak na te czasy, było dobrze urządzone, a co 
najważniejsze było w nim światło i woda. 
Z wielką przyjemnością i zadowoleniem przyj-
mowałem zaproszenie na herbatkę, a w niedzie-
lę na obiad.  

Jak na młodego człowieka nie miałem zbyt 
dużo rozrywek. Zajmowałem się głównie grą w 
piłkę nożną, chodziłem do kina, lubiłem wy-
skoczyć z wędką na ryby i na zabawy taneczne. 
Od czasu zapoznania się z Marią dużo wolnych 
chwil też spędzaliśmy razem. Maria była pięk-

ną, młodą, lubianą dziewczyną, a do tego miała 
powodzenie. Po jednej z zabaw tanecznych 
w Dzikowie dziesięć kilometrów od Górowa 
w powrotnej drodze do domu szedł z nami Sta-
szek Makiełkowski. Nawiasem mówiąc rodzice 
Staszka okazali dużą pomoc Marii 
w początkowym okresie po osiedleniu. Marię 
bolały nogi, bo miała niewygodne pantofle. 
Wyzuła buty i szła boso. Tak się złożyło, że ja 
zdążyłem wziąć jeden pantofel, a drugi chwycił 
Staszek, który też kochał się w Marii. Wygląda-
ło to śmiesznie, ale i boleśnie, bo obydwaj nie-
śliśmy po jednym pantoflu przez prawie dzie-
sięć kilometrów. Jednak z tego powodu nie wy-
nikła żadna awantura, chociaż zazdrość była 
ogromna.  

Spokojnie spędziłem czas w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym Dzikowo, gdzie 
w sierpniu 1949 roku braliśmy udział przy żni-
wach, była też i Maria.  

Zestawialiśmy snopy żyta w kucki. Po ogło-
szeniu przerwy na posiłek, Maria poprosiła 
mnie, bym przyłączył się do ich grupy i poczę-
stowała mnie kanapką. Przyznam, że nie mia-
łem ze sobą nic do jedzenia. Ten fakt przekonał 
mnie, że Marysia ma dobre serce i można na 
nią liczyć w każdej sytuacji. Od tego czasu spo-
tkania nasze odbywały się coraz częściej. 
Wreszcie w miesiącu wrzesień 1949 roku nad-
szedł czas na tak zwane oświadczyny, czyli po-
proszenie o rękę. Maria początkowo była 
ostrożna i niepewna losu, gdy wyjdzie za mąż 
za Ludwika, którego zna zaledwie dwa miesią-
ce. Doradcą Marii w tej sprawie okazała się jej 
przyjaciółka Stefka Muzyka, z którą wspólnie 
przeżyły trudne chwile rozstania z rodzinami 
w 1947 oraz przesiedlenia. Pani Stefania po-
wiedziała tak: „Słuchaj Marysia, jeśli Ludwik 
Cię kocha, to będzie Ci z nim dobrze”.  

No i stało się. Marysia zgodziła się, a ja by-
łem przepojony szczęściem. W tej sytuacji od 
razu powiadomiłem swoich rodziców, że sta-
ram się założyć rodzinę. W końcu września 

1949 roku razem z Marysią pojechaliśmy do 
moich rodziców. Odniosłem wrażenie, że 
spodobała im się przyszła synowa. Wieść o mo-
ich zamiarach ożenku z Marią rozeszła się nie 
tylko po Górowie Iławieckim. Były różne pró-
by, by do ślubu nie doszło. Co niektórzy pró-
bowali przekonać Marysię, że gdzieś w świecie 
miałem dzieci i inne tego rodzaju historie. Jed-
nak do rozbicia naszej miłości nie doszło.  

 
 

Nic  tak  nie  smakuje,  
jak  świeży  obiad  i  młoda  żona 

 
Ksiądz Bobiński, proboszcz parafii Krasno-

sielc, który przyjął·i ogłaszał nasze zapowie-
dzi, ustalił dzień połączenia nas ślubem mał-
żeństwa na 30 października 1949 roku. Targo-
wał się z moim tatą o kwotę jaką trzeba zapła-
cić, bym mógł żyć ze swoją żoną Marią. Nie 
odstąpił grosza od pięciuset złotych i tyle tatuś 
zapłacił. Gdy wychodziliśmy z plebani, ksiądz 
oprócz pochwalonki powiedział: „Panie Brze-
ziński, niech pan nie mówi, że tyle pan zapłacił 
za ten ślub”. Ojciec odpowiedział: ”Proszę 
księdza, ależ to jest grzech kłamać, trzeba zaw-
sze mówić prawdę”. - „Dobra, dobra” – odpo-
wiedział ksiądz i poklepał ojca po ramieniu.  

W d

Ślub Ludwika i Marii Brzezińskich,  
30 października 1949 r. 

 parafialnym w Krasnosielcu Maria Hadyniak 
i Ludwik Brzeziński zawarli związek małżeń-
ski. Ślubu udzielił ksiądz Bobiński. Wycho-
dząc z kościoła byłem tak szczęśliwy, że pod-
czas przyjmowania życzeń całowałem po rę-
kach nawet swoich kolegów. Do ślubu wiezio-
no nas bryczką zaprzężoną w piękne konie, a 
woźnicą był mój cioteczny brat Jan Alfred 
Czarnecki. W drodze powrotnej z kościoła zlał 
nas mocny deszcz. Wesele odbyło się u moich 
rodziców w Sielcu Nowym (Kolonii), a parze 
młodej i gościom przygrywał na skrzypkach 
Bogiel Norewski.  

Rodzice moi pierwszą synową, a mo
rzyjęli do naszej rodziny nie tylko jako syno-

wą, ale jako córkę. Wiedzieli, że Marysia 
w Polsce jest sama, a jej rodzice i rodzeństwo 
zostali wywiezieni do Związku Radzieckiego. 
Dlatego robili wszystko, by zastąpić jej rodzi-

ców. Potwierdzały to fakty i dowody w co-
dziennym życiu. Ja też byłem kochany przez 
swoich rodziców, ale na pierwszym planie była 
zawsze Marysia i stawali po jej stronie. Postę-
powanie i zachowanie Marysi w codziennym 
życiu zasługiwało na takie właśnie traktowanie 
i szacunek.  

Po ślubie i 
hwili, kiedy się ożeniłem, moje życie stało się 

inne, nabrało innego charakteru. Po pracy nie 
chodziłem na spotkania z kolegami, czy do 
knajpy na piwo lub kielicha, a do domu. Bo 
w domu czekała na mnie moja żona. A prawdę 
mówiąc nic tak nie smakuje, jak świeży obiad 
i młoda żona. Po weselu i wykorzystaniu urlopu 
kontynuowałem pracę w Powiatowym Komite-
cie Kultury Fizycznej w Górowie. Zorganizo-
wałem klub piłki nożnej pod nazwą „Gwardia”, 
który wykazywał się dużą aktywnością. 
W pierwszej kolejności zbudowałem przy 
udziale magistratu boisko sportowe. Boisko to 
stało się miejscem treningów i meczy piłkar-
skich, a także wszelkich imprez świąt pań-
stwowych. Organizowano masowe imprezy ta-
kie, jak biegi narodowe i rajdy kolarskie. Trze-
ba stwierdzić, że młodzież chętnie uczestniczy-
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eckiego jak i oko-
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iło się, gdy 
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em było 
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ła w tych imprezach, a starsze społeczeństwo 
brało udział w tych widowiskach. Uważam, że 
zainteresowanie sportem cieszyło się powo-
dzeniem dlatego, że w powiecie było jedno ki-
no, jeden kościół i jedna knajpka, którą miesz-
kańcy nazywali „Pod Trupkiem”. Takie wa-
runki nie zaspokajały potrzeb społecznych 
i kulturalnych tego rejonu.  

Mieszkańcy Górowa Iław
cznych wiosek w początkowym okresie lat 

1949–1951 nie byli przywiązani do swoich 
domostw i gospodarstw. Nie remontowali bu-
dynków i nie inwestowali w rozwój swojej go-
spodarki. Jednym słowem nie byli pewni, co 
będzie jutro. Wiadomo, że zawsze po wojnie 
nie łatwo było wszystko uporządkować gospo-
darczo i organizacyjnie. Poza tym w okolicach 
grasowały różnego rodzaju bandy. Nocami 
wokół było słychać strzały. Osobiście też mia-
łem kłopoty. Zostałem wysłany do obsługi ze-
brania Koła Młodzieży Wiejskiej we wsi 
Dwóżno. Zebranie przeciągnęło się do nocy. 
W drodze powrotnej (a chodziło się pieszo), 
w odległości około jednego kilometra od wio-
ski, rozległy się strzały karabinowe czy pistole-
towe. Natychmiast padliśmy w przydrożny 
śnieg – mówię padliśmy, bo była ze mną Mary-
sia. Leżeliśmy bez ruchu do momentu, aż strza-
ły ucichły a wokół nas nikogo nie było. Teczkę 
z dokumentami i protokołem z zebrania przy-
sypałem śniegiem, a sami ruszyliśmy w stronę 
Górowa, do którego było jeszcze pięć kilome-
trów. Droga nocą i po śniegu bardzo nam się 
wydłużała. Do domu szczęśliwie wróciliśmy o 
godz. 23.00. Marysia została w domu, a ja 
wstąpiłem jeszcze na posterunek, choć nie ła-
two było się do nich dostać. Poinformowałem 
komendanta o zdarzeniu, które mnie spotkało. 
Komendant wyznaczył uzbrojonego milicjanta i 
ruszyliśmy pieszo do miejsca, gdzie odbywała 
się owa strzelanina. Przeszliśmy drogę do 
Dwóżna i z powrotem, nikogo nie spotkaliśmy, 
ani do nas nikt nie strzelał. Ja po drodze odna-
lazłem teczkę z dokumentami i wszystko za-
kończyło się niby dobrze. Jednak w pamięci 
pozostał pewien strach i niepokój.  

Niemałe też zaniepokojenie pojaw
 1950 roku wybuchła wojna w Korei. Wśród 

mieszkańców miasta i okolic zaczęły krążyć 
pogłoski, że to będzie znów wojna światowa, że 
nas znów stąd wypędzą i tego rodzaju rozważa-
nia. Niektórzy osiedleńcy zaczęli nawet opusz-
czać Górowo Iławieckie i wracać do centralnej 
Polski (Michalscy, Kuczyńscy). Większość 
jednak, a szczególnie osoby z kresów wschod-
nich uznali, że to miasto i te tereny są już ich 
miejscem życia i pracy. Ja, mając 22 lata, żonę 
i córkę Krystynę urodzoną 4 października 1950 
roku, też rozważałem, jak postąpić w takiej sy-
tuacji. Wspólnie z żoną postanowiliśmy, że ła-
twiej nam będzie, jeśli Marysia z córką wyje-
dzie do moich rodziców. Tak też się stało. 
W lutym 1951 roku żona i córka były już 
w Krasnosielcu. W niedługim czasie, bo zaled-
wie po dwóch miesiącach, po załatwieniu spraw 
formalnych i rozwiązaniu stosunku pracy, opu-
ściłem Górowo Iławieckie. Miasto to, jak już 
wspominałem, było dla mnie szczęściem. Tu 
znalazłem swoją drugą połówkę i tu urodziło 
się moje pierwsze dziecko.  

Mieszkanie pod jednym d
ie trwało długo. Już w maju 1951 roku otrzy-

małem mieszkanie i pracę w Krasnosielcu. 
Przeprowadzka moja z Górowa Iławieckiego do 

Krasnosielca nie była trudna, gdyż w tym krót-
kim czasie dwóch lat mojej pracy nie zdążyłem 
się dorobić. Dla przykładu mogę podać, że cały 
mój majątek spakowałem w trzy walizki, a go-
łębie w osiem kartonów. Tatuś mój też lubił 
mieć gołębie w swoim gospodarstwie.  

Dlatego też pierwszym naszym zajęci
abezpieczenie miejsca dla gołębi, a było ich 

ponad trzydzieści sztuk. Ubiliśmy z desek pod-
łogę na całej górze nad chlewem ·i tam uloko-
waliśmy całe stado tego ptactwa. Były różne ra-
sy: pocztowe, garbonosy, winerki, nefki, kasz-
tany i kozłowe. Po tygodniu czasu otworzyli-
śmy bęben i wszystkie gołębie zostały wypusz-
czone na powietrze. Była to niedziela, piękny 
i słoneczny poranek. Gołębie jak z procy wy-
fruwały w powietrze i unosiły się w górę zata-
czając coraz szersze kręgi. Całe stado pewien 
czas krążyły nad naszymi budynkami. W końcu 
zniknęły całkowicie. Nie było ich około czte-
rech do pięciu godzin. Dopiero przed wieczo-
rem pojedyncze osobniki spadały jak strzały 
z wysokiego nieba i osiadały na dachu lub bęb-
nie, przez który wchodziły do środka swojego 
poddasza. Nie wszystkie jednak wróciły. 
Z trzydziestu sztuk wypuszczonych powróciło 
dwadzieścia cztery gołębie. Sześć z nich pole-
ciało nie wiadomo gdzie, czy do swoich starych 
miejsc w powiecie Górowa Iławieckiego odda-
lonego o ponad dwieście kilometrów czy też 
w inne miejsca.  
 

 

Rozpoczęliśmy  swoje  biedne, 
szczęśliwe  życie 

 
Do nowego naszego mieszkania w Krasno-

sielcu wprowadziliśmy się beż żadnych mebli. 
Co prawda było to jednopokojowe dwudziesto-
pięcio metrowe mieszkanie, które spełniało rolę 
pokoju, kuchni i sypialni. Łóżko do spania, wy-
rko z desek zrobiła Marysia z moją mamą. 
Włożyła do niego siennik wypchany słomą 
i było już na czym spać. Szafę na ubrania kupił 
nam tatuś. Stół i krzesełka pożyczyliśmy od ro-
dziców. No i tak ale rozpoczęliśmy swoje bied-
ne, szczęśliwe życie. Ważne, że pracowałem 
i już w krótkim czasie mogliśmy sobie pozwo-
lić na kupno nowych mebli. Były to łóżka, stół 
i krzesła zrobione na zamówienie u stolarza. 
Ogrzewanie mieszkania było bardzo trudne. 
Nie było pieca, a tylko kuchnia. Zimą trzeba 
było palić całymi dniami. Pewnej nocy 1952 
roku obudził nas płacz naszej dwuletniej có-
reczki Krysi. Wstałem i próbowałem ją zaba-
wić, ale po chwili upadłem na łóżko. Żona po-
lała mnie zimną wodą i oprzytomniałem. 
W tym czasie także żona przewróciła się i upa-
dła na łóżko, to ja z kolei ocuciłem ją wodą. 
Dopiero jak żona dobiegła do drzwi, które 
otworzyła przewracając się na nie i wołała po-
mocy sąsiadów, świeże powietrze dostające się 
do mieszkania dało nam świeży oddech i przy-
tomność. Sąsiedzi usłyszeli wołanie Marysi 
i przyszli nam z pomocą. Okazało się, że w na-
szym domu było pełno czadu, który wydosta-
wał się z kuchni. Życie naszej rodziny uratowa-
ła pierwsza córeczka Krystyna, której dokuczał 
trujący czad i swoim płaczem obudziła śpią-

Rodzina Brzezińskich z Marysią, żoną Ludwika. 1949 rok. 



cych rodziców. Od tej tragicznej nocy już nig-
dy nie zasuwaliśmy szybra w kuchni, chociaż 
w mieszkaniu było przez to dużo chłodniej.  

Czasy powojenne były bardzo burzliwe 
i niespokojne. Byłem świadkiem wielu sytu-
acji, gdy po tak zwanym wyzwoleniu w latach 
1945-1954, pojawiały się ataki nocne na poste-
runki milicji i urzędu bezpieczeństwa w Kra-
snosielcu. Jak tylko zapadał zmrok, od strony 
gminy Sypniewo, koło naszego domu w Sielcu 
Nowym (dawniej Sielc Kolonia) można było 
przez okno obserwować grupy uzbrojonych 
cywilów podchodzących do Krasnosielca. Była 
to partyzantka Narodowych Sił Zbrojnych 
i Armii Krajowej. Już od cmentarza rozpoczy-
nały się strzały. Takie same grupy partyzantów 
wkraczały do Krasnosielca od strony gminy 
Płoniawy. Strzelanina trwała całymi nocami, 
ucichało dopiero po rozwidnieniu. Po takich 
atakach często na ulicach Krasnosielca leżały 
trupy. Podczas jednej nocy partyzantom udało 
się złapać kilku wyższych rangą milicjantów. 
Wyprowadzono ich do lasu pod Sławkami, tam 
ich rozebrano, przywiązano do drzew 
i rozstrzelano. Ciała ich są pochowane na 
cmentarzu w Krasnosielcu.  
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Ataki partyzanckie były nie tylko na poste-
runki milicji i urzędy bezpieczeństwa. Nocami 
zabierano z domów i mordowano tych, którzy 
należeli do partii lub innych organizacji. Tak 
było z Ryśkiem P. z mojej wsi, którego zabra-
no nocą i który nigdy już do domu nie wrócił. 
W 1952 roku pewnej nocy pukali też do nasze-
go mieszkania pytając o Brzezińskiego. Żona 
odpowiedziała przecząco i podała inne nazwi-
sko, więc odeszli. Ja w tym czasie należałem 
do Związku Młodzieży Polskiej i byłem prze-
wodniczącym Koła w Krasnosielcu.  

Nie wiem do dziś czy szwagier mojej mamy 
Łaskarzewski w Rawach był w partyzantce czy 
nie. Ale został aresztowany za fakt, że w nocy 
przyszła do niego partyzantka i zabrała mięso 
zabitego świniaka. Został posądzony za pomoc 
partyzantom. Po roku czasu zmarł w więzieniu. 
Grasowały i bandy złodziejskie, które rabowa-
ły okolicznych rolników. Mój tata otrzymał 
przydział i dostał z tak zwanego UNRA kobyłę 
ze źrebakiem. Po dwóch – trzech miesiącach 
nocą została skradziona przez jakąś bandę. Ja 
mając wtedy lat 16 ruszyłem w pościg i po śla-
dach kopyt doszedłem do wioski Rawy gminy 
Sypniewo. Dalej nie mogłem już tropić, gdyż 
zbliżało się południe, a inne ślady zatarły trop. 
Wiedzieliśmy, że następnego dnia będzie jar-
mark w Goworowie za Różanem, gdzie odby-
wał się handel końmi. Tam też dotarłem, ale nie 
znalazłem naszej kobyły ze źrebakiem. 

Pamiętam, że będąc jeszcze młodym chłopa-
kiem, uczęszczającym do piątej klasy szkoły 
podstawowej, należałem do harcerstwa. W są-
siedniej wsi Zawady była zabawa taneczna na 
świeżym powietrzu. Poszliśmy z kolegami na tą 
zabawę. Wieczorem miałem sporo strachu. By-
łem ubrany w mundurek harcerski. Podeszło do 
mnie trzech wysokich mężczyzn i zaczęli mnie 
wypytywać o różne rzeczy m.in. co to a mundu-
rek i jaka to jest organizacja. Jak mogłem 
i umiałem, tak im tłumaczyłem. Panowie 
ostrym głosem powiedzieli: „jeśli chcę żyć, to 
żebym natychmiast stąd poszedł i więcej tego 
mundurka nie zakładał”. Opuściłem zabawę 
i wróciłem do domu. Ale z harcerstwa nie zre-
zygnowałem.  

Czas płynął, a władza ludowa, jak to się wte-
dy mówiło, umacniała się. Urząd Bezpieczeń-
stwa i Komenda Powiatowa Milicji Obywatel-
skiej przeniosły się do powiatu w Makowie 
Mazowieckim. Krasnosielc jako osada i gmina 
pozostała ze swoimi prawami tj. Urzędem gmi-
ny z wójtem i Posterunkiem Milicji z komen-
dantem Wawrzonkowskim. W Krasnosielcu 
powstała nowa instytucja pod nazwą Centralny 
Urząd Skupu i Kontraktacji. Ja zostałem powo-
łany jako delegat i pełnomocnik do kierowania 
tą instytucją. Była to niezbyt zaszczytna 
i przyjemna praca. Celem tej instytucji było 
kontraktacja płodów rolnych i trzody chlewnej 
oraz nakładanie ilości kilogramów zbóż i trzody 
chlewnej na poszczególne gospodarstwa w za-
leżności od ilości hektarów przeliczeniowych. 
Czyli obowiązkowe dostawy. Nie wszyscy rol-
nicy byli w stanie wywiązać się z tych obo-
wiązków – kontyngentów. Szczególnie ci, któ-
rzy mieli więcej hektarów o lepszych klasach 
gruntów. Często musieli kupować od innych 
zboże, żeby wykonać plan i uniknąć grzywny, 
a nawet więzienia. A trzeba stwierdzić, że nad 
tymi sprawami czuwał patrol ze Służby Urzędu 
Bezpieczeństwa. Dużą pomocą dla mnie, by nie 
dopuścić do krzywd ludzkich i wykonać plany 
byli moi współpracownicy Zbyszek Gosiewski 

i Piotr Kędzierski, którzy razem ze mną dniami 
i nocami pracowali nad planowaniem i realiza-
cją tych zadań. Każdy rolnik w gminie musiał 
mieć założoną kartotekę, a na niej ilość kilo-
gramów zboża i żywca do oddania. Takich rol-
ników było ponad dwa tysiące. Nie było kom-
puterów ani kalkulatorów, każdą pozycję i cy-
ferkę trzeba było wyliczyć i zapisać ręcznie. Na 
szczęście w grudniu 1952 roku uwolniłem się 
od tej pracy, trudnej i nieprzyjemnej. Zarząd 
Powiatowy Związku Młodzieży Polskiej w po-
rozumieniu z Centralnym Urzędem Skupu 
i Kontraktacji w Warszawie przeniósł mnie do 
pracy w Zarządzie Powiatowym Związku Mło-
dzieży Polskiej w Makowie Mazowieckim. Tu 
przez okres jednego roku zajmowałem się 
sprawami organizacyjnymi. Zapoznałem 
wszystkie gminy i wioski, w których były już 
koła młodzieżowe. Organizacje młodzieżowe 
w tych latach miały zadanie i obowiązek 
uczestniczyć we wszystkich zebraniach na te-
maty gospodarcze i polityczne oraz organizo-
wać różne festyny i imprezy kulturalno-
rozrywkowe. Jedno z ważniejszych zadań było 
organizowanie nowych kół jak też werbowanie 
nowych członków. Chodziło o to, żeby mło-
dzież w każdym środowisku nie pozostawała 
poza organizacją. Było nawet powiedziane, że 

Dom rodzinny Brzezińskich. Zdjęcie wykonane ok. roku 1965. 

Od lewej: Ludwik Brzeziński, Czesław Brzeziński, Antonina Brzezińska i Maria Brzezińska na 
podwórku rodzinnym w Sielcu Nowym, 1957 rok. 



młodzież ze Związku Młodzieży Polskiej, to 
przyszli kandydaci na członków partii. Stąd ta-
ka troska i zainteresowanie młodzieżą, przez 
partie polityczne. Ja sam w roku 1952 wstąpi-
łem do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. Uważałem wówczas, że będę mógł razem 
z innymi brać udział w rozwoju naszej wsi, 
gminy, powiatu i pomagać ludziom szczegól-
nie biedniejszym w ich codziennych, trudnych 
sprawach. Życie na wsiach było naprawdę 
ciężkie. Wojna i front wojenny, który przeszedł 
w 1945 roku zniszczył budynki mieszkalne, 
gospodarcze i inwentarz żywy. 

Z Krasnosielca do pracy w Makowie Mazo-
wieckim dojeżdżałem rowerem (dwadzieścia 
pięć kilometrów). Zajęciem moim była praca 
z młodzieżą w terenie. Stawało się to dla mnie 
i mojej rodziny coraz bardziej uciążliwe. 
Otrzymałem ciekawą propozycję od dyrektora 
Państwowego Ośrodka Maszynowego w Ma-
kowie Mazowieckim, pana Wierzbickiego, 
przyjęcia mnie do pracy z zapewnieniem 
mieszkania. Mnie taka propozycja bardzo od-
powiadała, tym bardziej, że żona urodziła dru-
gą córkę Lidię. Po uzgodnieniu tej sprawy z 
Marysią wyraziłem zgodę i za porozumieniem 
stron 5 grudnia 1953 roku pracowałem już w 
Państwowym Ośrodku Maszynowym w Mako-
wie. Zadaniem tego Ośrodka było w pierwszej 
kolejności obsługiwanie mechanicznie, agro-
technicznie i politycznie Rolniczym Spółdziel-
niom Produkcyjnym na terenie powiatu ma-
kowskiego. W wydziale politycznym tej firmy 
były zatrudnione cztery osoby, kierownik i 
trzech instruktorów. Zadaniem i obowiązkiem 
tego wydziału, a także i moim, było czuwanie 
nad właściwą organizacją i współpracą z Rolni-
czymi Spółdzielniami Produkcyjnymi.  
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W powiecie makowskim było ich siedemna-
ście. Wydział polityczny miał też obowiązek 
uczestniczyć w zebraniach członków i zarzą-
dów tych spółdzielni. Szczególną uwagę przy-
wiązywano do zebrań sprawozdawczo–
wyborczych, na których były zatwierdzane 
roczne plany produkcyjne i inwestycyjne. Pa-
miętam, jak na jednym z zebrań Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Smrocku przema-
wiał kierownik wydziału politycznego towa-
rzysz Jan R., który zwrócił się do członków 
z uwagą, tu cytuję jego wypowiedź: „towarzy-
sze, w waszej oborze zachodzi konieczność na-
leżycie ustawić byka”. W rzeczywiści byk stał 
nierówno, bo obornik pod nim nie był równany 
ani usuwany. Ale nie ma się co dziwić. Kie-
rownik był z zawodu szewcem, a że był aktyw-
nym członkiem partii, dostał awans na kierow-
nika. Długo to nie potrwało i kierownik został 
zwolniony. Stanowisko po nim objął towarzysz 
Władysław M. Uczestniczyłem z nim w zebra-
niu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łu-
kowych. Trwała długa dyskusja. Jedni wycho-
dzili, drudzy przychodzili, a kierownik za sto-
łem prezydialnym zasnął. Co prawda była już 
późna godzina wieczoru. Zakończyła się dysku-
sja – nowy zarząd i delegata na zjazd powiato-
wy wybrano. Jednym słowem zebranie się za-
kończyło. Członkowie zaczęli wychodzić. W 
tym czasie obudził się towarzysz kierownik. 
Wstał i powiedział: „stop towarzysze, musimy 
jeszcze wybrać delegata na zjazd powiatowy”. 
Wszyscy w śmiech, a przewodniczący zebrania 
wyjaśnił, że delegat już dawno wybrany, 
a kierownik przespał nasze zebranie. No i tak 
na wesoło wszyscy się rozeszli. Mój kierownik 

i ja wróciliśmy do Makowa saniami zaprzężo-
nymi w pięknego konia.  

Bywało i tak, że ja mając prawo jazdy tylko 
na motocykl, przyprowadzałem ciągniki z Ur-
susa jak traktorzysta, jadąc przez całą Warsza-
wę. Byłem młody i ryzykantem, a kontrole dro-
gowe nigdy mnie nie spotykały. 

W styczniu 1954 roku zwolniło się mieszka-
nie w bloku, które obiecał mi dyrektor Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego. Po godzi-
nach pracy samochodem ciężarowym Lublin 
pojechałem po swoją rodzinę do Krasnosielca. 
Zeszło się dość długo przy załadunku naszego 
majątku i rodziny. Dopiero na godzinę 22.00 
przyjechaliśmy pod blok, w którym miałem 
zamieszkać. Okazało się, że mieszkanie te zajął 
towarzysz Władysław M., który pełnił obo-
wiązki kierownika wydziału politycznego Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego. Na moje 
oświadczenie, że to mieszkanie mnie przydzie-
lił dyrektor, Władysław M. podniósł palec pra-
wej ręki do góry i powiedział: „ja tu rządzę”. 
Zrodziła się trudna sytuacja. W samochodzie, 
pod blokiem siedziała przecież moja żona 
z dwoma małymi córkami, a na dworze mróz 
dwadzieścia stopni i śnieżyca. Zwróciłem się do 
dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowe-
go, który mieszkał w tym samym bloku. Przed-
stawiłem mu tę sytuację, a dyrektor wzruszył 
ramionami i nic nie odpowiedział. Na parterze 
tegoż bloku mieszkał agronom pomowski, żona 
jego Wiesia M., która była pielęgniarką wyszła 
do samochodu i zabrała żonę z dziećmi do swo-
jego mieszkania. Ja, młody człowiek, byłem tą 
sytuacją bardzo zdenerwowany i nie mogłem 
zrozumieć, że tacy ludzie jak Marian W. i Wła-
dysław M. mogą pełnić funkcje kierownicze, 
być na tak poważnych stanowiskach państwo-
wych i partyjnych. Nie poddałem się i nie ustą-
piłem. Przedstawiłem dyrektorowi nowe roz-
wiązanie tego problemu. Na pierwszym piętrze 
tego budynku, w kuchni sypiało trzech instruk-
torów rolnych. Zaproponowałem, żeby instruk-
torów tych przeprowadzić do pokoju w nowo 
wybudowanym biurowcu, a dziewczyny, które 
zajmowały mały pokój przenieść do pokoju na 
parterze, gdzie mieściła się nieczynna wówczas 
świetlica. Tak też się stało. Dyrektor wyraził 
zgodę. Dziewczyny i chłopcy, którzy już spali 
byli bardziej wyrozumiali jak starsi towarzysze. 
Opuścili sypialnie i poszli ze swoją pościelą 

i ciuchami do wspomnianych lokali. Ja, mając 
już do dyspozycji pomieszczenie dla rodziny, 
napaliłem w kuchni i zabrałem żonę z dziećmi 
od Wiesi M., której serdecznie podziękowałem 
za okazane serce i opiekę.  

W ciepłym mieszkaniu, śpiąc na materacach 
doczekaliśmy następnego dnia. nie były to wy-
godne warunki, szczególnie dla małych dzieci. 
Drugi, większy pokój zamieszkiwali traktorzy-
ści, którzy mało tego, że korzystali wspólnie 
z łazienki, to całymi nocami wyprawiali różne 
harce. Po dwóch może trzech miesiącach trak-
torzyści opuścili pokój i zamieszkali w nowo 
zbudowanym baraku. Doczekaliśmy się, że za-
mieszkaliśmy sami we wszystkich pomieszcze-
niach tj. kuchni, dwóch pokojach, łazience i ko-
rytarzu. Byliśmy zaniepokojeni jednak tym, że 
po każdej nocy na całym ciele naszych dzieci 
pojawiały się drobne, barwne plamki. Okazało 
się, że cały blok mieszkalny był opanowany 
przez pluskwy. Sąsiadka Wiesia M., która 
mieszkała na parterze mówiła, że u niej pod ob-
razami, na ścianach w sypialni były też takie 
robaki, ale to były biedronki. W tej sytuacji żo-
nę z dziećmi wywiozłem do rodziców w Kra-
snosielcu, a w mieszkaniu zrobiłem dezynsek-
cję. Tak się złożyło, że ja w tym czasie wyje-
chałem na kurs do Ursynowa na dwa tygodnie. 
W okresie tym okna i drzwi były szczelnie po-
zamykane. Po powrocie z Ursynowa dowie-
działem się, że sąsiedzi też wytruli pluskwy 
(biedronki) w swoich mieszkaniach. Dezynsek-
cja była skuteczna, a w nowo wymalowanych 
pokojach zaczęło nam się dobrze mieszkać.  

Obok zakładu były działki pracownicze, na 
których uprawiano ziemniaki i inne warzywa. 
Taką działkę ja również posiadałem. Zbudowa-
łem też chlewik, w którym hodowałem kury, 
gęsi, kaczki i świnie – tuczniki. Prosięta i paszę 
otrzymywałem od swojego taty, mającego 
w swoim gospodarstwie maciory. Uboju tych 
świń – tuczników, które wyhodowałem, doko-
nywali prywatni rzeźnicy: Kulpanowski, Ozor-
kiewicz i Tyburski w zależności, który był wol-
ny, a następnie sprzedawali na kilogramy 
w tzw. budkach na targowisku w Makowie Ma-
zowieckim. W hodowli i uprawianiu działki 
bardzo dużo pomagała mi żona, która miała 
i tak dość dużo pracy w domu przy wychowy-
waniu dwójki małych dzieci. Ale była to bardzo 
duża pomoc w budżecie domowym. Moje za-

1956 r., Tak wyglądaliśmy, kiedy po raz pierwszy zobaczyliśmy się z rodziną Marysi. 



robki nie były wystarczające, żeby pokryć ro-
dzinne potrzeby. Tym bardziej, że byliśmy 
młodzi, chcieliśmy iść na zabawę, do kina, 
ubrać się przyzwoicie, nie mówiąc o urządze-
niu mieszkania. Sąsiedzi moi też posiadali 
działki i chlewiki, w których hodowali kury.  

Dzieci nasze i sąsiadów, poza przedszkolem, 
bawiły się na podwórku, przed blokiem. Dzie-
ci, jak to dzieci, nie zawsze grzecznie się bawi-
ły. Uwagę najczęściej zwracała im sąsiadka 
Wiesia M., która często nawet krzyczała. Dzie-
ciakom się to nie spodobało. Moje córki, Kry-
styna i Lidka, dzieci sąsiadów, Wiesiek Sz., Ju-
rek, Zbyszek i Lalka W. postanowili odwdzię-
czyć się Wiesi M. jak się okazało i wydało, 
wybierali jajka z chlewika, które znosiły kury 
owej sąsiadki. Akcję tą zorganizowały tak, że 
najmłodsze dziecko stało na straży przed 
drzwiami i pilnowało wyjścia Wiesi M. z do-
mu, wówczas miało głośno dać hasło; ”Krysia, 
nakarm króliki”. Zbyszek i Wiesiek wybierali 
jajka z kurnika, a następnie wspólnie zakopy-
wali w piasku w odległości stu metrów od 
chlewika.  
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Był i taki okres, żeby zrobić coś dobrego pod 
hasłem „niewidzialnej ręki”. Polegało to na 
tym, żeby zrobić coś dobrego innemu człowie-
kowi, żeby on nie wiedział, kto to uczynił. 
Dzieciaki nasze nie tylko psociły, ale starały 
się komuś zrobić niespodziankę. Pewnego dnia 
postanowiły, że pomogą dyrektorce Państwo-
wego Ośrodka Maszynowego pani Wędząnce, 
która mieszkała w sąsiednim budynku, skopać 
zagon, na którym co roku rosły kwiaty. Tak też 
i zrobiły. Były zadowolone, że zrobiły dobry 
uczynek jako „niewidzialna ręka”. Okazało się, 
że rabatka ta była już obsiana. Myśli dziecia-
ków były dobre tylko o parę dni za późno. Pani 
dyrektor musiała jeszcze raz uporządkować 
swoją rabatkę. 

Ja obok pracy zawodowej i w gospodarstwie 
przydomowym, od czasu do czasu jeździłem na 
ryby. Miałem swoje ulubione i zanęcone miej-
sca w Narwi koło Sielunia. Pewnego pięknego 
dnia spiesząc się zabrałem torbę ugotowanego 
grochu i na motocyklu WFM pojechałem łowić 
ryby. Gdy zajechałem na miejsce, a było to 
trzydzieści kilometrów od Makowa, zoriento-
wałem się, że nie wziąłem wędek, które zawsze 
wiązałem do motoru. Nie było innego wyjścia 
jak wysypać groch do wody i wrócić zdener-
wowanym do domu.  

Od dnia 5 grudnia 1956 roku decyzją egzeku-
tywy Komitetu Powiatowego Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej zostałem zatrudniony 
w tymże komitecie jako instruktor rolny. Praca 
moja polegała na przebywaniu całymi dniami 
w terenie, spotykaniu się z mieszkańcami po-
szczególnych wiosek na zebraniach wiejskich 
i zebraniach organizacji partyjnych. A życie na 
wsiach było naprawdę ciężkie, szczególnie w 
rejonach gmin Rzewnie i Różan. Tam wioski 
nadnarwiańskie zostały najbardziej zniszczone 
przez działania wojenne. Większość budynków 
mieszkalnych i gospodarczych była całkowicie 
zburzona lub spalona. Stąd też zapotrzebowanie 
na materiały budowlane było bardzo duże 
i trudne do osiągnięcia. To samo było z kredy-
tami na budowę domów i innych obiektów go-
spodarczych. Często pomagałem rolnikom w 
pisaniu podań o przydział materiałów budowla-
nych czy przyznaniu kredytu na budownictwo. 

W poniedziałki każdego miesiąca mieliśmy 
odprawy w Komitecie Powiatowym partii, 

gdzie przedstawiałem najważniejsze sprawy do 
załatwienia dla poszczególnych mieszkańców - 
rolników wsi w moim rejonie. Starałem się nie 
wracać do tych gmin i rolników, dopóki nie za-
łatwiłem im kredytu w banku czy przydziału 
materiałów budowlanych w Powiatowej Ra-
dzie. Miałem trochę sprawę ułatwioną, gdyż 
brałem udział w posiedzeniach i komisjach 
przyznających materiały budowlane i kredyty 
bankowe. Nie zależnie od tego nie wszystkie 
sprawy byłem w stanie sam załatwić. Wówczas 
z tymi kłopotami zwracałem się do sekretarza 
Komitetu Powiatowego z prośbą o interwencję. 
Był taki okres budowy pod hasłem „1000 szkół 
na 1000 lecie Polski”. Właśnie w moim rejonie, 
w gminie Rzewnie nad Narwią zaplanowano 
budowę szkoły podstawowej we wsi Orłowo. 
O szkołę tą rozpoczęła się „walka” między 
dwoma wioskami Orłowo i Łachy. Spór ten 
trwał rok czasu. Sołtysi tych wiosek na zmianę 
przekonywali władze powiatowe w różny spo-
sób, ażeby zdobyć tę szkołę dla swojej wsi. 
Bywało i tak, choć trudno powiedzieć i nazwać 
to łapówką, że jednego dnia sołtys wsi Łachy 

przyniósł ryby sekretarzowi Komitetu Powia-
towego, a drugiego dnia uczynił to samo sołtys 
z rywalizującej wsi. Jednak władze powiatowe 
i oświaty rozwiązały ten problem w taki spo-
sób, że szkołę pobudowano na granicy wiej-
skiej między Orłowem a Łachami i obie wioski 
musiały się z taką decyzją pogodzić.  

Poza pracą i codziennymi zajęciami rodzin-
nymi coraz częściej w rozmowach wspominali-
śmy rodzinę żony, która od 1946 roku za-
mieszkiwała teren Związku Radzieckiego. Że-
niąc się z Marysią nie widziałem i nie znałem 
jej rodziców. Nawet nasz ślub w 1949 roku od-
był się bez ich błogosławieństwa, a wesele bez 
ich obecności. Wiedzieliśmy, że zamieszkują w 
Tekliwce i pracują w Kołchozie „Majak” w 
Kotywce w Republice Ukraińskiej. W 1952 ro-
ku Marysia otrzymała list z narysowaną trumną 
i wiadomością, że jej tata nie żyje. Była to bar-
dzo smutna wiadomość szczególnie dla żony, 
która rozstała się z ojcem bez pożegnania i w 
tak tragicznych okolicznościach. 

W latach powojennych do 1956 roku było 
bardzo trudno, a nawet niemożliwe, przekro-
czyć granicę ze Związkiem Radzieckim, by 
chociaż odwiedzić swoich rodziców czy naj-
bliższą rodzinę. Ja zapewniłem żonę, że nie 
spocznę, dopóki nie wykorzystam wszystkich 
możliwości, by spotkać się z rodziną Marysi. 
Wiedziałem, że w tym czasie rządziły tylko 
partie i decydowały o wszystkich sprawach po-
litycznych, gospodarczych, a także społecz-
nych. Dlatego też zdecydowałem się napisać 
prośbę do Sekretarza Rejonowego Komuni-
stycznej Partii Związku Radzieckiego w Husia-
tynach obłość Tarnopol, w której opisałem całą 
historię rozstania, okres tęsknoty i pragnienia 
spotkania się z najbliższą rodziną, matką, 
braćmi i siostrami. Trzeba przyznać, że treść 
mojej prośby została pozytywnie przyjęta przez 
Sekretarza Rejonowego w Husiatynach. Mama 
mojej żony została wezwana do rejonu partii 
w Husiatynach, gdzie była dokładnie przesłu-
chiwana czy treść mojej prośby była zgodna 
z rzeczywistością. Nie upłynęło miesiąc czasu, 
a Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Makowie Mazowieckim 
otrzymał pismo od Sekretarza Rejonowego 
z prośbą o przesłanie im opinii o Ludwiku 
Brzezińskim i jego rodzinie, który zwrócił się 

1956 r., Tekliwka, Ukraina, spotkanie Marysi z rodziną po 10 latach rozłąki. 

Paulina Hadyniak, mama Marysi, 1956 r.,  
Tekliwka, Ukraina. 
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o zezwolenie na przyjazd na ich teren. Oczywi-
ście opinia moja i mojej rodziny nie budziła 
żadnej wątpliwości i zastrzeżeń. Sekretarz Ko-
mitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej w Makowie Mazowieckim 
towarzysz Sarna niezwłocznie po konsultacjach 
ze mną przesłał pozytywną moją opinie do Re-
jonowego Komitetu Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego w Husiatynach. Upłynę-
ło może trzy miesiące, a ja i moja żona razem 
z dziećmi otrzymaliśmy urzędowe zaproszenie 
do odwiedzenia rodziny na terenie Związku 
Radzieckiego. Był to kwiecień 1956 rok.  

Niespodziewana radość była połączona z pła-
czem. Mając zaproszenie skrzętnie rozpoczęli-
śmy przygotowania do wyjazdu. Chociaż nie 
było to najważniejsze, to trzeba było zakupić 
prezenty dla każdego z rodziny, chociaż skrom-
ne. W miesiącu maj 1956 roku wsiedliśmy do 
autobusu i całą rodziną ruszyliśmy w pierwszą 
podróż zagraniczną do rodziny. Najpierw do 
Warszawy, a z Dworca Wschodniego pocią-
giem dojechaliśmy do samej granicy w Brze-
ściu. Tu mieliśmy przesiadkę do innego pocią-
gu, który dowiózł nas do Lwowa. We Lwowie 
mieliśmy dużo kłopotów z dalszą podróżą, bo 
było takie przepełnienie ludnością, że nie moż-
na było dostać miejsca w pociągu mimo tego, 
że w Warszawie wykupiliśmy bilety docelowe. 
Po dwudziestu czterech godzinach udało się 
nam zdobyć miejsce w wagonie. Od Lwowa 
przez Tarnopol dojechaliśmy do Kopyczyniec. 
Tu przed wieczorem wysiedliśmy na peronie, 
z którego trzeba było iść pieszo cztery kilome-
try do Tekliwki, gdzie mieszkała rodzina Mary-
si. Z pięcio i dwu letnimi córkami oraz pacz-
kami było to niemożliwe, a innej komunikacji 
nie było. 

Wszędzie jednak trafiają się dobrzy ludzie. 
Podeszła do nas pewna starsza pani i po ukraiń-
sku zapytała nas, skąd jesteśmy i do kogo przy-
jechaliśmy. Po krótkiej rozmowie zabrała żonę 
z dziećmi do siebie, mieszkała przy stacji, a mi 
wskazała drogę do wsi Tekliwka. Pamiętam, że 
szedłem na przełaj, na skróty, przez pola i łąki. 
W drodze spotkała mnie burza, a deszcz prze-
moczył do suchej nitki.  

W końcu dotarłem do celu. Wstąpiłem do 
pierwszego domu, żeby zapytać, gdzie mieszka 
rodzina Hadyniaków. W progu zobaczyłem 
młodą dziewczynę i aż mnie zatkało, krzykną-
łem: „Genia, to Ty?”. „Tak” – usłyszałem od-
powiedź. Była to młodsza siostra mojej żony, 
którą widziałem tylko na zdjęciu. Następnie 
wyszła mama Marysi. Było gorące powitanie ze 
łzami w oczach. Wyjaśniłem, że Marysia 
z dziećmi pozostała na stacji kolejowej u nie-
znajomej pani. Mama – teściowa, z którą dopie-
ro po sześciu latach się spotkałem i poznałem 
założyła na siebie płaszcz, na głowę chustkę i 
razem ze mną poszła do przewodniczącego 
„Gołowy” – tak nazywano tu przewodniczące-
go kołchozu. Było już ciemno. W mieszkaniu 
„Gołowy” byli jacyś goście, bo stół był obficie 
zastawiony. Teściowa poprosiła go, by pozwolił 
swoimi końmi przywieźć jej córkę z dziećmi ze 
stacji kolejowej Kopyczyniec, która przyjechała 
z Polski. Kazał chwilę poczekać. Widziałem i 
słyszałem jak wezwał swojego fornala, któremu 
polecił przywieźć moją rodzinę ze stacji. Gdy 
dojechaliśmy na miejsce był już późny wieczór. 
Śpiące dzieci i pakunki załadowaliśmy na wóz 
o żelaznych kołach i po błocistej, gliniastej 
drodze dojechaliśmy do domu, gdzie po raz 

pierwszy od sześciu lat byliśmy z całą rodziną 
mojej żony. Nie było już jednak Marysi taty i 
siostry Józi, którzy zmarli po przesiedleniu. 
Rozmowa po tylu latach była tak ciekawa i 
przeplatana płaczem, że zapomniano o jedzeniu 
i spaniu, by odpocząć po bardzo długiej i uciąż-
liwej podróży. 

Dom, w którym mieszkała rodzina mojej żo-
ny, był zbudowany z gliny i podłogi też były 
gliniane. Były tu dwa pokoje i kuchnia, a przez 
ścianę był chlewik, gdzie stałą krowa, przeby-
wały kury i gęsi. Warunki mieszkalne były bar-
dzo trudne, szczególnie dla dzieci, gdyż była 
wilgoć. Mimo tego wychowały się w tym domu 
Józia, Genia, Teofil, Bogdan i Nadzia, bo tyle 
było rodzeństwa Marysi. Każda rodzina koł-
chozowa otrzymała działkę rolną czterdzieści 
arów, na której uprawiali głównie kukurydzę 
i ziemniaki. Wolno im było chować tylko jedną 
krowę z przychówkiem, jednego świniaka 
i drób, kury i gęsi. Pastwiska dla krów były 
wspólne. Pamiętam, że każdego dnia od każdej 
krowy trzeba było oddać kwartę mleka, którą 
odbierał jadący przez wieś woźnica z odpo-
wiednim baniakiem na mleko. Teściowa moja 
w czasie kiedy sama pracowała w kołchozie, 
gdyż dzieci były jeszcze nieletnie, dostawała za 
cały rok pracy osiemdziesiąt kilogramów ziarna 
kukurydzy. Nic dziwnego, że każdy kołchoźnik 
idąc do pracy zabierał ze sobą pod pachą tzw. 
„anuszkę” czyli worek. Dlaczego nazywano to 
„anuszką”, ano dlatego, że wracając z pracy 
kołchoźnik mógł coś w tym worku przemycić, 
a nóż uda się coś przynieść do domu. To była 
prawda, bo widziałem u teściowej, że na stry-
chu suszyło się dużo więcej kolb kukurydzy niż 
zarabiała. Mimo tej biedy kołchoźnicy musieli 
płacić pewną sumę rubli na rozwój gospodarczy 
Związku Radzieckiego. 

W czasie mojego tam pobytu przyszło dwóch 
przedstawicieli władzy radzieckiej i siłą zmu-
szali teściową do zapłacenia. Ja nie mogłem 
pozwolić na znęcanie się nad starszą kobietą, 
która w tak trudnych warunkach, będąc wdową 
wychowywała pięcioro dzieci. Wyjąłem swoje 
ruble i zapłaciłem. Wiedziałem, że teściowa 
naprawdę nie miała pieniędzy. Świniaka, które-
go w ciągu roku uchowała nie sprzedała, a zabi-
ła, by miała dla dzieci i dla nas coś ugotować na 
obiad. Będąc w odwiedzinach zebraliśmy tro-
chę rubli. Sprzedaliśmy trochę bluzeczek i innej 
odzieży. Sprzedaliśmy nawet swoje płaszcze 
gabardynowe, które wówczas były modne. Ku-
pił je od nas komendant Milicji w Kopyczyń-
cach, męski dla siebie a damski dla żony. Po-
stawił nawet za taką okazję pół litra gorzałki, 
którą wypiliśmy w jego domu. Poza tym wy-
mieniliśmy w banku złotówki na ruble, których 
nie wolno było przewieźć przez granicę. Za 
pieniądze te miałem zamiar kupić sobie moto-
cykl z kolaską (z boczną przyczepką), który 
nawet próbowałem zgodzić. Jednak wspólnie 
z żoną zrezygnowaliśmy z kupna tego motocy-
kla. Były ważniejsze sprawy. Przebywanie 
przez cały miesiąc u teściowej było dla niej i jej 
rodziny dużym obciążeniem. Wyżywić przez 
miesiąc dziewięć osób w tak biednych warun-
kach było bardzo ciężką sprawą. Nie mogliśmy 
dopuścić do tego, by przez nasz przyjazd mama 
się zadłużyła. Staraliśmy się robić zakupy żyw-
ności i pokrywać inne wydatki. Mamie Marysi 
też było przykro, że nie mogła być na naszym 
ślubie i weselu i że nie dała nam żadnego pre-
zentu. Obiecała nam, że jak się krowa ocieli, to 

cielaka uchowa dla nas. Było to naprawdę 
szczere, ale cóż więcej mam mogła nam dać, 
skoro żyła w biedzie kołchozowej. Serdecznie 
podziękowaliśmy za obiecany prezent. Przeko-
naliśmy jednak mamę, że najlepszym prezen-
tem dla nas jest to, że po sześciu latach mogli-
śmy się spotkać i być serdecznie przyjętym 
u mamy w domu, jako rodzina już Brzeziń-
skich. 

Nasza obecność była wielkim zainteresowa-
niem tamtejszych mieszkańców. Większość 
z nich to byli ludzie przesiedleni z Polski, 
a głównie z województwa rzeszowskiego i lu-
belskiego. Chcieli się z nami spotkać, rozma-
wiać i dowiedzieć o dawnych swoich terenach, 
na których się urodzili i spędzili dużo czasu 
swojego życia. We wsi Tekliwka i Kotywka są-
siedzi zapraszali nas do swoich domów, by nas 
ugościć i porozmawiać. Nic w tym dziwnego, 
bowiem mieszkańcy tych wiosek byli całkowi-
cie odcięci od świata. Wiadomości mieli tylko 
z kołchoźników, tak nazywali radia, które 
w każdym z ich domów pozakładała dzierżawa, 
czyli państwo. Radia te na okrągło informowało 
ich o osiągnięciach poszczególnych kołchozów 
i szybkim rozwoju gospodarczym Związku Ra-
dzieckiego. Mieszkańcy, którzy się z nami spo-
tykali byli bardzo zdziwieni i zaskoczeni, że 
ktoś z Polski mógł do nich przyjechać. Byliśmy 
pierwszymi ludźmi, którzy od czasów przesie-
dlenia przekroczyli granicę i weszli na teren 
Związku Radzieckiego.  

Nawet sam przewodniczący kołchozu z uwagi 
na mój przyjazd zainteresował się rodziną mo-
jej teściowej. Objeżdżając swoje wioski koł-
chozowe zatrzymał się, gdy zauważył jak ja ło-
patą przekopywałem działkę ogrodową. Wy-
siadł z wozu i przyszedł do mnie. Przywitał się 
i zapytał, jak się tu czuję. Odpowiedziałem mu, 
że dobrze tak, jak widać. Kazał mi przestać 
pracować. Obiecał, że jutro przyśle człowieka z 
końmi i tę działkę zaorzą. Teściowa moja sły-
sząc te słowa była bardzo zdziwiona, bo przez 
tyle lat nie było takiej sytuacji. Podeszła do 
mnie i zaproponowała, żebym przewodniczą-
cemu dał flaszkę spirytusu, którą ze sobą przy-
wiozłem. Nie zgodziłem się na to, spirytus ten 
przywiozłem po to, żeby wypić z rodziną za 
pierwsze spotkanie. Uważałem, że przewodni-
czącego kołchozu jest obowiązkiem pomagać 
słabym i biednym – tak przecież głosiło hasło 
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i 
władzy radzieckiej. 

Następnego dnia z samego rana przyjechał 
człowiek w parę koni z pługiem. No i zaczęła 
się orka. Początkowo koniki ciągnęły pług 
normalnie. W krótkim czasie zaczęły słabnąć 
i co parę kroków stawały. Jeden z koni nawet 
upadł i trzeba było go podnosić. Były to małe, 
chude kucyki. W końcu konie odmówiły posłu-
szeństwa i nie chciały ciągnąć pługa. Teściowa 
wpadła na pomysł i wykruszyła parę kolb kuku-
rydzy do opałki. Z tą opałką szła przed końmi, 
a one podążały za nią, żeby się posilić. Takim 
sposobem udało się zakończyć orkę na tym ka-
wałku ogrodu. Trudna i smutna była to orka, ale 
prawdziwa. Teściowa i ja kazaliśmy przekazać 
przewodniczącemu podziękowania za udzieloną 
pomoc. Sąsiedzi, którzy przechodzili drogą za-
trzymywali się, obserwowali jak oraliśmy i py-
tali „co to za święto u Hadyniaków, że kołcho-
zowe konie orzą im ogród”.  

Była wiosna i wszyscy kołchoźnicy mieli 
bardzo dużo pracy. Po wykonanej pracy w koł-



chozie musieli dobrze się krzątać, żeby w porę 
zdążyć obrobić swoje działki. Wszystko wyko-
nywali ręcznie, łopatą skopać działkę, zasadzić 
kukurydzę i ziemniaki oraz zasiać warzywa. 
Pracę tę wykonywali dopóki się nie ściemniło. 
Ciekawe było to, że po tak ciężkiej, całodnio-
wej pracy nie szli spać, a zbierali się w grupie 
siadając w przydrożnym rowie i śpiewali różne 
pieśni. Bywało to dla mnie zdumiewające. Zda-
rzało się tak, że położyłem się spać, ale śpiew 
ten, który w wieczornej ciszy roznosił się nad 
całą wsią, powodował, że wstawałem i szedłem 
słuchać tych pieśni. Mimo tego, że nie wszyst-
kie słowa rozumiałem, były śpiewane po ukra-
ińsku, sama melodia nucona na głosy przez 
osoby starsze była naprawdę wzruszająca. Gdy 
kładłem się spać często myślałem nad tym, że 
w takiej biedzie i po ciężkim trudzie całego 
dnia ludzie ci, bez żadnych organizatorów zbie-
rają się i wspólnie śpiewają znane im pieśni. 
Doszedłem do przekonania, że pomagało im to 
w uspokojeniu i przetrwaniu najtrudniejszych 
okresów w życiu. 
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Śpiewy były niezbędną częścią wszystkich 
spotkań, wesel i świąt rodzinnych. W czasie 
mojego pobytu świąt nie było, a kościoły były 
zamienione na magazyny. Na przykład w Ko-
pyczyńcach w kościele był skup i magazyn bu-
telek, a w Tekliwce magazyn nawozów sztucz-
nych. Właśnie przed tym magazynem był plac, 
na którym bawiły się dzieci. Moje córeczki, 
Krysia i Lidka, również brały udział w zaba-
wach z miejscowymi dziećmi. Nauczyły się 
nawet śpiewać piosenki o zajczyku, oczywiście 
po ukraińsku. Czas naszego pobytu podczas 
pierwszego spotkania z nieznaną mi jeszcze ro-
dziną był ważnym przeżyciem, a szczególnie 
dla mojej żony Marysi. Jak wielkim szczęściem 
i radością było odnalezienie i spotkanie się ze 
swoją matką i rodzeństwem po tak długiej i tra-
gicznej rozłące, wie tylko ten, kto to osobiście 
przeżył.  

Ja, będąc zięciem i szwagrem w tej rodzinie, 
uczestniczyłem we wszystkich rozmowach, 
wspomnieniach i przeżyciach od czasu rozsta-
nia w 1946 roku. Najbardziej wzruszająca była 
opowieść mamy o tym, jak Rosjanie transpor-
towali ich z Polski – Kotowa do Tekliwki. Wie-
zieni byli wozami zaprzężonymi w konie. Żyw-
ności nie było, gdyż nie zdążyli zabrać z domu. 
Tato był chorowity. Mama sama musiała 
w czasie transportu szukać żywności dla siebie 
i czworga małych dzieci. W czasie postoju bra-
ła co tylko było możliwe. Wioski, przez które 
przejeżdżali, były zniszczone przez wojnę, 
a ludność, jaką spotykali, była też bardzo bied-
na. Najczęściej żywnością zdobytą były resztki 
niezebranych brukwi, jakie można było znaleźć 
na przydrożnych polach oraz zielona komosa, 
zwana lebiodą. Po przyjeździe do Tekliwki 
przydzielono im dom, który był opustoszały. 
Mieszkańcy tego domu zostali przesiedleni 
w głąb Rosji. I tak rozpoczęło się ich nowe ży-
cie, w tym starym glinianym domu, bez podłogi 
i z połamanym dachem. Ze łzami w oczach 
kończyła teściowa opowieść i wspomnienia 
o tym nieszczęsnym przesiedleniu.  

Po miesiącu pobytu u rodziny Hadyniaków 
nadszedł czas na powrót do własnego domu, do 
Polski. Pożegnanie było ze łzami w oczach. Nie 
było żadnej pewności, że będziemy mogli się 
jeszcze kiedyś spotkać. Byliśmy jednak zado-
woleni, że udało nam się w ogóle zobaczyć 
i nawzajem poznać. Do stacji kolejowej w Ko-

pyczyńcach odwiezio-
no nas konnym wozem 
z kołchozu. 30 maja 
1956 roku wieczorem 
wysiadłem na dworcu 
kolejowym we Lwo-
wie, gdzie czekała na 
nas starsza siostra Ma-
rysi Stefka. Stefka pra-
cowała jako służąca u 
Rosjanina, który był 
dyrektorem poważnego 
zakładu. Rano, następ-
nego dnia wsiedliśmy 
do pociągu, którym do-
jechaliśmy do Granicy 
w Brześciu. Na odcin-
ku trasy Lwów–Brześć 
Ruski kontrolowali, co 
pasażerowie przewożą 
do Polski. Ja nie oba-
wiałem się żadnych 
kontroli, ponieważ 
wiozłem tylko zwykłe 
radio lampowe w opra-
wie drewnianej, co 
prawda było to na-
prawdę piękne i okaza-
łe radio. Po powrocie do domu radio to było dla 
nas najważniejszą ozdobą naszego pokoju i 
pamiątką ze spotkania rodzinnego w Związku 
Radzieckim. Było też nowością dla nas i na-
szych sąsiadów, którzy zaczęli nas częściej od-
wiedzać, by wspólnie wysłuchiwać nadawa-
nych popularnych słuchowisk.  

Po powrocie od rodziny pierwszy Sekretarz 
Komitetu Powiatowego wezwał mnie do swego 
gabinetu i poinformował: „Towarzyszu Brze-
ziński, czekają was teraz spotkania ze społe-
czeństwem naszego powiatu. Byliście 
w Związku Radzieckim, zobaczyliście jak żyją 
tam ludzie i trzeba to naszemu społeczeństwu 
opowiedzieć”. Byłem na tyle świadomy, że to 
co słyszałem i widziałem nie było można pu-
blicznie przekazać. Przedstawiłem Sekretarzo-
wi rzeczywistą prawdę o pracy i życiu ludzi w 
kołchozie, a szczególnie o warunkach w jakich 
żyje tam moja teściowa z rodziną. Nic nie 
ukrywałem, mówiłem szczerze całą prawdę. 
Sekretarz bardzo spokojnie wysłuchał moich in-
formacji. Po krótkim milczeniu Sekretarz po-
wiedział, że skoro jest taka prawda, jaką usły-
szał właśnie ode mnie, to nie będzie robić spo-
tkań z naszą ludnością. Natomiast prawie w 
tym samym czasie na wycieczkę do związku 
Radzieckiego zorganizowana przez Komitet 
Wojewódzki Partii pojechała dyrektor Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego. Po powrocie 
miała szereg spotkań z mieszkańcami naszego 
powiatu. Miała co opowiadać, bo widziała dużo 
pięknych rzeczy w miastach i kołchozach. Ale 
była to wycieczka i pokazano jej to, co było 
przygotowane w programie. Ja pojechałem 
prywatnie i bywałem tam, gdzie nikt się mnie 
nie spodziewał. Wszędzie, w miasteczkach, 
kołchozie i wioskach zastałem taką prawdę, ja-
ka istniała na co dzień i w rzeczywistości. Ja 
rozumiałem, że było to po wojnie, wszędzie by-
ły zniszczenia i bieda. Ale propaganda miała 
poważny cel w przyjaźni polsko–radzieckiej.  

Pracując w Komitecie Partyjnym miałem spo-
ro wolnego czasu. Zebrania wiejskie i partyjne, 
na których miałem obowiązek być i omawiać 
bieżące sprawy gospodarcze i polityczne odby-

wały się wieczorami. Mogłem więc w ciągu 
dnia załatwiać swoje sprawy domowe i rodzin-
ne, a nawet połowić ryby w Narwi.  

Pamiętam, pewnego dnia przyszedłem do 
pracy i przez głupie żarty spowodowałem dość 
nieprzyjemną sytuację. Otóż był to czwartek, 
a w środę na jarmarku Genia – sekretarka, 
i sprzątaczka kupiły kaczki, które wpuściły do 
wolnej wnęki biura komitetu i tam im dawały 
karmę. Biura były na pierwszym piętrze i z 
okna można było je obserwować. Zastałem przy 
jednym z okien sprzątaczkę obserwującą te 
kaczki. Była zdziwiona, że jedna z jej kaczek 
kuleje, nie wiedziała dlaczego. Ja nie wiele my-
śląc zażartowałem, że widziałem jak wczoraj 
sekretarka karmiła swoje kaczki, a jej odpędza-
ła kijem i poszedłem do swojego pokoju. O go-
dzinie 8.00 słyszę straszny krzyk i kłótnię. 
Sprzątaczka wyzwała sekretarkę Genię od ko-
ślunów i użyła innych wulgarnych słów. Genia 
była tym bardzo zaskoczona, bo przecież do-
brze ze sobą żyły. Popłakała się i poszła na 
skargę do pierwszego Sekretarza. Ja zostałem 
natychmiast wezwany i w obecności sekretarki 
musiałem wszystko wyjaśnić. Powiedziałem ca-
łą prawdę i przyznałem się do żartu. Nie spo-
dziewałem się, że wywoła to taką awanturę. 
W obecności Sekretarza przeprosiłem Genię, 
nawet ją ucałowałem. Sekretarz był człowie-
kiem wyrozumiałym i chociaż mój żart był nie 
na miejscu, to nie wyciągnął wobec mnie żad-
nych konsekwencji. Ja natomiast zrozumiałem, 
że nie zawsze i nie we wszystkich okoliczno-
ściach można sobie pozwolić na żart. Czas mi-
jał, sprawa z kaczkami ucichła, kobiety się po-
godziły, a ja nadal poważnie zajmowałem się 
pracą, która do mnie należała. 

Mimo tego, że byłem pracownikiem Komite-
tu Powiatowego Partii zajmowałem mieszkanie 
służbowe w Państwowym Ośrodku Maszyno-
wym. Dyrektor Państwowego Ośrodka Maszy-
nowego w porozumieniu z Urzędem Miejskim 
postanowili przeprowadzić mnie z rodziną do 
budynku należącego do Urzędu Miejskiego. 
Było to mieszkanie w byłej buźnicy żydow-
skiej. Nie wyraziłem na to zgody. Wówczas dy-
rektor Państwowego Ośrodka Maszynowego 

Ludwik Brzeziński w czasie połowu. 



wniosła pozew do sądu o usunięcie mnie z po-
mowskiego mieszkania, w którym mieszkałem 
od stycznia 1954 roku przez dziesięć lat. Na 
rozprawie sądowej oświadczyłem, że bardzo 
chętnie się przeprowadzę do innego mieszka-
nia, które nie będzie gorsze od tego, które 
obecnie zajmuję. Tym bardziej, że mam żonę i 
dwoje małych dzieci. Sąd przyznał mi rację. 
Dyrektor Państwowego Ośrodka Maszynowego 
wycofała swój wniosek o eksmisję.  

W 1964 roku po interwencji Sekretarza pro-
pagandy towarzysza Bonisławskiego otrzyma-
łem przydział na mieszkanie w nowo wybudo-
wanym bloku na pierwszym piętrze, w którym 
były dwa pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz. 
Mieszkanie to odpowiadało mojej rodzinie 
i wychowywaniu dzieci.  

Rok 1964 nie był dla mnie najlepszy. Cieszy-
łem się, że przydzielono mi nowe mieszkanie, 
ale większym smutkiem był fakt skazania przez 
sąd mojego ojca, jako głównego księgowego w 
Gminnej Spółdzielni w Krasnosielcu, na dwa 
lata pozbawienia wolności. Karę taką otrzymał 
za niedopełnienie obowiązków służbowych. 
Przestępstwo polegało na tym, że nadpłacono 
wozakom za transport nawozów sztucznych ze 
stacji kolejowej Jastrząbka do magazynu w 
Krasnosielcu. Oskarżony został cały zarząd, 
prezes, zastępca i główny księgowy. Prezes 
otrzymał wyrok dwa i pół roku, główny księ-
gowy dwa lata, zastępca prezesa, czyli drugi 
członek zarządu, który resortowo był odpowie-
dzialny za organizację transportu, za akceptację 
faktów i rachunków za usługi transportowe, zo-
stał przez sąd uniewinniony. Dlaczego? Otóż 
należał on do Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej. Brat jego pracował w Komitecie 
Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej w Warszawie. Byłem świadkiem jak 
z Komitetu Powiatowego telefonicznie rozma-
wiał ze swoim bratem w Warszawie, informu-
jąc go o tym, że został oskarżony za niewła-
ściwie wystawiane rachunki. Okazało się, że 
rozmowa ta odniosła skutek. Jak wspomniałem 
zastępca prezesa został przez sąd uniewinnio-
ny, ale w Gminnej Spółdzielni pracować już 
nie mógł. Za to otrzymał pracę jako przewod-
niczący Gminnej Rady Narodowej w Krasno-
sielcu. Ja próbowałem szukać pomocy dla ojca 
w Powiatowym Zarządzie Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w partii, do której należał mój 
tata. Niestety nic to nie dało. Ojciec musiał od-
siedzieć, co prawda za dobre sprawowanie i 
obsługę pasieki pszczelej w gospodarstwie 
więziennym został zwolniony po półtora roku. 
W tym czasie to ja musiałem opiekować się 
chorowitą mamą i gospodarstwem rolnym 
w Sielcu Koloni.  

Rok 1965 przyniósł zmianę w moje pracy. 
W Makowie powstał nowy oddział Centrali 
Nasiennej. Byłem nawet zadowolony, gdy za-
proponowano mi, żebym został kierownikiem 
tej placówki. Wyraziłem zgodę, ponieważ moja 
dotychczasowa praca wymagała ode mnie spę-
dzania czasu w terenie, a zebrania wiejskie 
rozpoczynające się wieczorami często kończy-
ły się późną nocą, z czego rodzina moja miała 
prawo do niezadowolenia. Zadania moje 
w Centrali Nasiennej polegały na kontraktacji 
i skupie nasion głównie takich roślin, jak: łubi-
ny słodkie, peluszka, saradele i wyki. Kontrak-
towano też ziemniaki jadalne, przemysłowe i 

sadzeniaki. Rolnik – planta-
tor, który zawarł umowę z 
Centralą Nasienną otrzy-
mywał wysokiej klasy na-
siona do produkcji dobrego 
materiału siewnego. Nasio-
na dostarczane do Centrali 
Nasiennej w ramach zawar-
tej umowy były badane la-
boratoryjnie pod kątem czy-
stości, wilgotności, siły 
kiełkowania i zdrowotności 
oraz ustalano ich klasę. Tak 
przebadane nasiona były 
przeznaczane do dalszej 
uprawy. Odpowiednio skla-
syfikowane były rozprowa-
dzane po całej Polsce 
i wysyłane za granicę. 
Ziemniaki sadzeniaki od-
miany Pionier wysyłaliśmy 
do Bułgarii i Izraela, a ja-
dalne odmiany wyszobor-
skie do Niemiec. Ziemniaki 
przemysłowe wysyłane były 
do gorzelni i krochmalni w 
kraju.  

Największy problem był z 
magazynowaniem wypro-
dukowanych nasion, które 
początkowo były skupowa-
ne i magazynowane w 
drewnianej przybudówce przy młynie Kręp-
skiego. Zapotrzebowanie na materiał siewny 
było duże, produkcja upraw zwiększała się z 
każdym rokiem. Zaszła pilna potrzeba budowy 
magazynu, który powstał w 1967 roku. Był on 
bardzo dobrze przystosowany do skupu każdej 
ilości nasion. Był wyposażony w odpowiednie 

maszyny i urządzenia do czyszczenia i suszenia 
nasion oraz laboratorium do badania materiału 
siewnego.  
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Poza pracą zawodową, obowiązkami rodzin-
nymi zajmowałem się głównie wędkowaniem, 
sportem już mniej, chociaż bardzo lubiłem grać 

w piłkę siatkową. Wędkowanie od najmłod-
szych lat brało bardzo często górę nad wszyst-
kimi innymi sprawami towarzyskimi 
i rozrywkowymi.  
Urlopy wypoczynkowe, poza wyjazdami do ro-
dziny w Związku Radzieckim, były wykorzy-
stywane głównie do łowienia ryb w Orzycu, 
Narwi i jeziorach mazurskich. Nie znaczy to, 
że nie korzystałem z wycieczek, jakie były or-
ganizowane przez zakłady pracy. Najchętniej 
jednak lubiłem wycieczki we własnym zakresie 
i na własnym motorze. Pamiętam wspaniałą 
wycieczkę do Zakopanego. Ja z żoną na Jawie 
i brat z żoną na Junaku.  

Kwaterę mieliśmy u górala pod Giewontem. 
Spacery po górach były wspaniałe. Na moto-
cyklu WFM wspólnie z żoną przejechaliśmy 
całe Bieszczady, odwiedzając wieś Kotów, 
gdzie urodziła się Marysia. Po wiosce tej zosta-
ła tylko zniszczona cerkiewka. Żonie było bar-
dzo przykro, że nie mogła znaleźć miejsca, 
gdzie stał jej dom, w którym się urodziła. Do-
piero sąsiadka mieszkająca w nowo wybudo-
wanym budynku wskazała, gdzie mieszkała 
rodzina Hadyniaków. Mimo, że od czasu cał-
kowitego zniszczenia - spalenia wioski minęło 
dwanaście lat, można było znaleźć tylko za-
padnięty dołek po studni i niewielką górkę po 
spalonym domu. Całe podwórko i pole było za-
rośnięte drzewami i krzewami. Droga przez 
wieś, która była dość szeroka, stała się wąską 
ścieżką. Wycieczka ta sprawiła żonie dużo 
smutnych i przykrych wspomnień dni i nocy, 
kiedy to miejscową ludność partyzanci z Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii i wojska polskie 
nawzajem mordowały się i wyniszczały. Od-
nowiły się też Marysi pamiętne chwile, kiedy 
nastąpiło rozstanie z rodziną, choroba tyfusu, 
którą przeżyła bez pomocy lekarskiej.  

Ludwik Brzeziński, Dzbądz, 1993 r. 

Walne Zebranie Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Krasnosielcu, 1978 rok – Dyrektor ds. Rolni-
czych – Ludwik Brzeziński odczytuje sprawoz-
danie. 



Większość wycieczek na motocyklu odby-
waliśmy po terenach pojezierza mazurskiego. 
Jedną z takich wycieczek był wyjazd z kolegą 
Drożdżem. Ja z żoną i Janek ze swoją dziew-
czyną Genią. Ruszyliśmy na swoich WFM-
kach. Do motocykli przywiązaliśmy namioty, 
garnki, patelnie i oczywiście wędki. Zatrzyma-
liśmy się w Szczytnie, gdzie zwiedziliśmy za-
mek krzyżacki i Szkołę Państwowego Gimna-
zjum Rolniczego, do którego niegdyś uczęsz-
czałem. Następnie zaliczyliśmy Mikołajki, Kę-
trzyn i Gierłoż, gdzie mieściły się bunkry 
głównej kwatery Hitlera. W tym czasie jeszcze 
nie wszystkie komnaty były dostępne do zwie-
dzania. Ale już wówczas można było podzi-
wiać grubość ścian betonowych, które miały 
chronić wodza faszystowskich Niemiec. Noce i 
odpoczynek spędzaliśmy nad jeziorami, gdzie 
stawialiśmy namioty. Posilaliśmy się głównie 
smażonymi rybami, które sami złowiliśmy. Po 
tygodniu czasu dotarliśmy do Tolkmicka nad 
Zalewem Wiślanym. Namioty rozbiliśmy w 
starym, zniszczonym i nieużywanym porcie 
rybackim. Byliśmy bardzo zmęczeni, bo tego 
dnia przejechaliśmy ponad sto pięćdziesiąt ki-
lometrów. Dlatego też zaraz po kolacji każdy 
chciał jak najszybciej położyć się spać. Ja zdą-
żyłem jeszcze zanęcić ryby w zalewie, żeby 
rano lepiej brały. Jeszcze przed wschodem 
słońca wstałem po cichu, żeby innych nie obu-
dzić i łowiłem ryby. Zanęta pomogła, bo ryby 
brały dobrze, złowiłem piętnaście leszczy. W 
pewnym momencie usłyszałem krzyk Geni 
stojącej w piżamie przed namiotem. Natych-
miast przybiegłem zobaczyć, co się stało. Po-
czątkowo pomyślałem, że kłóci się z Jankiem. 
Okazało się, że w namiocie Geni pojawiła się 
żmija. Mieliśmy zamiar spędzić tam około 
trzech dni, położenie było ładne i ryby brały, 
ale przez żmiję nie było już możliwości pozo-
stania, nawet godziny dłużej. Trzeba było zwi-
jać namioty i wracać do domu. W powrotnej 
drodze Janek z Genią wstąpili do swojej rodzi-
ny w Ostródzie, a my z Marysią szczęśliwie 
wróciliśmy do domu w Makowie Mazowiec-
kim. Muszę przyznać, że moja WFM-ka spra-
wowała się dobrze, bezawaryjnie. Co prawda 
była prawie nowa.  
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y utrzymywaliśmy stały 
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odziny jeź-
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 kolejnych odwiedzin bardzo zainte-
re

W roku 1968 sprzedałem swoją WFM-kę, na 
której dojeżdżałem do pracy, jeździłem na ry-
by no i zwiedziłem wiele zakątków Polski. W 
tym czasie pracowałem w Rolniczej Spółdziel-
ni Produkcyjnej w Chełchach–Kmiecych, jako 
agronom i kierownik produkcji, a zatrudniony 
byłem na etacie Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej Wydział Rolny w Makowie. Trudno 
było dotrzeć do pracy w odległości dziesięciu 
kilometrów bez żadnego pojazdu mechaniczne-
go. Zdecydowałem kupić samochód, na co żona 
wyraziła zgodę. Prawo jazdy na prowadzenie 
samochodu już posiadałem, gdyż wcześniej 
ukończyłem kurs samochodowy i ciągnikowy. 
Wziąłem ze sobą córkę Krystynę, która miała 
już wtedy 17 lat i pojechaliśmy do Warszawy 
na giełdę przy ul. Wilczej. Kupiliśmy Syrenę. 
Była zniszczona, ale na chodzie. Zapłaciłem za 
nią dwadzieścia siedem tysięcy złotych i szczę-
śliwie przyjechaliśmy nią do domu. Niektórzy 
sąsiedzi śmiali się ze mnie, że kupiłem takiego 
grata. Ale żona moja była zadowolona. Długo 
się autem nie cieszyłem. Ciągle coś w nim 
szwankowało. Sprzedać go nie mogłem, bo nikt 
nie chciał kupić, nawet mechanik samochodo-
wy. Odstawiłem Syrenę na plac, koło warsztatu, 

gdzie była stopniowo rozbierana na części. A ja 
byłem zadowolony, że pozbyłem się kłopotu. 

Z rodziną mojej żon
ontakt korespondencyjny. Pisaliśmy do siebie 

listy i informowaliśmy się nawzajem, co się 
dzieje w naszych rodzinach. Odwiedzaliśmy się 
co dwa, trzy lata. Większość wyjazdów odby-
wała się pociągami. Po kilku latach można było 
zauważyć, że z każdym rokiem warunki życia 
w Kołchozie polepszały się. Dzieci dorastały, 
teściowa miała już trochę pomocy. A młodzież 
była wychowywana w takich warunkach, że by-
ła przygotowana i zahartowana do najtrudniej-
szych prac. Najstarszy syn, Teofil, nauczył się 
zawodu stolarskiego i nawet był w tej dziedzi-
nie majstrem w Kołchozie. Młodszy syn, Bog-
dan wyjechał do Lwowa, gdzie jako majster 
naprawiał dachy. Najmłodsza córka Nadia 
skończyła szkołę pedagogiczną i była kierow-
niczką kołchozowego przedszkola.  

Od 1970 roku w odwiedziny do r
ziliśmy już własnymi samochodami, najpierw 

Skodą 1000 MB, następnie Fiatem 125p i Mer-

cedesem Benz. Było to dużym ułatwieniem, bo 
można było wszędzie dojechać i być niezależ-
nym od rozkładów jazdy pociągów czy autobu-
sów. Miałem możliwość zwiedzić Lwów, Tar-
nopol, Czortów, Husiatyń i zobaczyć zabytko-
we, stare, drewniane cerkwie, które starałem się 
utrwalić na zdjęciach, jako szczególne pamiąt-
ki. 

Podczas
sowałem się akwenem w Tekliwce, który 

miał ponad sto hektarów powierzchni i był bar-
dzo dobrze zarybiony karpiami. Nie było dnia, 
żebym·w czasie pobytu u rodziny, nie spędził 
nad nim z wędką parę godzin. Łowienie ryb na 
tym akwenie, który podlegał Kołchozowi, było 
zabronione. Byłem świadkiem jak łowiącego 
wędką ryby nauczyciela spotkał strażnik tego 
akwenu. Kazał mu natychmiast przestać łowić 
i wrócić do młodzieży szkolnej pracującej na 
polu. Nauczyciel nie usłuchał i pokazał jakąś 
legitymację. Strażnik powiedział, że tą kniszku 
czerwoną to możesz sobie wsadzić w żopu. 
Chwycił za wędki, które połamał i rzucił w wo-

Rodzina Brzezińskich na motocyklu. 

W drodze do Zakopanego, 1964 r. Pierwszy stoi Junak mojego brata – Ryszarda Brzozowskiego, 
a za nim ja z żoną na Jawie 350 kupionej od Czarneckiego z Krasnosielca, handlarza wszystkim, 
powszechnie nazywanego Ersiekiem. 
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ż

 jed-
n

ra przeżyła 82 lata. Rodzeństwo – braci 
i 

dąc dy-
re

ro

Na śniadanie do tego baru przychodziłem dosyć w Świętej Rozalii i towarzyszowi Sekretarzowi 

dę. Nauczyciel nie wytrzymał nerwowo i 
chwycił strażnika za obszewki. Była szarpani-
na, w wyniku której została rozdarta soroczka 
– bluza strażnika. Za podarcie bluzy w czasie 
służby strażnika nauczyciel poszedł do ciurmy. 
Po niespełna pół godziny przyjechała milicja 
i zabrała nauczyciela. Jak się później dowie-
działem nauczyciel ten dostał wyrok jednego 
miesiąca do odsiadki za znieważenie urzędnika 
państwowego na służbie i podarcie na nim 
munduru. Ja jako gość z Polski byłem uprzywi-
lejowany i mogłem swobodnie i legalnie łowić 
ryby. A to dlatego, że siostra żony Nadia, która 
była kierowniczką przedszkola w Kołchozie, 
zwróciła się z prośbą do Goławy – przewodni-
czącego Kołchozu, żeby pozwolił mi, jako 
szwagrowi, na łowienie ryb wędką. Przewod-
niczący zgodził się i dał pismo, w którym napi-
sał: „pozwalam na łowienie ryb w akwenie na 
odcinku wsi Tekliwka Ludwikowi Dzierżyń-
skiemu”. Zmienił moje nazwisko z Brzeziń-
skiego na Dzierżyńskiego. Widocznie uważał, 
że jak z Polski, to musi być Dzierżyński. Ale to 
nikomu nie przeszkadzało, nawet strażnikowi, 
z którym się codziennie spotykałem, a nawet 
jednego dnia wypiliśmy flaszkę bimbru.  

Była i taka sytuacja, a byłem nad wodą z bra-
tem Andrz
e przyszło do nas dwóch młodych mężczyzn 

z wędką i zaproponowali nam jej kupno. Zażą-
dali pół litra wódki. Nie mieliśmy czym łowić, 
więc się zgodziliśmy. Poszedłem do żony sio-
stry Geni i przyniosłem te pół litra wódki. Mło-
dzieńcy wzięli wódkę i odeszli, a my dostali-
śmy wędkę i byliśmy bardzo zadowoleni, że 
mamy czym łowić. Po około pół godziny przy-
szło do nas trzech innych mężczyzn, którzy 
stwierdzili, że to jest ich wędka, którą im skra-
dziono. Nie pomogły żadne tłumaczenia, wędkę 
musieliśmy oddać, by uniknąć awantury.  

Po każdym pobycie u rodziny na Ukrainie 
trzeba było wracać do własnego domu. W
ym z powrotów pociągiem zostałem po raz 

pierwszy bardzo szczegółowo zrewidowany 
przez służby radzieckie. Każda walizka, paczka 
i torebki były wywracane do dna. Nawet ubra-
nia moje, żony i dzieci były sprawdzane jakąś 
aparaturą. Kontroler musiał coś podejrzewać, 
bo nawet radio na baterie rozebrał w drobiazgi, 
ale na szczęście nic nie znalazł. Na kilka kilo-
metrów przed dojazdem do granicy, Ruski za-
mykali wszystkie toalety w wagonach. Mnie po 
tej kontroli, nie wiem czy ze strachu, zachciało 
się siku. Nie miałem innej możliwości jak tylko 
wyjść na zewnątrz, między wagony i załatwić 
swoją potrzebę. Zauważył to strażnik kolejowy 
i solidnie mnie ochrzanił, że opuściłem prze-
dział i oszczałem wagon. Na granicy w Brze-
ściu było trochę czasu zanim będą podstawione 
wagony do Warszawy. Wykorzystałem ten czas 
i zwiedziłem piękną cerkiew, w której w tym 
czasie odprawiało się nabożeństwo. W podsta-
wione polskie wagony na spokojnie wsiedliśmy 
i szczęśliwie dojechaliśmy do Warszawy, skąd 
autobusem dotarliśmy do Makowa Mazowiec-
kiego. 

W 1985 zmarła mama Marysi, a moja teścio-
wa, któ

siostry Marysi odwiedzaliśmy jeżdżąc wła-
snymi samochodami. Z mogiły mamy i taty żo-
ny, którzy spoczywają na cmentarzu w Tekliw-
ce, przywiozłem torebkę ziemi i usypałem przy 
grobie moich rodziców w Krasnosielcu, gdzie 
do dziś zapalamy znicz za ich pamięć.  

Moja praca zawodowa była zawsze związana 
z rolnictwem. Byłem zadowolony, że bę

ktorem Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Szelkowie, udało mi się zorganizować pracę 
tak, że spółdzielnia ta była wzorem do naśla-
dowania. Powiatowy Związek Kółek Rolni-
czych organizował spotkania dla innych dyrek-
torów, żeby brali przykład z Szelkowa jak nale-
ży kierować takim zakładem usługowym. Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych Szelków wybiła się 
na czoło w powiecie makowskim spośród dzie-
sięciu takich zakładów. Ale obok tego przeży-
łem sporo kłopotów. W stosunku do mnie było 
pewne zaniepokojenie i podejrzenie, że na 
Brzezińskiego nie ma żadnych skarg od pra-
cowników i rolników. Muszą tam być jakieś 
konszachty i kombinacje. Na pewno nie wszy-
scy i na czas byli obsługiwani, ale rolnicy byli 
w stałym kontakcie z bazą maszynową i orien-
towali się, kiedy będą im wykonane usługi 
w pracach polowych i żniwnych. Pracownicy – 
traktorzyści i kombajniści zarabiali więcej niż 
dyrektor. Więc dlaczego mieli się skarżyć.  

Zdarzyła się taka sytuacja, że trzeba było 
zmienić przewodniczącego gminnej Rady Na-

dowej w Szelkowie. Towarzysz Marian 
D. musiał odejść. Najlepiej pasowało mu być 
dyrektorem Spółdzielni Kółek Rolniczych, a że 
był to aktywny działacz Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej więc Sekretarz Rolny Komi-
tetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej w Makowie z udziałem przewod-
niczącego Powiatowego Związku Kółek Rolni-
czych w Makowie towarzysza Jana B. starali 
się tę sprawę Marianowi D. pozytywnie zała-
twić. Zaczęto na mnie szukać podejrzeń (ha-
ków), które pozwoliłyby zwolnić mnie z pracy. 
Wspólnie z Marianem D. wykorzystali okazję, 
kiedy to poszedłem do baru na śniadanie z 
Chełchowskim – kombajnistą, który w tym cza-
sie był na urlopie. Gdy kończyliśmy śniadanie, 
przy naszym stoliku zjawili się Sekretarz Rolny 
i towarzysz Jan B. Nie mówiąc nam smacznego 
i bez powitania ostrym głosem usłyszałem, że 
od dziś nie jestem już Dyrektorem Spółdzielni 
Kółek Rolniczych. Zdziwiony zapytałem, dla-
czego? Odpowiedzią było to, że po barach 
w godzinach pracy się nie chodzi. Jutro nastąpi 
przekazanie zakładu towarzyszowi Marianowi 
D. mówiąc szczerze zatkało mnie to całkowicie. 

często, bo nie zawsze zdążałem zjeść je w do-
mu. Poza tym przez siedem lat mojej pracy 
miałem same pochwały, nigdy żadnego upo-
mnienia ani nagany. Na drugi dzień przyjechał 
z Powiatowego Związku Kółek Rolniczych 
z Makowa Mazowieckiego Roman Zalewski, 
zastępca Jana B. i zaczęliśmy przekazywanie 
Spółdzielni Kółek Rolniczych towarzyszowi 
Marianowi D. Po kilku dniach zakończono in-
wentaryzację i sporządzono protokół zdawczo – 
odbiorczy. Wszystko odbywało się prawidłowo 
i bez żadnych zakłóceń. Marian D., jako przej-
mujący, pojechał na rowerze do baru po flaszkę 
gorzałki i przekąskę. W tym czasie przed biuro 
zajechała czarna Wołga, z której wysiadł towa-
rzysz Drabiński, Sekretarz organizacyjny Ko-
mitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej i towarzysz Chrzanowski, 
zastępca Sekretarza Rolnego Komitetu Woje-
wódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej w Warszawie. Po przywitaniu się powie-
dzieli, że wracają właśnie z odpustu w Świętej 
Rozalii (bo był to dzień 4 września). W luźnej 
rozmowie, w obecności całej komisji wypyty-
wali o różne sprawy, jak się pracuje i jak funk-
cjonuje Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Ja 
przedstawiłem w skrócie stan gospodarczy i or-
ganizacyjny, a księgowa Alina M. stan finan-
sowy. W tym momencie wrócił Marian D. 
przywożąc w reklamówce gorzałkę i zakąskę. 
Towarzysz Drabiński znając Mariana D. zapy-
tał go, co tu robi. Otrzymał odpowiedź, że 
przejmuje Spółdzielnię Kółek Rolniczych. Pro-
tokół zdawczo–odbiorczy nie był jeszcze pod-
pisany. Księgowa nie wytrzymała i z płaczem 
powiedziała, że nie ma żadnych podstaw, by 
zmieniać dyrektora w naszej Spółdzielni Kółek 
Rolniczych. Że przed przyjściem Brzezińskiego 
zakład ten miał duże straty, a obecnie mamy 
zyski i rolnicy są zadowoleni z naszych usług. 
Po wysłuchaniu danych o szelkowskiej Spół-
dzielni Kółek Rolniczych i rozmowach z człon-
kami komisji, towarzysz Chrzanowski kazał 
przerwać przekazywanie i pracować na dotych-
czasowych zasadach. Pożegnali się, wsiedli do 
czarnej Wołgi i odjechali. Marian D. zachował 
się nienagannie. Gorzałkę, którą kupił, wypili-
śmy wspólnie z całą komisją i w przyjemnym 
nastroju opuściliśmy zakład pracy. Dziwny 
zbieg okoliczności, bo dzięki odpustowi 

Czesław Brzeziński z synami: Ludwikiem, Ryszardem i Andrzejem, 1960 r. 
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pozostałem nadal dyrektorem Spółdzielni Kó-
łek Rolniczych, a Marian D. otrzymał pracę ja-
ko drogomistrz w gminie Szelków. Mój bezpo-
średni przełożony Jan B. początkowo unikał ze 
mną rozmów i spotkań. Jednak po pewnym 
czasie przeprosił mnie za tę decyzję, tłumaczył 
się tym, że nie miał innego wyjścia, bo taka by-
ła decyzja towarzysza Sekretarza Rolnego. 
Pomimo tego, że nie doszło do zwolnienia 
mnie z funkcji dyrektora, to atmosfera i stosu-
nek do mnie zmienił się i był odczuwalny.  

Po dwóch latach postanowiłem napisać poda-
nie do Zarządu Wojewódzkiego Kółek Rolni-
czych w Ostrołęce o przeniesienie mnie ze sta-
nowiska dyrektora w Szelkowie na stanowi
astępcy ds. rolnych w Spółdzielni Kółek Rol-

niczych w Krasnosielcu. Sprawę tego przejścia 
wcześniej już miałem uzgodnioną z dyrekto-
rem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Krasno-
sielcu Milewskim. Poza tym w Sielcu Nowym 
k/Krasnosielca mieszkali moi rodzice, którzy 
byli już w starszym wieku i wymagali opieki 
i pomocy w pracy na gospodarstwie rolnym, 
które już w 1962 roku rejentalnie mi przekaza-
li. Wojewódzki Związek w Ostrołęce wyraził 
zgodę na moją prośbę i z dniem 13 październi-
ka 1977 roku pracowałem już w Spółdzielni 
Kółek Rolniczych w Krasnosielcu jako zastępca 
dyrektora ds. produkcji rolnej.  

Po dwóch latach pracy w Krasnosielcu 
w 1979 roku zmarła moja mama, która przeżyła 
76 lat. Pochowana została na cmentarzu w Kra-
snosielcu. Tata został w domu sam, gdyż syn

ie mieli pozakładane rodziny poza domem. 
Ryszard, najstarszy syn, z żoną Elą mieszkali 
i pracowali w Warszawie. Andrzej, najmłodszy, 
z żoną Urszulą mieszkali w Makowie Mazo-
wieckim. Najbliżej rodziców byłem ja i mimo 
tego, że mieszkałem z rodziną w Makowie, to 
największa możliwość udzielania pomocy była 
z mojej strony.  

W latach 1978-79 na terenie gminy Krasno-
sielc grasował podpalacz, który w krótkim cza-
sie podpalił kilka budynków gospodarczych 
i jeden wiatrak. Mi

ojego taty. Było to straszne, bo pożary wybu-
chały nocą. Jak się później okazało podpala-
czem był sąsiad naszego gospodarstwa, młody 
25 letni Wojtek K. W czasie, gdy płonęła nasza 
stodoła, Wojtek był obecny i próbował nawet 
gasić ogień. Śledztwo udowodniło mu winę 
podpalania. Na rozprawie sądowej zapytany 
dlaczego podpalił stodołę sąsiadowi, odpowie-
dział, że gołębie Brzezińskiego siadały na jego 
zasiane zbożem pole. Sąd nie wydał żądnej ka-
ry, gdyż podpalacz został uznany za psychicz-
nie chorego.  

Po tych tragicznych przeżyciach, śmierci 
mamy i spaleniu stodoły uznałem, że nie można 
taty zostawić samego. Tej samej nocy zabrałem 
tatę do swojeg
yło zostawić go samego. Każdej nocy sąsiad 

mógł podpalić dom, gdyż był na wolności, 
a wówczas byłaby jeszcze większa tragedia. 
Początkowo tata nie chciał się zgodzić, bo nie 
chciał się rozstać z domem, w którym się uro-
dził, założył swoją rodzinę, wychował trzech 
synów i przeżył 76 lat.  

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Krasnosiel-
cu była rozbudowaną ins

 filie, które były wyposażone w sprzęt ma-
szynowy, ciągniki, kombajny i warsztaty re-
montowe. Posiadała też gospodarstwo rolne sto 
siedemdziesiąt hektarów. W gospodarstwie tym 
obok upraw polowych była prowadzona ho-
dowla zwierząt, bydła opasowego, tuczu trzody 
chlewnej i odpajalnia cieląt. Stan trzody chlew-
nej był utrzymywany w granicach tysiąca sztuk, 
sto sztuk bydła opasowego i sto dwadzieścia 
sztuk cieląt. Taka hodowla wymagała dużego 
nakładu pracy i dobrze zorganizowanej obsługi 
w żywieniu i opiece weterynaryjnej. Trudne to 
było dla mnie zadanie, gdyż mieszkałem w 
Makowie, a dojazdy szczególnie zimą były 
uciążliwe. Zima 1979/80 roku, którą nazwano 
„zimą stulecia” spowodowała, że w odpajalni 
cieląt w Krasnosielcu popękały rury i grzejniki, 
brak było wody i prądu. To samo było w Woli, 
gdzie było trzymane bydło opasowe, popękały 
mechaniczne poidełka, a drogi dojazdowe (pięć 
kilometrów) były zasypane śniegiem, że cią-
gnikiem na gąsienicach przez dwa dni nie moż-
na było dowieźć paszy. W bazie hodowlanej 
trzody chlewnej w Pienicach, gdzie wiaty, w 
których trzymano świnie, nie były ocieplane. 
Pasza i woda w korytach zamarzała. Droga z 
Makowa do Krasnosielca była nieprzejezdna. 
Były tak ogromne zaspy śnieżne, że ani przez 
Zamość, ani przez Płoniawy nie kursowały au-
tobusy. Co gorsze, dyrektor naczelny, główny 
księgowy i ja mieszkaliśmy w Makowie. Do 
pracy w Krasnosielcu musieliśmy docierać pie-
szo, a przejść dwadzieścia cztery kilometry po 
zaspach śnieżnych było nie lada wyzwaniem. 
Nie byliśmy w tym osamotnieni. Razem z nami 
drogę tą pokonywali prezesi Gminnej Spół-
dzielni „SCh” Kimona i Konikiewicz oraz ko-
mendant posterunku Milicji Kluczek, którzy też 
mieszkali w Makowie, a pracowali w Krasno-
sielcu. Dlatego też była konieczność nocowania 

w Krasnosielcu, żeby na czas być na miejscu 
pracy i czuwać nad sytuacją kryzysu tej zimy. 
Sypiało się w biurach, które też nie były ogrze-
wane z powodu awarii urządzeń instalacji cen-
tralnego ogrzewania.  

Zima ta spowodował
rządzeniach wodociągowych i grzewczych, ale 

i w hodowli inwentarza żywego. Sprawozdania 
składane do Zarządu Wojewódzkiego Kółek 
Rolniczych w Ostrołęce z produkcji zwierzęcej, 
a szczególnie zużycie pasz na jeden kilogram 
przyrostu żywej wagi tuczników, były nieza-
dowalające, gdyż przekraczały ustaloną pięcio-
kilogramową normę. W naszych sprawozda-
niach norma ta była przekroczona o dwa kilo-
gramy i wynosiła siedem kilogramów. Takiego 
sprawozdania nie chciał od nas przyjąć Zarząd 
Wojewódzki. Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Kółek Rolniczych w Ostrołęce wezwał dyrekto-
ra Milewskiego i mnie jako zajmującego się 
produkcją rolną, hodowlaną i oświadczył nam, 
że takiego sprawozdania nie może wysłać do 
Centralnego Zarządu Kółek Rolniczych 
w Warszawie. Zasugerował, żebyśmy zmienili 
to sprawozdanie na takie, w którym zużycie 
pasz będzie zgodne z ustaloną normą. Jak to 
zrobić musieliśmy pomyśleć sami. Wróciliśmy 
do Krasnosielca i księgowość sporządziła nowe 
sprawozdanie zgodnie z ustaloną normą, które 
Zarząd Wojewódzki przyjął.  

O tej fikcji wiedziała nawet 
ojewódzkiego, osobiście Józef G. i Henryk 

A., którzy gościli w naszej Spółdzielni Kółek 
Rolniczych. Dyrektor Spółdzielni Kółek Rolni-
czych zażądał od księgowości wyliczenia, o ja-
ką ilość kilogramów paszy przekroczono nor-
mę. Następnie sporządzono komisyjny protokół 
strat na tę ilość paszy, która przekroczyła nor-
mę. Uzasadniono to ciężką zimą, roztopami 
śniegu i zalaniem paszy w magazynie. Taki fik-
cyjny protokół został uzgodniony i podpisany 
przez komisję w składzie: 

Cmentarz Orląt Polskich, Lwów, Ukraina 1998 r., M. L. Brzezińscy z córką Krystyną



1. zastępca dyrektora ds. produkcji rolnej 
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2. inspektor Zarządu Wojewódzkiego Kółek 
Rolniczych 

3. agronom Urzędu Gminy 
4. przewodniczący Związków Zawodowych 
5. magazynier 
Ustalono również, że ta rzekomo zmoczona 

i stęchła pasza zostanie przekazana do nadle-
śnictwa dla dzikich zwierząt. Mając taki do-
kument pojechałem wspólnie z magazynierem 
Jurkiem C. do leśniczego w Łazach. Po przed-
stawieniu całej prawdy leśniczemu magazynier 
wypisał kwit magazyn wydał dla nadleśnictwa 
z określoną ilością paszy, a leśniczy podpisał 
kwitując odbiór. Zdawało się, że sprawa zosta-
ła zakończona i dokumentalnie uzasadniona. 
Wiedzieliśmy, że jest to niezgodne z prawdą, 
ale był to tzw. okres sukcesów i wiele fikcyj-
nych rzeczy się działo. Okazało się, że historia 
z tą paszą nie miała jeszcze końca. Ja przesze-
dłem na rentę, bo jak już wspomniałem, po 
śmierci mamy tata zamieszkał z nami w Ma-
kowie. Gospodarstwo rolne, które było mi 
przekazane, trzeba było obrobić. Dyrektor na-
czelny Spółdzielni Kółek Rolniczych Czesław 
M. szykował się przejść do pracy w Szelkowie, 
a Spółdzielnię Kółek Rolniczych Krasnosielc 
przejmował Jerzy M., który był zastępcą do 
spraw technicznych. Jerzy M. wiedział o tych 
niezgodnych z rzeczywistością sprawozdaniach 
paszowych.  

Nie wiem jakim sposobem sprawa trafiła do 
Komendy Wojewódzkiej w Ostrołęce. Rozpo-
częło się śledztwo i dochodzenie w tej sprawie. 
Przesłuchano siedemdziesięciu świadków. 
W końcu po dwóch latach dochodzenia sprawa 
trafiła do Sądu w Przasnyszu. Zgodnie w prze-
pisami odpowiedzialność padła na dyrekcję, 
a głównie na mnie jako resortowo odpowie-
dzialnego za produkcję rolno–hodowlaną. 
Wszyscy uczestnicy tej fikcji zaczęli się bronić 

różnymi sposobami. Ja na obronę miałem pro-
tokół komisji, który jak się okazało zaginął 
z moich akt. Po pewnym czasie dowiedziałem 
się, że protokół ten wykradła mi z biurka pani 
inspektor Wojewódzkiego Związku. Dyrektora 
Czesława M., jak mi sam powiedział, bronił 

brat, który był Komen-
dantem Milicji w Łomży. 
Pozostałem sam bez żad-
nego adwokata, tylko 
z prawdą, jaką zapamięta-
łem. Co gorsza, że wobec 
mnie były fałszowane i 
zbierane podstępnie do-
wody. Na przykład Hen-
ryk A. i Józef G. z lustra-
cji Wojewódzkiego 
Związku zmusili do pod-
pisania oświadczenia 
przez magazyniera Jerze-
go C., które sami napisali 
w takiej treści, że to ja 
swoim samochodem wy-
woziłem paszę treściwą z 
magazynu w Pienicach. 
Po zapoznaniu się z tym 
oświadczeniem zmuszony 
byłem pojechać do maga-
zyniera i wyjaśnić czy to, 
co w tym oświadczeniu 
podpisał, jest prawdą. 
W obecności swojej żony 
i teściów rozpłakał się 
mówiąc, że Henryk A. i 
Józef G. zmusili go do 
podpisania tego oświad-
czenia. Po dłuższej roz-
mowie i wyjaśnieniach 
niektórych spraw zapyta-

łem, czy podpisze mi teraz oświadczenie 
stwierdzające nieprawdę w oświadczeniu pod-
pisanym dla Henryka A. i Józefa G. Magazy-
nier zgodził się i od razu napisał ręcznie 
oświadczenie o treści: „Oświadczam, że 
oświadczenie, że Brzeziński wywoził paszę tre-
ściwą z magazynu w Pienicach, napisali i zmu-
sili mnie do podpisania Józef G. i Henryk A. 
zastraszając mnie, że jeśli nie podpiszę to sam 
pójdę siedzieć. Jest to nieprawdą, Brzeziński 
paszy nie wywoził.” Za takie oświadczenie 
i podpisanie podziękowałem magazynierowi, 
a rodziców jego przeprosiłem za to, że późną 
nocą zakłóciłem im spokój.  

Na sprawach sądowych w Przasnyszu broni-
łem się sam, bez adwokata. Uważałem, że sam 
wiem najlepiej jak to było i taką prawdą posłu-
giwałem się na wszystkich czterech rozpra-
wach. Na jednej z rozpraw, kiedy był przesłu-
chiwany magazynier, podałem sędziemu 
oświadczenie podpisane przez Jerzego C.– ma-
gazyniera. Gdy sędzia poprosił świadka o wyja-
śnienie, które z oświadczeń jest prawdziwe, 
magazynier spuścił głowę i na pewien czas za-
milkł. Po czym powiedział, że prawdziwe jest 
te, które własnoręcznie napisał i dał Brzeziń-
skiemu. Inspektor Zarządu Wojewódzkiego Kó-
łek Rolniczych, która nadzorowała i kontrolo-
wała pracę Spółdzielni Kółek Rolniczych nie 
została nawet powołana na świadka, chociaż 
podpisała fikcyjny protokół strat. Dyrektor na-
czelny został wyłączony z oskarżenia i wystę-
pował w roli świadka. Jednym słowem głów-
nym winowajcą tych fikcyjnych sprawozdań 
zostałem ja. Wreszcie po dwóch latach procesu 
zapadł wyrok. Podstawowym przestępstwem 
było to, że świnie zjadły za dużo paszy i sfał-
szowanie dokumentów sprawozdawczych. Ale 
trzeba zrozumieć, że było to zrobione w okresie 

Spotkanie Marysi z bratem, Francja, 1981 r.

Zabytkowa Cerkiew w Czortkowie, Ukraina, 2006 r. 



propagandy sukcesów i sprawozdania musiały 
być takie, jakie żądają wyższe władze, a nie 
zgodne z rzeczywistością. Oberwało mi się za 
to dwa lata w zawieszeniu.  

Było to straszne przestępstwo, wyrok mój 
i jego wagę przestępczą można porównać do 
wyroku sądowego Ministra Obrony Narodowej, 
który za stan wojenny w 1981 roku, gdzie zgi-
nęło ponad sto osób, a tysiące było internowa-
nych, otrzymał też dwa lata w zawieszeniu. Na 
tej podstawie można stwierdzić, że sądy polskie 
uznały te dwie sprawy o równym ciężarze ga-
tunkowym i jednakowym stopniu szkodliwości. 
Sąd który mnie sądził w 1980 roku był PRL-
owski, niektórzy mówili nawet komunistyczny, 
a ten który sądził w 2012 roku Ministra Obrony 
Narodowej był demokratyczny w wolnej Pol-
sce. Moja rodzina i ja bardzo mocno to przeży-
liśmy. Sprawa ta przekonała mnie, że nie zaw-
sze można liczyć na swoich kolegów i ufać 
swoim przyjaciołom. - Będziesz dobrym, gdy 
będą z ciebie korzystali i będą potrzebować 
twojej pomocy, ale jeśli tylko ci się noga pod-
winie wykręcą się do ciebie plecami i będą się 
starać ciebie unikać. Ale takie to już jest życie. 
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Miasto Maków Mazowiecki nigdy w swojej 
historii nie miało tak dużego i szybkiego roz-
woju, jak w latach 1950-1980. Przedsiębior-
stwa, zakłady pracy, szkoły rosły jak grzyby po 
deszczu. Można by przytoczyć takie przedsię-
biorstwa, jak: Państwowy Ośrodek Maszyno-
wy, który wprowadzał mechanizację w rolnic-
twie i świadczył usługi w uprawach polowych 
i mechanicznego zbioru płodów rolnych; 
ZREMB - zakład o wielkich halach produkcyj-
nych produkujący elementy budowlane i inne 
urządzenia, produkcja tego zakładu szła na cały 
kraj i inne państwa w Europie, zatrudniał ponad 
osiemset osób; Unitra – Unitech BOLT zatrud-
niał siedemset pracowników różnych branż, 
produkował wszystkie rozmiary śrub, nakrętek, 
wykonywał odlewy części do ciągników i sa-
mochodów osobowych, wentyli samochodowe 
oraz okna i drzwi dla firm budowlanych, części 
i elementy tu produkowane były eksportowane 
do wielu krajów Europy, zakład wybudował 
nawet dwa bloki na trzydzieści rodzin dla swo-
ich pracowników; WARSEP – zajmował się 
transportem, świadczył usługi nie tylko firmom 
i zakładom budowlanym, ale i ludności z terenu 
powiatu, produkował też elementy budowlane; 
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych budowa-
ło i prowadziło nadzór budowlany nie tylko 
w Makowie, ale w całym powiecie; Spółdziel-
nia Inwalidów zatrudniała inwalidów z całego 
regionu makowskiego i przasnyskiego. Pra-
cownicy tej spółdzielni zajmowali się głównie 
krawiectwem w zakładzie i w swoich domach. 
Szyli ubrania robocze, bluzy, spodnie, kombi-
nezony i rękawice. Była to naprawdę instytucja, 
która dawała nie w pełni sprawnym fizycznie 
ludziom pewne zadowolenie i satysfakcję w ich 
życiu; Składnica Maszyn Rolniczych – zaopa-
trująca w sprzęt i narzędzia rolnicze nie tylko 
rolników, a także organizacje rolnicze powiatu 
makowskiego; Stacja i Baza PKS, która uła-
twiała przemieszczanie się ludności w całej 
Polsce; Nowoczesny Szpital Powiatowy, zbu-
dowany przy pomocy Duńczyków. Został on 
ośrodkiem leczenia nie tylko chorych powiatu 
makowskiego, ale i sąsiednich powiatów. Po-
wstały takie ośrodki zdrowia we wszystkich 
gminach naszego powiatu. Zbudowano także 
cztery szkoły, dwie podstawowe, Liceum Ogól-

nokształcące i Zasadniczą Szkołę 
Zawodową. Szkoły powstały także w 
każdej gminie, a nawet w wielu wio-
skach. Powstał też Dom Kultury, w 
którym organizowano różne występy 
artystyczne i wyświetlano filmy. 
Młodzież miała swoje miejsce, gdzie 
mogła się spotkać i uczestniczyć w 
różnych tzw. kółkach zainteresowań. 
Następnie pobudowano trzy przed-
szkola, trzydzieści trzy bloki miesz-
kalne trzy i czteropiętrowe dla co 
najmniej dziewięciuset rodzin. Po-
ważna to była pomoc dla mieszkań-
ców i osób dojeżdżających do pracy 
w rozbudowującym się wówczas 
mieście Maków Mazowiecki, w któ-
rym po wojnie występował poważny 
brak mieszkań. Zarobki w w/w za-
kładach nie były wysokie, ale kto 
chciał pracować ten pracę miał za-
pewnioną. Było nawet powiedziane, 
że praca jest obowiązkiem każdego 
obywatela. Towary przemysłowe i 
spożywcze były szybko wykupywa-
ne. Sklepy często świeciły pustkami, 
a przed sklepami ustawiały się kolej-
ki, przed dostawą towaru. Ta sytu-
acja była dowodem, że ludzie mieli 
pieniądze, tylko podaż była mniejsza 
od popytu. Przemysł nie był w stanie 
zaspokoić potrzeb społeczeństwa. 
Większość towarów spożywczych i 
przemysłowych była przeznaczona na eksport, 
głównie na rynki wschodnie.  

Szkoda, że ws
racy po przejęciu władzy przez Solidarność 

w 1989 roku zostały sprywatyzowane lub zli-
kwidowane. Większość zatrudnionych zostało 
pozbawionych pracy. Przykro było patrzeć jak 
całe rodziny, które pracowały w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym, zza płotów swoich za-
gród obserwowały zbieranie kombajnami zbo-
ża, pszenicy, rzepaku i buraków przez prywat-
nego właściciela pola, na którym pracowało ca-
łe ich pokolenie i miało zabezpieczone warunki 
życia. Minister Sprawiedliwości za rządów 
Prawa i Sprawiedliwość proponował, by bu-
dynki po zlikwidowanych Państwowych Go-
spodarstwach Rolnych zamienić na areszty 
i więzienia, gdyż na obecną chwile były prze-
pełnione. Trudno zrozumieć czy była to troska 
o niszczące się budynki czy też troska o czło-
wieka.  

Solidar
 protestami na ulicę, nie przeciw władzy Pol-

skiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale przeciw tej 
władzy, którą sama zdobyła i przekazała w ręce 
prywatnych kapitalistów, których celem było 
nie dobro ludzi pracy, a ich własny interes. 
A miało być tak dobrze. W Państwowym Go-
spodarstwie Rolnym Bazar w Makowie Mazo-
wieckim pracownicy zbuntowali się i nie dopu-
ścili do sprzedaży swego gospodarstwa. Za-
spawali bramę i nie wpuścili Agencji Rolnej 
i bogatych kupców. Nie pomogła nawet inter-
wencja policji. Do dziś dnia gospodarstwo to 
istnieje, prowadzi produkcję rolną i fermę kurzą 
zaopatrując mieszkańców Makowa w świeże ja-
ja. Rodziny mają zapewnione warunki do życia 
i nie muszą wyjeżdżać do pracy w Warszawie 
czy za granicą.  

Ja będąc rencis

okojone. Jednak bez żadnej pracy – mając 53 
lata było trochę głupio żyć. Najpierw zająłem 
się robieniem przyczepek na kółkach samocho-
dowych. Byłem z zawodu agronomem, ale ta 
robota przynosiła mi satysfakcję i zadowolenie, 
nie mówiąc już o dodatkowych pieniądzach, 
których nigdy nie było za wiele. Udało mi się 
wyprodukować dziewięć sztuk takich przycze-
pek. Z pierwszego modelu sam do dziś korzy-
stam, chociaż minęło już ponad trzydzieści lat. 
Następnie zmontowałem małą krajzegę i tokar-
kę do drzewa. Obie te maszyny były napędzane 
prądem elektrycznym. Te urządzenia pozwalały 
mi wykonywać wszelkiego rodzaju kwietniki, 
kinkiety i toczone nogi do ław i stolików poko-
jowych oraz taboretów. Muszę przyznać, że 
przez co najmniej dwa lata miałem sporo za-
mówień na ten asortyment. 

Dzięki mojej żonie miałem możliwość dwu-
krotnie odwiedzić Francję. 

 czerwcu 1981 roku. Zaprosił nas brat Marysi, 
Jan Hadyniak, który pracował i mieszkał w 
Buwi od 1937 roku. Miasto to liczyło osiem-
dziesiąt tysięcy mieszkańców i leżało w pół-
nocnej części Francji. Przebywaliśmy tam cały 
miesiąc. W tym czasie zwiedziłem ważniejsze 
zabytki w Buwi, Paryżu i historyczne zamki 
w najbliższych rejonach. Umożliwił nam to syn 
Janka – Piotr, który własnym samochodem ob-
woził żonę i mnie po wszystkich miejscowo-
ściach. Jestem mu za to serdecznie wdzięczny, 
bo zobaczyłem dużo ciekawych rzeczy. Brat 
Marysi był bardzo chorowity, męczyła go silna 
astma. W dwa miesiące po naszym wyjeździe 
zmarł. Tak to wyglądało, że zaprosił swoją sio-
strę, bo miał potrzebę zobaczenia się z Marysią 
przed swoją śmiercią. Rozstali się w 1937 roku 
i nie widzieli się przez czterdzieści cztery lata. 
To spotkanie było ich pożegnaniem. 

W maju 1983 roku z okazji osiemdziesiątych 
urodzin naszego taty Czesława zorg

Czesław Brzeziński, tata Ludwika 
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robiliśmy pamiątkowe zdjęcie rodzinne przed 
blokiem naszego mieszkania, na którym byli 
tata Czesław, jego trzej synowie Ryszard z żo-
ną Elżbietą, Ludwik z żoną Marią i Andrzej z 
żoną Urszulą, troje wnucząt Krystyna, Lidia i 
Małgorzata oraz troje prawnucząt Paweł, 
Agnieszka i Ilona. Brak było tylko naszej ma-
my Antoniny, która zmarła w 1979 roku.  

Po tym fakcie weszliśmy do mieszkania, 
gdzie był już przygotowany obiad. Zasiedli-
śmy do stołu, jubilat na honorowym mie

ajstarszy syn Ryszard wręczył tacie album z 
rodzinnymi zdjęciami. Tato zaczął oglądać 
zdjęcia i w pewnym momencie zaczął coś bar-
dzo niewyraźnie mówić, a nawet panować nad 
ruchami swoich rąk. Natychmiast wezwałem 
pogotowie, które zabrało tatę do szpitala. W 
szpitalu lekarze zdiagnozowali wylew krwi do 
mózgu. Zauważyliśmy, że atak tej choroby na-
stąpił w momencie, gdy tato zobaczył zdjęcie 
mamy w trumnie. Domyślamy się tylko, że 
wywołało to silne wzruszenie, a następnie wy-
lew. W szpitalu tata nie odzyskał przytomności 
i po dwóch dniach zmarł. Pogrzeb odbył się w 
rodzinnej miejscowości i pochowany został na 
cmentarzu w Krasnosielcu, gdzie spoczywa we 
wspólnej mogile ze swoją żoną, a naszą mamą. 

Po raz drugi odwiedziłem Francję w 1987 
roku. Tym razem zaproszenie przysłała nam 
córka Stefania, nieżyjącego już ojca Jana Ha-
dyniaka, która
a południu Francji. Na to zaproszenie poje-

chaliśmy zbiorowo, ja z żoną, córka Krystyna 
z mężem Waldkiem i mój brat Andrzej. Odwa-
żyliśmy się wyruszyć własnymi samochodami 
– Fiatami 126p, a odległość do pokonania wy-
nosiła dwa tysiące kilometrów w jedną stronę.  
Pojazdy nasze, powszechnie nazywane malu-
chami, były tak załadowane paczkami i karto-
nami na dachach, że wyglądały jak tabor cy-
gański. Do granicy niemieckiej dojechaliśmy o 
dwadzieścia cztery godziny za wcześnie. 
Zgodnie z wizą nie mogliśmy przekroczyć 
granicy wcześniej i zmuszeni byliśmy czekać 
do następnego dnia. Wszystko by było dobrze, 
gdyby nie to, że przechodzący Niemcy za-
trzymywali się przy naszych pojazdach. Było 
to dla nich widowisko, które ich bawiło i roz-
śmieszało. Wytykali palcami nasze auta i karto-
ny na dachach przykryte folią. Żeby uniknąć 
tych upokorzeń i szybko odjechać z punktu 
granicznego, trzeba było dodatkowo opłacić. 
Mieliśmy ze sobą trochę dolarów. Złożyliśmy 
się i żądaną sumę wpłaciliśmy w urzędzie gra-
nicznym. Pozwoliło nam to odjechać z tego 
miejsca i zaoszczędzić sobie dalszych upoko-
rzeń ze strony niemieckich gapiów.  

W trasie, jaką pokonywaliśmy, musieliśmy 
bardzo uważać. Szczególnie na autostradach, 
gdzie nasze maluchy nie utrzymywały prędko-
ści jeżdżących tam samochodów o
 nawet i ciężarowych. Wyprzedzające lub mi-

jające nas Tiry swoim pędem szarpały naszymi 
maluchami. Trzeba było dobrze trzymać kie-

rownicę, by zachować równowagę. Nie byłem 
przyzwyczajony do tak długich podróży i tak 
szybkiego ruchu na autostradach. Jazda stawała 
się monotonna i usypiająca, tym bardziej w dni 
upalne. Miałem moment, że zaczął łamać mnie 
sen i tylko dzięki Waldkowi, który siedział 
obok mnie i trącił mnie łokciem krzycząc co ty 
robisz, uniknąłem wypadkowi. Ocknąłem się 
ale na poboczu ściąłem jeden ze stojących tam 
na szczęście plastikowych słupków. Dobrze, że 
nie jechałem pasem szybkiego ruchu. Następną 
moją wpadką było nie wyrobienie się na świa-
tłach na skrzyżowaniu w mieście Dyżon. Zosta-
łem trącony w lewy, przedni błotnik. Nie było 
to mocne uszkodzenie, ale wymagało naprawy 
warsztatowej. Klosz lampy przedniej został 
całkowicie zniszczony. Mandatu nie zapłaci-

łem, ale policja spisała protokół, w którym 
określili szkody mojego malucha. Kierowca, 
który mnie potrącił, nie poniósł żadnej szkody, 
gdyż miał mocny zderzak w swoim pojeździe. 

Po trzech dniach podróży dotarliśmy do celu. 
Odnalazłem ulicę w Dyżonie, na której miesz
ła bratanica Stefania Hadyniak. Mieliśmy 

trochę kłopotu. Gdzieś po trasie, na terenie 
Francji zgubił się mój brat Andrzej, który jechał 
swoim samochodem. Nie wiedziałem czy za-
błądził czy miał wypadek. Przyjechał dopiero 
późnym wieczorem, o dziesięć godzin później 
ode mnie. Jak się wytłumaczył, było to tylko 
błądzenie. Z resztą nic dziwnego, nie znał języ-
ka francuskiego, a po trasie wszystko było na-
pisane po francusku.  

28 maja 1983 r., Rodzina Brzezińskich, ostatnie zdjęcie z tatusiem. 

Pogrzeb dziadziunia Czesława Brzezińskiego, 1983 r.



Będąc we Francji chciało się trochę zarobić, 
tym bardziej, że był to okres winobrania i była 
okazja. Bratanica i jej mąż, który był policjan-
tem, załatwili nam pracę przy zbiorze tych wi-
nogron. Codziennie przez tydzień dowozili nas 
na bardzo dużą plantację winogron, gdzie od 
rana do wieczora zbieraliśmy owoce. Była to 
bardzo ciężka praca przy niskich krzakach, 
więc cały czas trzeba było być schylonym lub 
na kolanach. Człowiek cierpiący z powodu do-
legliwości kręgosłupa musiał się przez cały 
dzień naprawdę porządnie namęczyć, by zaro-
bić te parę franków. Właścicielem tej plantacji 
był Ukrainiec spod Rzeszowa. Każdy robotnik 
miał wyznaczony swój rządek do zbioru, a na 
kilka rządków był tragarz, który podstawiał 
i odnosił kosze z winogronami na przyczepy. Ja 
ze swoim krzyżem nie czułem się najlepiej, 
gdyż w minionym okresie przechodziłem kilka 
leczeń szpitalnych. Nie zawsze mogłem podą-
żyć ze wszystkimi. Często byłem popędzany 
przez brygadzistę – syna właściciela plantacji, 
który używał nawet przykrych dla mnie słów. 
Ale pracowałem na własne życzenie, a że 
chciałem zarobić, musiałem znosić bóle krzyża 
i ubliżające słowa ekonoma. Dobrze, że po ty-
godniu czasu zbiory się zakończyły, bo nie 
wiem czy dłużej bym wytrzymał.  
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Żona moja i córka Krystyna były również za-
trudnione przy zbiorach, ale u innej plantator-
ki, która – jak mi mówiła Marysia - była bar-
dzo dobrą kobietą i łagodnie traktowała swoich 
pracowników.  

Po zbiorze i dwudniowym odpoczynku Ste-
fania zaproponowała mi, żebym przeprowadził 
remont jej mieszkania. Remont miał dotyczyć 
zbudowania ściany w pokoju na pierwszym 
piętrze oraz wymiany zewnętrznej ściany par-
terowej na szerokie szklane drzwi rozsuwane, 
z wyjściem na ogród. Prawdę mówiąc zawo-
dem moim była praca w rolnictwie. Wiedzia-
łem, jak uprawiać rolę, jak siać, jak nawozić i 
jak zbierać zboże i rośliny okopowe. Wiedzia-
łem też jak prowadzić hodowlę bydła czy trzo-
dy chlewnej, bo tego się uczyłem i w tym pra-
cowałem. Ale żeby remontować budynki – nig-
dy tego nie robiłem. Długo się nad tym zasta-
nawiałem, nawet moja żona nie potrafiła mi w 
tej sprawie doradzić. Chociaż zawsze mogłem 
na nią liczyć. W końcu pomyślałem sobie, 
przecież to wszystko robią ludzie, dlaczego ja 
miałbym tego nie zrobić. No i się zgodziłem. 
Podejmując się tego zadania liczyłem na po-
moc brata i zięcia. Chociaż wiedziałem – zna-
jąc ich zainteresowania, że nie są w stanie po-
móc mi w tej dziedzinie. Waldek znał się tro-
chę na elektryce i spawaniu, zaś Andrzej nie 
miał zielonego pojęcia. Ze Stefanią nie spisa-
łem żadnej umowy, bo była by to wielka od-
powiedzialność, robiłem to ot tak po prostu, bo 
ona sobie tego życzyła, a ja nie chciałem brać 
pełnej odpowiedzialności za tak poważną robo-
tę. Zrobiłem zamówienie na materiały, jakie 
były potrzebne do zrobienia tego remontu. 
Osobiście z mężem Stajani jeździłem po zaku-
py wapna, cementu, cegły i innych materiałów 
niezbędnych do tej pracy. Najtrudniejszą i naj-
bardziej odpowiedzialną sprawą było zburze-

nie ściany parterowej, na której oparty był cały 
pion piętrowego budynku. Mogłoby to w każdej 
chwili runąć. Użyłem do tego długiej czterome-
trowej stalowej szyny, która została oparta na 
filarach. Szyna ta utrzymywała cały ciężar ze-
wnętrznej ściany piętrowego budynku. Bogu 
dzięki udało się, a chałupa się nie zawaliła. By-
łem zadowolony, że udało mi się wykonać tak 
poważną robotę, a jednocześnie odpłacić się 
Stefanii za zaproszenie nas do siebie na trzy-
dzieści dni, zapewniając mieszkanie i wyży-
wienie.  

Skończył się nam czas pobytu we Francji. Za-
ładowaliśmy swoje pojazdy i wczesnym poran-
kiem ruszyliśmy w powrotną drogę do domu. 
Do granicy polskiej dojechaliśmy późnym wie-
czorem. W Zgorzelcu odnalazłem swoją cio-
teczną siostrę Kwiatkowską, która tu mieszkała 
od kilku lat. Po przespaniu nocy, co prawda nie 
wszyscy na łóżkach, ale wypoczęci ruszyliśmy 
swoimi niezawodnymi maluchami do Makowa 
Mazowieckiego. 

W domu oczekiwali nas pozostali członkowie 

rodziny. Po powrocie z Francji kontynuowałam 
pracę w Unitra–Unitech BOLT. Nie ukrywam, 
że rzadko kto w swojej karierze zawodowej 
przeszedł tyle instytucji i zakładów pracy co ja. 
Do tej pory naliczyłem piętnaście różnych za-
kładów, w których co prawda długo miejsca nie 
zagrzałem. Co ważniejsze, nigdy nie spotkało 
mnie dyscyplinarne zwolnienie. Zawsze prze-
chodziłem z jednego zakładu do drugiego za 
porozumieniem stron. Ostatnim miejscem mojej 
pracy, w której dorabiałem już jako emeryt, był 
Unitra–Unitech BOLT w Makowie Mazowiec-
kim. W firmie tej pracowała też moja żona Ma-
rysia, córka Lidka i jej mąż Zbyszek. Były to 
lata 1986–2001. Dla mnie było to korzystne, bo 
miałem kontakt z ludźmi, nie musiałem siedzieć 
w domu. Ponieważ byłem zapalonym wędka-
rzem, wybrano mnie na prezesa Zarządu Koła 
Związku Wędkarskiego przy zakładzie pracy. 
Funkcję tą pełniłem przez piętnaście lat. Pracę 
zawodową zakończyłem 31 maja 2001 roku na 
własną prośbę, mając 73 lata. Stałem się praw-
dziwym emerytem.  

Maków Mazowiecki, 30.X.1999 r., 50 rocznica ślubu Ludwika i Marii Brzezińskich.

Maria Brzezińska w Pawłówku. Lata ’80.



W swoim okresie pracy tj. od 1949 do 2001 
roku zostałem doceniony i odznaczony trzy-
krotnie. Najpierw przez władze Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej w roku 1974, od których 
otrzymałem medal trzydziestolecia Polski Lu-
dowej. Następnie Zarząd Główny Polskiego 
Związku Wędkarskiego w 1995 roku uznał, że 
zasłużyłem na brązową odznakę, w 2001 roku 
na złotą i medal za zasługi w rozwoju wędkar-
stwa. Za najważniejsze odznaczenie uznałem 
medal za długoletnie pożycie małżeńskie, które 
otrzymaliśmy w 1999 roku od obecnego wów-
czas Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniew-
skiego, a którą wręczył nam Starosta Powiatu 
Makowskiego. Uroczystość z tej okazji, czyli 
Złotych Godów, odbyła się w Urzędzie Miej-
skim w Makowie Mazowieckim, którą zorga-
nizowała ówczesna kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Elżbieta Mierzejewska. 
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ce na wypoczywanie i spędzanie wol-
n

ł oby-
w

 się, że nie wszystko jeszcze potra-
fi

 
się pogodzić, chociaż jest trudne do zniesienia. 

Było to naprawdę piękne i uroczyste przyję-
cie. Była orkiestra, koncert życzeń i stół obfi-
cie zastawiony. W uroczystości tej uczestni-
czyły władze powiatowe i miejskie oraz zapro-
szeni członkowie naszej rodziny. O naszym 
pięćdziesięcioleciu pożycia małżeńskiego nie 
zapomniał też proboszcz parafii makowskiej. Z 
tej okazji została odprawiona msza święta z 
błogosławieństwem na dalszą drogę naszego 
życia w zdrowiu i miłości. Wychodząc z ko-
ścioła organista zagrał nam pięknego marsza 
Mendelsona. 

Od czerwca 2001 roku byłem już całkowicie 
wolny od pracy zawodowej. Pozostały mi tylko 
obowiązki domowe i rodzinne oraz satysfakcja, 
że mimo starszego wieku mogę jeszcze pomóc 
swoim dzieciom, wnukom i prawnukom.  

Miejs
ego czasu rodzinie i sobie załatwiłem już 

wcześniej, bo w 1975 roku. Zawdzięczam to 
swojej córce Krystynie, która mieszkała w Puł-
tusku. Pewnej niedzieli zaprosiła mnie z żoną, 
byśmy poszli razem z nią i jej mężem Wald-
kiem do Pawłówka. W wiosce tej, nad Narwią, 
po zlikwidowanym ośrodku turystycznym miał 
swój domek Witek Koczkodon – szwagier 
Waldka. Miejsce to bardzo nam się spodobało. 
Zapoznałem się z sołtysem wsi Stanisławem 
Bala, z którym dogadałem się w sprawie kupna 
działki. Ponieważ grunt ten należał do wspólno-
ty wiejskiej, więc decyzję o sprzedaży tej dział-
ki musieli podjąć mieszkańcy tej miejscowości. 
Zgoda taka zapadła. Spisaliśmy protokół, a ja 
zapłaciłem określoną sumę. Sołtys i mieszkań-
cy pieniądze pobrali, a protokół podpisali. Nie 
był to prawny dokument nabycia działki, a tyl-
ko prywatna umowa między mną a wspólnotą 
wiejską. Byłem jednak bardzo zadowolony, że 
posiadłem tam działkę. Pozwalało mi to na po-
stawienie jakiegoś domku letniskowego.  

We wsi Rostki koło Szelkowa mieszka
atel Fabisiak, który był cieślą i zajmował się 

budową domków i innych budynków. Znałem 
się z nim od dłuższego czasu, więc nie było 
większych trudności, by postawił mi taki do-
mek. Sam opracowałem projekt jak ma on wy-
glądać. Drzewo w postaci klocy zakupiłem 
w leśnictwie na Wąskim Lesie. Cieśla drzewo 
to przerobił na poszczególne elementy, z któ-
rych można było zestawić odpowiedni budy-
nek. Tak przygotowany materiał w postaci 
podwalin, belek, opasi, desek i innych niezbęd-

nych elementów przewiozłem do Pawłówka. 
Tu, na nabytej działce, przy udziale cieśli ze-
stawiliśmy wszystkie elementy i stanął domek. 
Co prawda na palach, ale to dlatego, że teren 
był niski i przy wyższym poziomie wody mogło 
grozić podtopieniem, co z resztą i tak nastąpiło 
w 1979 roku.  

Sąsiadami naszej działki byli państwo Kuro-
wscy z Warszawy. Na swojej działce korzystali 
z campingu. W ramach pomocy sąsiedzkiej, ja 
jako „fachowiec” obudowałem i zadaszyłem ten 
domek campingowy. Powiększyło to jego użyt-
kowość o duży taras i sporą kuchnię. Wspólnie 
z panem Kurowskim wykopaliśmy studnię na 
pięć kręgów. Żeby nie czerpać wody wiadrem, 
postarałem się o elektryczną pompę pływającą. 
W czasie podłączania i uruchomienia tej pompy 
prąd tak mnie poraził, że zdążyłem tylko 
krzyknąć: „Marysia, ratuj!” i straciłem przy-
tomność. Padając zawiesiłem się na płocie. Na 
szczęście w pobliżu była żona, która chwyciła 
mnie za rękaw i oderwała od prądu, a wnuczka 
Ilona natychmiast wezwała pogotowie. Nie 
wiem jak długo leżałem nieprzytomny. Pogo-
towie podobno przyjechało bardzo szybko, mi-

mo odległości dziesięciu kilometrów. Córka 
Krystyna wyjechała nawet na kręte, leśne drogi, 
by wskazać drogę karetce na naszą działkę. 
Przytomność zacząłem odzyskiwać dojeżdżając 
do Pułtuska. W drodze byłem reanimowany 
przez lekarza z pułtuskiego szpitala, któremu na 
drugi dzień podziękowałem za uratowanie ży-
cia. Wolą Bożą udało się mnie uratować, a sam 
przekonałem
ę zrobić. 
Niestety lekarzom w makowskim szpitalu nie 

udało się uratować życia mojego młodszego 
brata Andrzeja, który zmarł na raka w 2001 ro-
ku mając 66 lat. Pochowany został w grobowcu 
rodzinnym na cmentarzu w Makowie Mazo-
wieckim. Trzy lata później w 2004 roku zmarł 
mój drugi starszy brat Ryszard, mając 78 lat. 
Przyczyną śmierci był wylew krwi do mózgu. 
Pochowany został na cmentarzu Wólka Wę-
glowa w Warszawie. Śmierć braci, a wcześniej 
moich rodziców były dla mnie szczególnie bo-
lesnym i trudnym przeżyciem. Zostałem sam, 
jako ostatni z naszego rodu, noszący nazwisko 
Brzeziński. Ale takie jest życie, z którym trzeba

Pawłówek zimą. Rok 2006.

Córka Krystyna Szulc w czasie powodzi w Pawłówku, 1979 r. 



Wracając do Pawłówka muszę stwierdzić, że 
cały urok działki i stojącego na niej domku po-
lega na tym, że jest ona usytuowana nad rzeką 
Narew, w odległości pięćdziesięciu metrów, 
wśród krzewów i drzew. Z drugiej strony roz-
ciągają się łąki, starorzecze i lasy. Takie środo-
wisko sprzyja i daje ostoje dzikiej zwierzynie 
i dzikiemu ptactwu. Nic dziwnego, że 
w odległości stu metrów od naszego domku na 
drzewach olchy zagnieździła się kolonia czapli, 
licząca ponad pięćdziesiąt rodzin – gniazd. W 
szuwarach starorzecza łabędzie zakładają 
gniazda, z których wyprowadzają młode do Na-
rwi, prowadząc je koło naszego domku. Jest to 
piękny widok, jak na przedzie idzie samiec, za 
nim od czterech do sześciu sztuk młodych, a na 
końcu idzie samica. 
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ro w 2006 roku po trzydziestu pię-

Krzyk żurawi i klekot bocianów jest słyszany 
od wczesnej wiosny, aż do ich odlotów czyli do 
sierpnia. Bociany zbierają się w duże stado na 
łące, skąd zbiorowo odlatują. Żurawie ustawiają 
się w klucze, z krzykiem wznoszą się w górę i 
giną na horyzoncie. Słowiki, których jest nie-
zliczona ilość koncertują od wczesnego ranka 
do późnej nocy. Milkną jakby ich w ogóle nie 
było, gdy wylęgają się młode, wówczas zajmu-
ją się karmieniem i wychowaniem piskląt. 
Szpaki i sikorki są stałymi mieszkańcami, po-
nieważ zbudowałem im sporo klatek, z których 
chętnie korzystają. Odwdzięczają się za to 
pięknymi trelami. W okolicznym lesie jest re-
zerwat Bartnia – nazwa ta prawdopodobnie po-
chodzi od tego, że kiedyś w tych lasach było 
dużo pni pszczelich, z których wybierano miód. 
Dziś gromadzą się dzikie zwierzęta, jak: łosie, 
jelenie, dziki i sarny. Można je spotkać przed 
wieczorem, gdy wychodzą żerować na okolicz-
nych łąkach. Można też zobaczyć orły, jastrzę-
bie, a nawet czarne bociany. W rezerwacie tym 
rosną olbrzymie dwustuletnie będące pod 
ochroną sosny. Wielką szkodę wyrządziły bo-
bry, które wycięły na poboczach i burtach rzeki 
Narew prawie wszystkie krzaki wiklinowe, a 
nawet grube drzewa osiki i wierzby. Wpłynęło 
to ujemnie na piękny widok okolicy.  

Dla mnie Pawłówek był i jest największą 
atrakcją w łowieniu ryb na wędkę. Począwszy 
od małych płotek do szczupaków, kleni, lesz-
czy, lin czy karpi, które sięgają do czterech ki-
logramów wagi. Trafiały się i takie sztuki, które 
nie pozwoliły wyciągnąć się z wody i dość czę-
sto urywały niewytrzymującą ciężaru i siły ryby 
żyłkę. Są to przeważnie sumy. Sam miałem ta-
ką przygodę, kiedy to co najmniej pół godziny 
– będąc na łódce – zacięty sum ciągnął mnie z 
łódką po Narwi. Nie dał się ani na moment za-
trzymać, podciągnąć pod wierzch wody, bym 
mógł go chociaż zobaczyć. Okazało się, że sta-

lowy przepon był za krótki i sum swoimi 
ostrymi zębami przeciął żyłkę. Sum się uwolnił, 
a ja do dziś nie mogę sobie tego podarować. 
Była to naprawdę ryba mojego życia, której nie 
udało mi się złowić, a nawet zobaczyć. 

Sąsiad Kurowski nie nacieszył 
się długo swoją działką, ani ło-
wieniem ryb. Choroba tak go 
przycisnęła, że w 1985 roku 
zmarł. Żona jego Barbara osamot-
niona, miała trudności 
z dojazdami tu z Warszawy. Zde-
cydowała sprzedać swoją działkę. 
Bardzo dużo pracy włożyłem 
w postawienie na betonowe słupki 
i obudowaniu tego campingu. 
Uznała, że domek ten i działkę 
powinna mi sprzedać. Tak też się 
stało. Domek po Kurowskich stał 
się moją własnością, chociaż też 
tylko na prywatną umowę. Dopie-

ciu latach użytkowania, za tzw. zasiedlenie sąd 
w Pułtusku wydał orzeczenie o przyznaniu 
praw własności tych działek Ludwikowi i Marii 
Brzezińskim oraz Krystynie Szulc, z wpisaniem 
do ksiąg wieczystych. Już jako pełnoprawny 
właściciel wspólnie z Krystyną dokonaliśmy 
ogrodzenia, obsadzenia krzewami ozdobnymi 
całej działki oraz innych niezbędnych remon-
tów i napraw domków letniskowych. Muszę 
przyznać, że bardzo dużo pomogli mi w tym 
koledzy – przyjaciele: Henryk Ślesicki, Ryszard 
Mierzejewski i Hubert Borysewicz.  

Pawłówek. Od lewej: Ryszard Mierzejewski, Henryk Ślesicki, Ludwik Brzeziński, Hubert Boryse-
i

Imieniny Ludwika Brzezińskiego, życzenia składa prawnuczek Krystian, syn Pawła, 2012 r. 

Maria i Ludwik Brzezińscy w Pawłówku



W okresie letnim Pawłówek stał się dla mnie 
i mojej rodziny drugim domem. Warunki po-
bytu były i są odpowiednio zapewnione. To 
znaczy, że jest gdzie ugotować posiłek, bo jest 
kuchnia gazowa, światło elektryczne, co po-
zwala na słuchania radia i oglądanie telewizji, 
studnia głębinowa z hydrantem, można zrobić 
sobie zimny prysznic i podlewać kwiatki. Po 
całodziennej pracy można wypocząć i wyspać 
się w trzech pokojach, które mogą pomieścić 
dwanaście dorosłych osób. A że działka jest 
ogrodzona, można rozbić dowolną ilość namio-
tów. Większość uroczystości rodzinnych i nie 
tylko, takich jak imieniny, urodziny czy inne 
rocznice i okoliczności odbywały się 
i odbywają na działce. 
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 dwóch tygodniach żona odzyskała tylko 
p

e, gdy-
b

Potrawy są przygotowywane w kuchni lub na 
grillu, który sam zbudowałem, a wieczorem 
przy ognisku pieczemy kiełbaski popijając 
tym, czym kto sobie życzy. Naprawdę czas 
w okresie letnim jest miło i wesoło spędzany.  

Ale jest takie powiedzenie, że nieszczęścia 
chodzą po ludziach. Właśnie takie nieszczęście 
spotkało moją żonę Marię. W dniu 16 marca 
2008 roku żona skarżyła się na wysokie ciśnie-
nie, szybkie bicie serca, słabość i odczuwanie 
kłucia w głowie. Zawiozłem żonę na pogoto-
wie. Dyżurny lekarz pogotowia zbadał żonę i 
stwierdził, że wszystko jest w porządku. Żona 
tłumaczyła, że skończyły jej się leki od serca, 
które brała każdego dnia. lekarz wysłuchał, ale 
recepty na ten lak nie wypisał. Gdyby żona zo-
stała skierowana do szpitala może nie doszłoby 
do tego, co stało się następnego dnia. 17 marca 
2008 rok w domu leżąc w swoim pokoju usły-
szałem niezrozumiałe słowa i wołanie żony, 
która przebywała w drugim pokoju. Szybko do 
niej poszedłem, a Marysia leżała już na podło-
dze. Próbowałem ją podnieść pytając co jej jest, 
ale nic nie odpowiedziała. Z dużym trudem po-
sadziłem na wersalce żonę, która bezwładnie 
się zsuwała. Nie mogłem się od niej niczego 
dowiedzieć, sam też nie wiedziałem, co się mo-
gło stać. Wezwałem pogotowie ratunkowe. Le-
karz, który przyjechał stwierdził, że jest to para-
liż spowodowany udarem mózgu. Szybko za-
brali Marysię do szpitala. 

Po
rzytomność. Urazy mowy i ogólny bezwład 

pozostały. Na sali ogólnej leżała przez dwa-
dzieścia dni. Następnie przeniesiono żonę na 
salę, gdzie miała przechodzić rehabilitację. Sala 
ta miała powierzchnię w granicach trzynastu 
metrów kwadratowych, a stały w niej cztery 
łóżka z chorymi, czyli na osobę przypadało trzy 
i pół metra kwadratowego. W tak małej sali 
przebywały trzy zdrowsze panie, które były 
w stałym ruchu, bez przerwy opowiadały różne 
historie, a na dodatek włączały telewizor, by 
oglądać jakieś filmy i seriale. Było to bardzo 

męczące i trudne do wytrzymania dla tak chorej 
osoby, potrzebującej ciszy i spokoju. Będąc 
przy żonie w szpitalu przez trzydzieści osiem 
dni i nocy miałem możliwość zobaczyć, jak 
wygląda opieka i pomoc ludziom bardzo cho-
rym, którzy nie mogą mówić ani przewrócić się 
z boku na bok. Były noce, że niektóre pielę-
gniarki pełniące nocne dyżury w swoim pokoju 
(dyżurce), pijąc kawę czy herbatę, były tak roz-
bawione, że ich rozmowy i śmiech zakłócały 
chorym ciszę nocną. Zdarzyło się tak, że chora 
z sąsiedniego łóżka poszła zawołać pielęgniarkę 
po zwróceniu uwagi, że moja żona bardzo źle 
się poczuła. Pielęgniarka przyszła, ale zamiast 
podziękować tej pani ochrzaniła ją i powiedzia-
ła, żeby się więcej nie wtrącała, bo to nie są jej 
sprawy. Niektóre siostry przynosząc obiad sta-
wiały go na szafce koło łóżka i odchodziły. 
Trzeba było prosić by nakarmiły żonę (zanim 
obiad wystygnie), gdyż jest sparaliżowana. 
Często padały słowa „niech pan sam nakarmi 
żonę”. Próbowałem, ale mi to nie wychodziło, 

bo prawą rękę mam niesprawną, a lewą było 
bardzo niewygodnie. Z pomocą przyszły mi 
córki, które na zmianę pełniły dyżur przy łóżku 
mamy. Karmiły, prześcielały pościel, a nawet 
umyły. To samo czyniła wnuczka Ilonka, która 
odwiedzała babcię Marysię w szpitalu.  

Byłoby krzywdzące i niesprawiedliw

Ludwik Brzeziński w Pawłówku. 

Maria i Ludwik Brzezińscy, Wenecja, 1996 r. 

Rodzina i przyjaciele w Pawłówku 

ym powiedział, że wszystkie pielęgniarki nie 
troszczyły się o chorych.  Większość sióstr to 
naprawdę pielęgniarki, które z wielką troską 
i odpowiedzialnością podchodziły do pacjen-
tów. Te pielęgniarki, których zachowanie 
wpłynęło na moją negatywną ocenę ich pracy to 
jednostki podrywające opinię naprawdę solid-
nym i uczciwym siostrom. Nie znam nazwisk 
wszystkich pielęgniarek, dlatego wymienię tyl-
ko jedną z tych, która zasłużyła na pochwałę, 
Zofia Chrzanowska. Pielęgniarka ta nie tylko w 
czasie swojego dyżuru pilnowała, by leki były 
na czas przyjęte, pościel zmieniona. Pilnowała i 
dbała o higienę osobistą chorych, karmiła tych, 
którzy sami sobie nie radzili. Nauczyła żonę 
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dziestu ośmiu dniach pobytu mojej 
ż

y sposób mając na myśli 
ty

u tygodniach domowego leczenia, 
ć
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samodzielnego jedzenia i to nie tylko kaszki 
mannej.  

Po trzy
ony w szpitalu, poszliśmy z córką Krystyną 

do gabinetu lekarza, żeby poznać opinię na te-
mat stanu zdrowia Marysi. Spotkała nas bardzo 
przykra i smutna informacja. Usłyszałem z ust 
pani doktor, że nie ma nadziei na przeżycie żo-
ny w tej chorobie. Zrozumieliśmy, że w tej sy-
tuacji nie możemy pozwolić na dalszy pobyt 
żony w szpitalu.  

Piszę to w krytyczn
lko ratowanie życia mojej ukochanej żony. 

Następnego dnia tj. 26 kwietnia 2008 roku za-
brałem ze szpitala do domu żonę, która nie 
mogła mówić ani chodzić. Ja musiałem się stać 
lekarzem, pielęgniarzem i kucharzem oczywi-
ście przy pomocy córek. Początkowe noce, na 
zmianę z córką Lidką spaliśmy na materacu 
przy wersalce żony, żeby być jak najbliżej 
i móc jak najszybciej udzielić niezbędnej po-
mocy. Krystyna zakupiła aparat elektroniczny, 
który w razie zagrożenia poprzez naciśnięcie 
guzika wzywał pomoc medyczną pod wskaza-
ny adres. Ja zakupiłem wózek inwalidzki, żeby 
można było chorą przemieszczać, a nie utrzy-
mywać tylko w pozycji leżącej. Już po kilku 
dniach pobytu Marysi w domu zauważyłem na 
jej twarzy zmiany, które jak się domyślałem, 
były efektem jej lepszego samopoczucia. Na-
stąpiło w jej organizmie pewne odprężenie. Od-
chodził ten psychiczny ciężar szpitalny. Zaczęła 
się czuć pewniej w swoim domu, wśród swoich 
najbliższych. Wracała jej świadomość. Wie-
działa, że aby wrócić do zdrowia musi jeść, by 
mieć siłę, ćwiczyć, by wróciła sprawność fi-
zyczna.  

Po kilk
wiczeń i masaży, nastąpiła niewielka poprawa. 

Ręce i nogi zaczęły funkcjonować, a z ust wy-
dobywały się pojedyncze słowa. Leki otrzy-
mywała takie, jakie były stosowane w szpitalu. 
Głównym pożywieniem były płatki jęczmienne 
i owsiane gotowane na mleku. Mijały miesiące 
bardzo trudne w moim życiu, ale pełne nadziei, 
że żona wróci do zdrowia. Cieszył mnie każdy 
zrobiony kroczek, każde wypowiedziane słowo 
i to, że zaczęła już samodzielnie zjadać posiłki, 
posługując się łyżką i widelcem. Mogła też już 
zawołać, żeby pomóc jej usiąść lub wstać z łóż-
ka. Mogę powiedzieć, że żona zaczynała życie 
po raz drugi – uczyła się jeść, chodzić, mówić.  

Po roku czasu okazało się, że domowe lecze-
ie i rehabilitacja było skuteczne. Żona o wła-

snych siłach stawała na nogi, zaczęła chodzić 
i wyraźniej mówić. Można już było się poro-
zumieć. Jestem święcie przekonany, że nieza-
leżnie od naszej pomocy, żona swoim hartem 
i silna wolą sama w sobie pokonała tę chorobę. 
Razem z wnuczką Ilonką zawieźliśmy żonę do 
lekarza rodzinnego na kontrolę. Pani doktor, 

gdy zobaczyła Marysię chodzącą o własnych si-
łach i mówiącą wyraźnym głosem, była bardzo 
zdziwiona i wzruszona. Wstała zza biurka, po-
deszła do żony i serdecznie ją uściskała. 
Z pewnością przypomniała sobie swoje słowa 
wypowiedziane mi wówczas w szpitalu. 

Dziś tj. 1 grudnia 2012 roku jestem zaliczany 
do ludzi starszego pokolenia, a nawet starego, 
bo przeżyłem 84 lata. W miarę swoich możli-
wości i pamięci starałem się opisać niektóre 
fakty z mojego życia. Przyznam, że nie jestem 
poetą ani pisarzem, stąd też wspomnienia moje 
nie będą doskonale napisaną opowieścią, ale 
gwarantuję, że prawdziwą. Większość moich 
przeżyć rodzinnych, towarzyskich, wyjazdów 
zagranicznych do Włoch, Francji, Bułgarii i na 
Ukrainę zostało upamiętnione na setkach zdjęć 
zgromadzonych w albumach oraz na filmach. 

Pozostawiam tez album z klanem rodziny 
Brzezińskich, od pradziadka do prawnuków. 
Nie udało mi się w moim życiu w całości speł-
nić staropolskiego powiedzenia, że „prawdziwy 
mężczyzna w swoim życiu powinien dokonać 
trzech rzeczy: postawić dom, zasadzić drzewko, 
spłodzić syna”. Dom zbudowałem, co prawda 
letniskowy, za to zapewniłem dzieciom i sobie 
mieszkania własnościowe. Drzewek posadziłem 
sporo. Nie spełniłem najważniejszego – nie 
spłodziłem syna. To właśnie stało się przyczyną 
tego, że nie mam następcy. W takiej sytuacji 
będę ostatnim z rodu Brzezińskich wywodzą-
cych się z Kolonii, noszącym nazwisko swoich 

przodków. Po mojej śmierci nazwisko Brzeziń-
ski będzie tylko wspomnieniem. 

Podsumowując swoje 84 lata, jakie udało mi 
się przeżyć stwierdzam, że największą moją ra-
dością i zadowoleniem jest to, że w 63. roczni-
cę mojego ślubu i pożycia małżeńskiego z Ma-
rysią otrzymałem od swoich córek Krystyny 
i Lidki gratulacje i życzenia o takiej treści: 
 
 

Kochani Rodzice 
 

W dniu 63 Rocznicy Ślubu przyjmijcie najser-
deczniejsze gratulacje oraz życzenia spokoju 

i zdrowia na dalsze lata wspólnego życia.  
W tym szczególnym dla Was dniu pragniemy 
do życzeń dołączyć podziękowania. Dziękuje-

my za życie, które nam daliście, za miłość i trud 
wychowania.  

Za przykład dawany całym swoim życiem,  
za oparcie, które wciąż nam dajecie.  

Życzymy Wam, aby miłość, wokół której sku-
piają się Wasze dzieci, wnuki i prawnuki, pozo-

stała nienaruszona przez kolejne lata. 
Kochające córki 
Krystyna i Lidka 

29.X.2012 r. 
 

Serdecznie Wam za to dziękuję 
 

Maków Mazowiecki, 2012 r. 
 

Maria i Ludwik Brzezińscy, 25 sierpnia 2012 roku, ich córki Krystyna i Lidia oraz wnuki i pra-
wnuki: Paweł z synem Krystianem, Agnieszka z synem Kasjanem, Ilona z synem Adrianem. 



Udzia   duchowie stwa  katolickiego 
z  powiatu  makowskiego 

w  powstaniu  styczniowym 
 

„Braciom  poleg ym  za  wolno   Ojczyzny  -  wdzi czni  rodacy” 
 

 mgr Dariusz Wojciech Budny 

Wprowadzenie 
Dla wielu mieszka ców naszego powiatu 

pierwsze miesi ce 2013 roku kojarzy  si  b d  
ze 150 rocznic  wybuchu powstania stycznio-
wego i walkami stoczonymi na terenie naszej 
gminy. Poszczególne gminy naszego powiatu 
uczcz  w sposób niezapomniany te wa ne dla 
nas Polaków wydarzenia. W Gminie Sypniewo 
ju  w grudniu 2012 roku odby  si  pierwszy 
Powiatowy Konkurs Historyczny im. Anny 
Milewskiej-Nesterowicz, którego has em 
przewodnim by a „150 rocznica wybuchu po-
wstania styczniowego”, musz  przyzna , e 
jako nauczyciel g sewskiej szko y, historyk, 
patriota, zaproponowa em t  tematyk  blisk  
memu sercu. Gmina P oniawy wsparta przez 
Powiat Makowski oraz moj  skromn  osob  w 
najbli szym czasie zorganizuje uroczysto ci, 
których apogeum nast pi podczas nadania mo-
stowi na rzece Orzyc w miejscowo ci Podo  
imienia ksi dza Stanis awa Pomirskiego.  

W artykule tym chcia bym przybli y  syl-
wetki dwóch ksi y, patriotów Stanis awa Po-
mirskiego – wikarego z P oniaw oraz Fran-
ciszka Archanio a Rutkowskiego – wikarego 
z Krasnosielca. 
 
 

Powstanie  -   
po  co  i  dlaczego? 
 

Jak dobrze wiemy w roku 1795 Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów znikn a z map Europy. 
Rosja, Austria i Prusy postanowi y na trwa e 
usun  z map nasz kraj i takie s owa jak Pol-
ska, Polak… 

Zamieszczony powy ej miedzioryt jest gra-
ficznym przedstawieniem rozbiorów Polski. 
Polacy nigdy nie pogodzili si  z utrat  niepod-
leg o ci, organizowali powstania maj ce na ce-
lu odrodzenie pa stwa Polskiego. W latach 
1863/64 mia o miejsce powstanie styczniowe, 
które w sposób szczególny zwi zane jest z na-
sz  gmin . W planach powsta czych opraco-
wanych przez Jaros awa D browskiego 
i Zygmunta Padlewskiego region Puszczy My-
szynieckiej mia  odegra  szczególn  rol  
w tym zrywie narodowowyzwole czym. 
Przywódcy powstania liczyli na mo liwo  
schronienia si  wojsk powsta czych w lasach 
obszaru Pó nocnego Mazowsza, poza tym 
miejscowa ludno  wspiera a powsta ców 
w okresie insurekcji ko ciuszkowskiej i po-
wstania listopadowego wi c stronnictwo 
Czerwonych liczy o, e po raz kolejny miesz-
ka cy Mazowsza w tym tak e ziemi krasnosie-

leckiej w sposób aktywny wspomog  czyn 
powsta czy. 

 
G ówn  przyczyn  tego powstania by a 

ch  odzyskania niepodleg o ci. Od 1856 ro-
ku, czyli pora ki Rosji w wojnie krymskiej 
wzros y nastroje niepodleg o ciowe w ród 
mieszka ców powiatu makowskiego. Du  
rol  w szerzeniu my li niepodleg o ciowych 
odegra  Ko ció  katolicki. W sposób szcze-
gólny w naszym powiecie dzia alno  maj c  
na celu odzyskanie niepodleg o ci prowadzili 
m odzi ksi a. W chwili wybuchu powstania 
duchowie stwo nawo ywa o podczas kaza  
do wst powania w szeregi powsta cze. Po 
raz kolejny na ustach wielu Polaków pojawi-
y si  has a „Bóg, honor, Ojczyzna”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitwy  i  potyczki  
w  naszej  okolicy 

 
G ównym celem powsta ców w dniu wybu-

chu powstania, czyli w nocy z 22 na 23 stycz-
nia 1863 roku by o opanowanie wi kszych 
miast. W Krasnosielcu stacjonowa o 200 
strzelców nie nogorodzkiego pu ku piechoty, 
silniej obsadzone by y Pu tusk, Przasnysz, 
Ostro ka. Noc styczniowa zako czy a si  nie-
powodzeniem, a w szeregach powsta czych 
pojawi o si  zw tpienie… 

2 lutego 1863 roku z rejonu Krasnosielca do 
komory celnej w D browie wyruszy  oddzia  
dowodzony przez Skowro skiego. 8 lutego 
dosz o do bitwy pod Podosiem. Grupa oko o 
70 powsta ców zosta a zaskoczona przez od-
dzia  sk adaj cy si  z blisko 500 Moskali. Po-
wsta cy walczyli dzielnie jednak ulegli prze-
wa aj cym si om wroga. 17 poleg o na miej-
scu, w ród nich dowódca tej partii powsta -
czej Tytus Szteinkeler, do niewoli dosta a si  
reszta oddzia u z wyj tkiem jednego powsta -
ca, który jak g osi legenda schroni  si  na 
Szklanej Górze w miejscowo ci G sewo. 

il. 1. „Ko acz Królewski” ze zbiorów D. Bud-
nego. 

il. 2. Bitwa pod Podosiem, fragment mapy ze 
zbiorów D. Budnego 
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12 marca 1863 roku dosz o do bitwy pod 
Dr d ewem, oddzia  p k Padlewskiego zosta  
rozbity w nierównej walce przez Moskali. Bli-
sko 50 powsta ców ponios o mier , w ród 
poleg ych znalaz  si  bliski przyjaciel Padlew-
skiego a zarazem Komisarz Rz du Cywilnego 
Edward Rolski.  

Warto podkre li  to, e Edward Rolski jest 
patronem Szko y Podstawowej w Dr d ewie. 
Historycy nie s  zgodni co do daty bitwy pod 
Dr d ewem wi kszo  podaj  dat  12 marca, 
cz  natomiast twierdzi, e bitwa ta mia a 
miejsce 11 marca.  

Ostatnim akordem walk powsta czych na te-
renie ziemi krasnosieleckiej by a bitwa na 
„Polskiej K pie”, czyli „wyspie” na Orzycu 
w pobli u Dr d ewa, nale y podkre li  to, i  
potyczka ta jest jedn  z niewielu w której gór  
byli powsta cy. Oddzia  kpt. Józefa Tr bczy -
skiego przez 3 czerwcowe dni i noce pomi dzy 
27 a 29 VI 1863 r. bohatersko stawia  opór Ro-
sjanom. Oddzia  ten zada  dotkliwe straty Mo-
skalom, jednak musia  opu ci  „Polsk  K p ”, 
poniewa  sko czy y si  zapasy ywno ci i 
amunicji. Walki powsta cze w naszej gminie 
wraz z zako czeniem tej potyczki dobieg y 
ko ca. Rozpocz  si  okres represji, które do-
tkn y naszych przodków.  

 

Ksi dz  Franciszek   
Archanio   Rutkowski 

 
Wikarym w Krasnosielcu przed wybuchem 

powstania styczniowego by  ksi dz Franciszek 
Archanio  Rutkowski, natomiast proboszczem 
ksi dz Walenty P szy ski (proboszcz w latach 
1842–1883). 

Powy szy wykres przedstawia podzia  lud-
no ci miasta Krasnosielca ze wzgl du na na-
rodowo . Polacy w tym czasie stanowili je-
dynie 29% mieszka ców miasteczka. Jednak 
do Krasnosielca w niedziel , wi ta, dni jar-
marczne i targowe nap ywa y masy ludno ci 
polskiej z s siednich miejscowo ci. Wa nym 
miejscem spotka  Polaków w okresie przed 
powstaniem styczniowym by  nasz Ko ció  
Parafialny. P omienne kazania g osi  w nim 
ksi dz Rutkowski. Do dnia dzisiejszego za-
chowa o si  niestety niewiele informacji na 
temat tego kap ana. Wiemy, e ksi dz Rut-
kowski urodzi  si  w roku 1815. wi cenia ka-
p a skie przyj  z r k biskupa p ockiego oko o 
roku 1840. Do Krasnosielca przyby  maj c bli-
sko 40 lat i podczas pracy z wiernymi z naszej 
parafii mia  zapewne przygotowa  si  do obj -
cia probostwa w jednej z parafii naszej diece-
zji. Bez w tpienia by  osob  wykszta con  
wiadomo, e przed powstaniem styczniowym 

odby  podró  do Rzymu, co zwróci o na niego 

uwag  w adz carskich. wiadomy niepowta-
rzalnej szansy na odzyskanie niepodleg o ci 
przez Polsk  na skutek os abienia Rosji w wy-
niku kl ski w wojnie krymskiej, a tak e zaan-
ga owania pozosta ych zaborców w sytuacj  
na Zachodzie naszego kontynentu ksi dz Rut-
kowski w swoich kazaniach pe nych patrioty-
zmu, podnosi  na duchu naszych przodków. W 
prywatnych rozmowach z wiernymi z naszej 
parafii omawia  szanse i zagro enia wynikaj -
ce z wybuchu kolejnego powstania przeciw 
znienawidzonemu zaborcy. Podró uj c po Eu-
ropie obserwowa  narastanie tendencji zjedno-
czeniowych w Niemczech i W oszech, które w 
sposób szczególny budzi y obaw  naszych za-
borców Prus i Austrii. Poza tym wiedzia , e w 
wojnie krymskiej (1853 – 1856) przeciw Rosji 
walczyli Turcy, ale tak e Anglia i Francja. 
Wielu Polaków liczy o na pomoc tych pa stw 
w kolejnym powstaniu przeciw Rosji. Wiemy 
na pewno, e jeszcze przed wybuchem po-
wstania w 1861 roku wikariusz parafii w. Ja-
na Kantego, ks. Franciszek Rutkowski trafi  do 
twierdzy Modlin, jako podejrzany o wspó pra-
c  z tajnymi zwi zkami dzia aj cymi na rzecz 
sprawy narodowej. Podczas kaza  g oszonych 
przez ksi dza Rutkowskiego wierni piewali 
tzw. „zakazane” polskie hymny. 

il. 3. Bitwa Pod Dr d ewem. ze zbiorów D. 
Budnego 

Ksi dz Rutkowski wi ziony by  w twierdzy 
modli skiej wraz z innymi patriotami przez 
kilka lat. 26 lutego 1864 roku biskup p ocki 
przes a  w adzom carskich list  kap anów die-
cezji p ockiej wi zionych za udzia  b d  
wspieranie czynu powsta czego jak i przygo-
towa  do powstania. W ród wi zionych ka-
p anów wymieniony jest ksi dz Franciszek 
Archanio  Rutkowski wikary parafii Krasno-
sielc, powiatu makowskiego, guberni p ockiej. 
Przyczyn  uwi zienia naszego krasnosielec-
kiego wikarego by o jawne wspieranie czynu 
powsta czego, g oszenie rewolucyjnych ka-
za , piewanie wraz z wiernymi „zakazanych” 
polskich hymnów narodowych, a tak e zagra-
niczna podró  odbyta przez duchownego po 
kl sce Rosji w wojnie krymskiej. Bez w tpie-
nia ksi dz Rutkowski gdyby przebywa  na 
wolno ci w czasie prowadzenia walk powsta -
czych na terenie ziemi krasnosieleckiej przy-
czyni by si  do aktywniejszego udzia u ludno-
ci naszych ziem w powstaniu. Najprawdopo-

dobniej walczy by s owem ze znienawidzo-
nym zaborc , by  mo e zorganizowa by od-

dzia  powsta czy jak uczyni  to na Podlasiu 

il. 4. Ludno ci miasta Krasnosielca w roku 
1860. opracowanie D. Budny. 

83; 
8%

291; 
29%

623; 
63%

ydzi Polacy Niemcy

il. 5. Ko ció  w Krasnosielcu, gdzie swoje kazania g osi  ksi dz Rutkowski. Fot. D. Budny 
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ksi dz Stanis aw Brzóska. Te pytania, przy-
puszczenia zostan  bez odpowiedzi, faktem na-
tomiast jest to, e ksi dz Rutkowski przeciw-
stawi  si  zaborcy. Za co zosta  ju  w czasie 
przygotowa  do powstania aresztowany. Bez 
w tpienia dla w adz carskich stwarza  du e za-
gro enie, skoro ju  w 1861 roku trafia do 
twierdzy modli skiej, w wi zieni przebywa do 
4 marca 1864 r. (21 lutego wg kalendarza ju-
lia skiego). Tego dnia wojskowe w adze rosyj-
skie zwolni y ksi dza Franciszka Rutkowskie-
go z wi zienia carskiego. Za swoj  patriotycz-
n  postaw  ksi dz Rutkowski by  represjono-
wany (ponad 3 letni pobyt w twierdzy), a po 
odzyskaniu wolno ci by  pod sta  obserwacja 
w adz carskich.  

Tyle informacji posiadam na temat ksi dza 
Franciszka Archanio a Rutkowskiego, bojow-
nika za wolno  Ojczyzny, naszego wikarego, 
dla którego sprawa niepodleg o ci Polski by a 
bez w tpienia warto ci  nadrz dna, za któr  
gotów by  po wi ci  wiele. Jakie by y dalsze 
losy tego kap ana niestety nie jestem w stanie 
na dzie  dzisiejszy napisa , ci gle poszukuje 
informacji na ten temat. Wiadomo natomiast, 
e postawa naszego wikarego zach ci a wielu 

mieszka ców naszej gminy do aktywnego 
wsparcia czynu powsta czego. Ksi dz Rut-
kowski jako dobry pasterz da  przyk ad swoim 
„owieczkom”.  

.  

y.  

Wielu naszych rodaków, mieszka ców ziemi 
krasnosieleckiej wzi o udzia  w walkach 
w okresie powstania styczniowego. Wielu 
z nich zgin o, trafi o do wi zie  carskich lub 
na Syberyjsk  katorg . Rosjanie post powali 
bezwzgl dnie z naszymi rodakami. Jeden 
z so tysów z naszego powiatu za to, i  nie po-
informowa  w adz carskich o tym, e w jego 
wsi schronili si  powsta cy zosta  „od r ki” 
bez s du skazany przez p k Wa ujewa na Sy-
beryjsk  katorg . Aresztowany noc  wraz 
z on  zosta  od razu poddany ka e ch osty, 
jemu jako so tysowi wymierzono 100 batów, 
jego onie „tylko” 50. Nast pnie zostali nago 
w mro n  zimow  noc przep dzeni 4 razy 
przez miejscowo  „w t  i z powrotem” jedy-
nie po to, aby inni mieszka cy wiedzieli co 
czeka Polaków wspieraj cych powstanie lub 
ukrywaj cych powsta ców. Ma e stwo to 
bez prawomocnego wyroku s dowego, bez 
po egnania z rodzin , pozostawiaj c kilkoro 
ma ych dzieci zosta o pop dzone na Sybir. Po 
2 latach marszu zostaj  os dzeni przez s d, 
wyrok s du jest „do  agodny” zdaniem s -
dziego za swój czyn 9 lat sp dz  w miejscu 
zes ania, po to aby ponie  „sprawiedliw ” ka-
r  za swoje post powanie

Nasza gmina zosta a ukarana równie  tym, 
e Krasnosielc po upadku powstania stycz-

niowego utraci  prawa miejskie. Mo na by 
mno y  kolejne przyk ady karania Polaków za 
udzia  w tym powstaniu jednak nie to jest te-
matem moich dzisiejszych rozwa a . Bez 
w tpienia s owa ksi dza Rutkowskiego wielu 
naszych przodków wzi o sobie g boko do 
serca i nie zostali oni oboj tni w chwili gdy 
Ojczyzna ich wzywa a. Wielu z nich, by  mo-
e i sam ksi dz Rutkowski umierali z poczu-

ciem dobrze spe nionych obowi zkach wobec 
Boga i Ojczyzn

Po powstaniu styczniowym proboszczem na-
szej parafii nadal pozosta  ksi dz Walenty P -
szy ski, mogi a w której zosta  pochowany 
znajduje si  na naszym parafialnym cmenta-

rzu. Wystarczy wej  bram  g ówn  na nasz 
cmentarz skr ci  w prawo stron  przej  oko o 
30 metrów wzd u  muru, stan  i spojrze  
przed siebie. Wtedy w ród wielu wspania ych 
b yszcz cych nagrobków zobaczymy star  
zniszczon  wykonan  z metalu mogi  w któ-
rej spoczywa ksi dz P szy ski, wiadek wyda-
rze  i walk z okresu powstania styczniowego, 
nasz duszpasterz a zarazem prze o ony ksi -
dza Rutkowskiego.  

Gdyby stare nagrobki mog y do nas prze-
mówi , bez w tpienia dowiedzieli by my si  

wi cej o tych wydarzeniach z przed 150 lat, 
które mia y miejsce na tej ziemi, po której my 
teraz chodzimy. Dzi ki wielu bohaterom z te-
go okresu mo emy y  w wolnym, niepodle-
g ym suwerennym kraju. Musimy jednak pa-
mi ta , e niepodleg o  nie zosta a „dana 
nam na zawsze” oraz, e „Naród który nie zna 

swojej przesz o ci, traci prawo do przysz o-
ci”. 

 
 
57  lat  katorgi  ksi dza  
Stanis awa  Pomirskiego 

 
W tej cz ci mojego artyku u chcia bym 

przybli y  sylwetk  wikarego z Parafii P o-
niawy, który za wspieranie powstania oraz za 
dokonanie pochówku powsta ców poleg ych 
pod Podosiem sta  si  ofiar  represji carskich. 

Stanis aw Pomirski pochodzi  z Pó nocnego 
Mazowsza. Urodzi  si  5 maja 1835 roku 
w Turzy Wielkiej w ziemi zawkrzeniskiej 
w Parafii Lipowiec. Pochodzi  ze szlacheckiej 
rodziny. Nauki pobiera  w szkole ojców re-
formatorów z urominie, gzie otrzyma  wia-
dectwo o dobrej nauce i obyczajach. Do Semi-
narium Duchownego w P ocku zosta  przyj ty 
7 wrze nia 1853 roku. 24 maja 1858 roku 
przyj  wi cenia kap a skie i zosta  skiero-
wany do pracy jako wikary w Parafii P oniawy 
w powiecie makowskim w guberni p ockiej. 

Ten m ody i gorliwy kap an wra liwy by  
nie tylko na sprawy ci le duszpasterskie, ale 
na wszystko, co wi za o si  z yciem jego 
podopiecznych. W latach 60–tych XIX stule-
cia dochodzi y z Warszawy do Makowa Ma-
zowieckiego, Krasnosielca, P oniaw, echa ma-
nifestacji patriotycznych, jakie przetoczy y si  
przez stolic  Królestwa Polskiego. Wydarze-
nia zwi zane w wybuchem powstania stycz-
niowego1863 roku znalaz y na Mazowszu 
wielu zwolenników tak e w szeregach ducho-
wie stwa.  

il. 6. Mogi a na cmentarzu w Krasnosielcu 
gdzie spoczywa ksi dz P szy ski. Fot. D. Bud-
ny, stycze  2013 r.

W ród zwolenników powstania by  tak e 
m ody wikary z P oniaw ksi dz Stanis aw Po-
mirski. W czy  si  on do akcji popieraj cych 
moralnie i materialnie dzia alno  powsta -
ców. Za swoj  postaw  podobnie jak wielu in-
nych duchownych i wieckich Polaków zap a-
ci  cierpieniem i poniewierk .  

il. 7. Portret ksi dza Stanis awa Pomirskiego, 
fot. D. Budny, marzec 2013r.  

21 maja 1863 roku Konsystorz Generalny 
w Pu tusku przes a  do Biskupa Ordynariusza 
w P ocku raport zawiadamiaj cy o aresztowa-
niu proboszcza i wikariusza Parafii P oniawy. 
Oto jego tre : 

„W ko cu miesi ca kwietnia roku bie cego 
podpu kownik wojsk carsko-rosyjskich 
w Przasnyszu konsystuj cy, przechodz c z od-
dzia em przez wie  ko cieln  P oniawy, wst -
pi  do tamtecznego proboszcza ks. Morawskie-
go i ustnie mu poleci , aby ze swoim pomocni-
kiem ks. Stanis awem Pomirskim uda  si  do 
Pu tuska i przedstawi  si  naczelnikowi wojen-
nemu. Spe niaj c dany sobie rozkaz, powo ani 
kap ani w dniu 1 maja roku bie cego przybyli 
do Pu tuska, a po przedstawieniu si  osobi cie 
naczelnikowi wojennemu przyaresztowani zo-
stali, nie poczuwaj c si  do adnej winy. 
W godzin  potem ks. Morawskiemu pozwolono 
wróci  do domu, a ks. Pomirskiego zatrzyma-
no, który dot d pod aresztem pozostaje”. 
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Jeszcze przed wys aniem oficjalnego raportu 
do Biskupa P ockiego Konsystorz Pu tuski 
skierowa  do naczelnika wojennego pu tuskie-
go pismo w sprawie uwolnienia ksi dza Pomir-
skiego. W odpowiedzi dowiedzia  si , e bez 
upowa nienia naczelnika wojennego ksi dz 
Pomirski z aresztu nie mo e by  uwolniony. W 
areszcie pu tuskim ksi dz Stanis aw przebywa  
do ko ca maja.  

31 maja wraz z innymi aresztantami zosta  
przewieziony i umieszczony w kazamatach 
modli skich. Na skutek rozkazu komendanta 
fortecy Modlin z dnia 15 lipca 1863 roku roz-
pocz o si  ledztwo w sprawie m odego wika-
rego Parafii P oniawy – Stanis awa Pomirskie-
go. G ównym zarzutem by o oskar enie, e 
ksi dz wikary g osi  „rewolucyjne” tre ci pod-
czas pogrzebu 21 zamordowanych powsta ców 
we wsi Podo , w Parafii P oniawy w lutym 
1863 roku. Akta zako czonej sprawy przes ano 
16 lipca 1863 roku do wojennego naczelnika 
oddzia u p ockiego.  

9 wrze nia 1863 roku naczelnik wojenny od-
dzia u p ockiego przes a  do kancelarii wykaz 
oskar onych, których sprawy prowadzi a Ko-
misja Polowo-Wojennego S du przy modli -
skiej twierdzy. W wykazie tym figurowa  
ksi dz Stanis aw Pomirski, jako aresztowany i 
osadzony w politycznych kazamatach fortecy 
modli skiej, która go utrzymuje. Wspomniana 
Komisja zako czy a spraw  31 sierpnia 1863 
roku i akta przes a a do wojennego naczelnika 
oddzia u p ockiego.  

Ksi ga kancelarii komendanta miasta War-
szawy, do której wpisano wszystkich zes anych 
poda a, e ksi dza Stanis awa Pomirskiego, 
wikariusza Parafii P oniawy, powiatu makow-
skiego, guberni om y skiej s dzi a Komisja 
Polowo-Wojennego S du przy namiestniku 
Królestwa Polskiego o udzia  w powstaniu. 
Konfirmacja pe ni cego naczelnika Królestwa 
Polskiego pozbawi a ksi dza Pomirskiego 
wszystkich praw stanu i zes a a go na kator ne 
roboty do jednej z syberyjskich fortec na lat 8, 
dok d zosta  wys any z Warszawy 24 listopada 
2863 roku.  

Biskup p ocki Wincenty Popiel upomnia  si  
26 stycznia 1864 roku u naczelnika wojennego 
okr gu p ockiego o ksi dza Stanis awa i prze-
s a  mu rubrycel  na rok 1864. Naczelnik od-
powiadaj c biskupowi poinformowa , e ru-
brycel  poleci  ksi dzu dostarczy . W miesi c 
pó niej, 26 lutego 1864 roku biskup Popiel 
przedstawi  G ównemu Dyrektorowi Komisji 
Rz dowej Wyzna  Religijnych i O wiecenia 
Publicznego list  wi zionych kap anów diece-
zji p ockiej, a w ród nich wymienia te  ksi -
dza Stanis awa Pomirskiego. 

W listopadzie 1863 roku opu ci  ksi dz Po-
mirski kazamaty modli skie i wraz z innymi 
skaza cami przewieziony zosta  kolej  do To-
bolska, gdzie znalaz  si  26 grudnia tego  ro-
ku. Po krótkim pobycie w Tobolsku odbywa  
etapami piesz  podró  do Irkucka.  

Miejscem katorgi dla ksi dza Pomirskiego 
by a Siwakowa ko o miasta Czyty. Zakuty 
w kajdany d wiga  je bez przerwy kilka lat. 
Dwa lata pracowa  przy budowie barek na rze-
ce Amur, a ponad dwa i pó  roku odbywa  kar  
w kopalni srebra w Akatui.  

Dekret carski z 1870 roku zmieni  los ska-
za ca wysy aj c go do Tunki na tzw. „posiele-
nie”. By a tam spora grupa ksi y skazanych 
za podobne czyny. W 1875 roku rz d carski 

pozwoli  ksi dzu Pomirskiemu na zamieszka-
nie w europejskiej cz ci cesarstwa i od 1876 
roku ksi dz Stanis aw przebywa w S awiano-
serbsku w guberni ekaterynos awskiej. 
6 sierpnia 1883 roku ówczesny biskup p ocki 
Kacper Borowski wstawi  si  do wojennego 
jenera a gubernatora o uwolnienie z wygnania 
ksi dza Pomirskiego, jednak by a to pro ba 
bezskuteczna.  

W kwietniu 1890 roku w adze rz dowe zgo-
dzi y si , aby ksi dz Pomirski zosta  osiedlony 
w Kijowie bez prawa przebywania na terenach 
dawnego Królestwa Polskiego. Nie móg  wi c 
powróci  w rodzinne strony na Pó nocne Ma-
zowsze.  

Pozostaj c w Kijowie prawie 30 lat i poma-
gaj c duchowie stwu parafialnemu jako mi-
sjonarz dawa  wiadectwo jako prawy s uga 
Bo y i mi o nik Ojczyzny. Otoczony po-
wszechn  czci  przez Poloni  kijowsk  da  si  

pozna  jako m  wielkiej pokory i skromno-
ci, gor cej wiary i niezwykle czystego, krysz-

ta owego charakteru. W 1908 roku obchodzi  
50–lecie, za  w 1918 60–lecie kap a stwa 
w Kijowie. W uzasadnieniu zas ug ówczesny 
biskup ucko- ytomierski Karol Antoni Nie-
dzia kowski odznaczy  ksi dza Stanis awa 
godno ci  honorowego kanonika kapitu y 
o yckiej. 

il. 8. Obraz Aleksandra Lessera przedstawiaj cy pogrzeb ofiar manifestacji patriotycznych.  
Ze zbiorów D. Budnego. 

il. 9. Pochód na Sybir, obraz Artura Grottgera. Ze zbiorów D. Budnego. 
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Latem 1919 roku za spe nianie obowi zków 
kap a skich dla Polaków w adze bolszewickie 
aresztowa y 84–letniego starca i wtr ci y go do 
wi zienia, w którym sp dzi  przesz o miesi c. 
Wszyscy jego towarzysze pami tali te chwile 
pobytu w strasznym bolszewickim wi zieniu. 
Ksi dz Pomirski podczas tego aresztu wpro-
wadzi  specjalny tryb ycia dla wspó wi niów 
niedoli. Wspólne odmawianie modlitw, pocie-
szanie na duchu oraz b ogos awie stwo ska-
za ców maszeruj cych na mier  sta y si  wi -
zienn  codzienno ci . Najwi ksi zbrodniarze 
zwracali si  do niego z czci , prosz c 
o b ogos awie stwo, pociech  religijn  i po-
jednanie z Bogiem. Wypuszczony na wolno , 
skorzysta  z pobytu wojsk polskich w Kijowie i 
w maju 1920 roku powróci  z rodzinne strony 
do miejscowo ci Kowalkówek. Zamieszka  
przez jaki  czas w Szre sku u swoich krew-
nych.  

W kilka miesi cy po powrocie w rodzinne 
strony w sierpniu 1920 roku by  wiadkiem 
nawa y bolszewickiej na Polsk  i Mazowsze, 
ale by  tak e wiadkiem triumfu katolickiej 
Polski nad wschodnim naje d c , który czy to 
pod postaci  butnego caratu, czy krwawego 
bolszewizmu, wyst powa  nadal przeciwko 
Narodowi polskiemu.  

W niepodleg ej Polsce ksi dz Stanis aw Po-
mirski otoczony by  powszechn  czci , by a to 
swoist  nagrod  jak  odbiera  za swoje po-
wi cenia dla dobra naszego kraju. W maju 

1923 roku ksi dz Pomirski obchodzi  65–lecie 
kap a stwa. Z tej racji zas u onego jubilata 
Prezydent Rzeczypospolitej Stanis aw Wojcie-
chowski odznaczy  orderem „Polonia Restitu-

ta”. W dekrecie o nadaniu tego odznaczenia 
prezydent napisa :  

„Nadaj  ksi dzu Stanis awowi Pomirskiemu 
za zas ugi po o one dla Rzeczypospolitej Pol-
skiej na polu dzia alno ci cywilnej w okresie 
walk o niepodleg o  w r. 1863 odznak  krzy a 
kawalerskiego orderu Odrodzenia Polski”. 

Gazeta Warszawska podaj c biogram odzna-
czonego kap ana pisa a: 

„Bohaterskiemu kap anowi i m czennikowi 
przesy amy nale ny ho d, a m odym pokole-

niom wskazujemy go jako najpi kniejszy wzór 
cnot obywatela Polaka”. 

il. 10. Cud nad Wis . Ze zbiorów D. Budnego.

Ostatnie lata ksi dz Pomirski do ywa  w ród 
rodziny i krewnych. Zmar  6 grudnia 1929 ro-
ku, pochowany zosta  w grobowcu rodzinnym 
na cmentarzu w D browie. Najwy szy W adca 
powo a  go do innego ycia, aby obdarzy  go 
wie cem sprawiedliwo ci za trudy i znoje po-
noszone przez d ugie lata dla Boga i Ojczyzny.  
 

Z  listów  zes a ca  
– ksi dza   
Stanis awa  Pomirskiego 
 

W ostatniej cz ci mojego artyku u chcia -
bym przedstawi  kilka fragmentów listów, któ-
rych autorem jest ksi dz Pomirski. W listach 
tych mamy przedstawiony zapis kilku epizo-
dów syberyjskiej katorgi. 

 
6 stycznia 1864 Tobolsk 

 
„Kazamaty modli skie po egna em 26 listo-

pada 1863 r., a 26 grudnia 1863r stan li my 
w Tobolsku, dok d przybyli my kolej  i na sa-
niach. St d ruszyli my pieszo z rozmaitymi 
zbrodniarzami, jednakowo z nimi ubrani jako 
aresztanci. Kto mia  na to, móg  na swój koszt 
jecha , ale zawsze pod konwojem. Ostatecznie 
skazany jestem do katorgi przy jednej z twierdz 
guberni irkuckiej na lat 8. Spodziewam si  za 
7 lub 8 miesi cy stan  na miejscu mi przezna-
czonem. Pieszo po tej Syberii azjatyckiej nie-
spora w drówka, a szczególnie tej porze. Ci, 
którzy ju  przyszli z etapem mówi , e taka 
podró  to co  okropnego, nie do opisania. 
Mo na sobie wyobrazi , s dz c cho by z sa-
mego tylko towarzystwa takiego rodzaju ludzi, 
pomin wszy g ód, zimno i robactwo wszelkie-
go rodzaju i gatunku. Tyfus zaczyna po trochu 
wojowa , z naszego grona braci zatrzymuje 
ich po szpitalach i nawet wp dza do grobu. 
Obecnie tu u nas jest wszystkich w Tobolsku 
z gór  100, w tem ksi y 8, jeden diakon i je-
den kleryk. Razem na jednej Sali 76 gotowych 

do drogi w ka dej chwili do wymarszu. Prosz  
mi przys a  jak najpr dzej rubrycel , a je li 
aska i gramatyk  francusk  i s ownik francu-

sko- polski. Chcia bym na pró no tu nie mar-
nowa  czasu. Przepraszam za ten list, bo tu 
u nas, jak w obozie. Jedni piewaj , drudzy 
graj  inni skrzecz . Weso o, cho  bieda gnie-
cie. 

 
ks. Stanis aw Pomirski 

 
 

14 kwietnia 1864, Tomsk 

 

il. 11. Sybir, Artur Grottger , z zasobów inter-
netu.  

Kochany Ksi e Kanoniku! 
Rubrycel  z Konsystorza odebra em. Z To-

bolska wyszed em 15 stycznia br. i tu w Tom-
sku dnia 8 kwietnia br. po odbytej podró y 
z gór  1500 wiorstowej stan em przy jakim 
zdrowiu, pomimo wszelkich, nie do uwierze-
nia, nieprzyjemno ci i trudów… Jutro spo-
dziewamy si  wyruszy  w dalsz  podró , do 
Krasnojarska, a nast pnie do Irkucka, a potem 
mo e i dalej. Tu z czy em si  z ks. Rennerem 
i ks. Ambro ym Grzyma , z którymi wypra-
wiono nas razem z Pu tuska do Modlina… 
Przyjmij u ci ni cie d oni przyjaciela wygna -
ca. Stanis aw Pomirski. 

Kolegom moim za czam pozdrowienia 
bratnie. Mojego proboszcza prosz  przy spo-
sobno ci u ciska . 

 
ks. Stanis aw Pomirski 

 
 

4 pa dziernika 1865 r. Siewakowa 
 
Drogi Ksi e Kanoniku! 
Ostatni Wasz list odebra em 14 sierpnia ro-

ku zesz ego, a na moje pisanie z Irkucka i Sie-
wakowy, dot d nie mam odpowiedzi, co mnie 
bardzo niepokoi. Odzwa em si  kilka razy do 
mego stryja, lecz zawsze bezskutecznie … Wi-
dz , e mnie wszystko opuszcza. Rzucony tu je-
stem na pastw  zawistnego losu, bez pociechy 
adnej i nadziei, który jako sw  ofiar  prze la-

duje tak nielito ciwie. Niech e si  stanie… 
Prosz  o rubrycel  na rok bie cy. Od 20 
stycznia br. zostaj  we wsi Siewakowie, po o-
onej od miasta Czyty o 30 wiorst. 
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Buduj  tu na rzece Ingodzie tzw. bar e, któ-
remi corocznie na wiosn , sp awiaj  rozmaite 
przedmioty, byd o i produkta, w jakie Sybir ob-
fituje, na Amur. Przy tej wi c Fabrycemu, 
„inwentarz kazionny”, u ywani jeste my do 
rozmaitych robót… 

 
ks. Stanis aw Pomirski 

 
 

10 lutego 186 6r., Siewakowa 
 
Dawno ju , bo od czternastego sierpnia za-

przesz ego roku nie mia em wiadomo ci… Po-
stanowi em sobie obecnie na los szcz cia po-
s a  kilka wyrazów i powiadomi , e w tem 
samem miejscu, niby to ju  na sta e, pozosta-
j …. Za czam tu drugostronnie kilka wierszy 
od ks. Morawskiego, prosz c o przes anie mu 
takowych… 

List z dat  21 sierpnia roku zesz ego odebra-
em tu w po owie stycznia. Niezmiernie mnie 

ucieszy , bo to pierwszy z tego mi ego mi 
ustronia i od lubych osób… Zapytujesz mnie, 
Drogi Ksi e, jak post pi  z pozosta ymi rze-
czami mojemi. Róbcie z niemi, jak uznacie za 
stosowne, prosz  mi tylko przes a  je li mo na 
surdut syberynowy – ten z potrzebami, ko dr  
watow , z par  sztuk bielizny i ze dwoje 
spodni, których najwi kszy brak czu  si  daje, 
gdy  kajdany ogromnie pr dko je niszcz , ale 
to a  w miesi cu sierpniu i nie w przód, a  
jeszcze raz napisz  i wska  miejsce, gdzie 
przys a , bo by  mo e w inne miejsce przenio-
s  mnie. Zdrów jestem, tylko troch  przyg uchy 
po chorobie… 

ks. Stanis aw Pomirski 
 
 
 

5 sierpnia 1866 r., Siewakowa 
 
Kochany Ksi e Józefie! 
Up ywa kilka miesi cy naszego wzajemnego 

milczenia. Spiesz  si  przes a  par  wyrazów 
z tego miejsca ci g ej t sknoty za tem i tymi, 
co si  pokocha o i pozostawi o z tej t sknoty 
i ci kiej pielgrzymki ycia… O, bo Ty mo e 
nie znasz, co to jest t sknota wygna ca? 

Zmniejszono nam Ukazem katorg  o po ow , 
mniej letnich wysy aj  na osiedlenie do Irkuc-
kiej czy Krasnojarskiej guberni, a nam pozo-
sta ym zdj to kajdany…. Mamy tu ci g y 
deszcz, a st d wilgo  nies ychana, zw aszcza 
w ziemiankach, bo trzeba wiedzie , e znaczna 
cz  z naszego towarzystwa pobudowa a so-
bie ziemianki i w nich mieszka, a wi kszo  
znakomita zajmuje troje koszar. Da by Bóg, 
eby tylko st d nie wywi za y si  choroby… 
 
 

10 pa dziernika 1867 r., Akatua 
 
Kochany Ksi e Józefie! 
Po odebraniu Twego listu daty 19 wrze nia 

1864r., pierwszy dopiero w lipcu z dnia 14 
marca roku bie cego otrzyma em. … 

Powiadamiam, e przys ane mi 30 rubli 
i wszystkie rzeczy przys ane odebra em 5 lipca. 
Ko dra i surdut s  w dobrym stanie, reszta 
prawie niezdolna do u ycia. Spodnie te lepsze 
mole zupe nie poci y, a czego one nie popsu-
y, to do reszty tak odleg a podró  zniszczy a, 

materia u nawet na czapk  z nich nie wybie-

rzesz. Pomi dzy koszulami znalaz em dwie ze 
znaczkami C czy G i T, nie moich tylko form  
koszul maj cych… Za dni dwana cie ko czy 
si  rok mego w Akatui pomieszkania. Jest to 
jedno z najci szych wi zie , Do stu osób tu 
si  zmie ci. Wszystkich prawie kator nych nas 
tu zebrano z ró nych prowincji, diecezji i 
klasztorów, prócz chorych do robót niezdol-
nych. Wspó diecezjanie i koledzy za czaj  Ci 
uk ony… 

 
Twój brat Stanis aw Pomirski 

 
 

29 stycznia 1869 r., Irkuck 
 
Kochany Józefie! 
Wszystkie listy i przesy ki o których mi pi-

szesz odebra em. Z dawnego mojego mieszka-
nia wyruszy em 3 wrze nia roku zesz ego, a do 
Irkucka przyby em 21 stycznia rb. i w tych 
dniach zapewne wys any zostan  do miejsca 
nam wyznaczonego, o którem Ci ju  uprzednio 
donosi em. Mój bracie! Mo e po obejrzeniu si  
na miejscu poprosz  Was o obligi. 

Nie dodaj c ani nie ujmuj c nawet jednego 
wyrazu, na nag ówku pisa : bracie lub kocha-
ny przyjacielu… Twój kochaj cy Ci  Stani-
s aw.  

 
 

10 maja 1869 r., Irkuck 
 

Zapewne ju  odebra e  moje dwa listy z Ir-
kucka pisane, jeden z dat  29 stycznia, drugi 
1 lutego r. b. Pisz  obecnie ju  z miejsca prze-
znaczonego mi na mieszkanie… Po czterech 
latach katorgi… dos u y em si  wreszcie, cho  
w cz ci, prawa cz owieka, bo przestano ju  
mnie uwa a  jako inwentarz skarbowy. Wolno 
mi wi c teraz bez konwojowego z bagnetem 
w r ku u ywa  przechadzki w pewnym obr bie 
i odwiedza  innych kolegów tu zes anych, 
uprawia  ziemi , a je li zasiew si  urodzi i nikt 
go nie zabierze, to nawet i zebra  go pozwolo-
no - rozumie si , e grunt trzeba wynaj . 

Teraz prosz  o nades anie oblig i to, je li 
mo na, w krótkim czasie, bo ci ko utrzyma  
si  i kwater  zap aci  z tego, co tu nam daj … 
Jest tu nas spora paczka… trzeba tylko w przy-
s aniu zastosowa  si  i zachowa  to, co pisa-
em w li cie z Irkucka… 

Potrzebny jest mi zegarek, bo ten, który wy-
wioz em ze sob , strawi y dawno ci kie cza-
sy… Zaadresujesz do Tunki. Koszta, jakie tylko 
by  mog , prosz  wliczy  w rachunki oblig. 
Daruj, e Ci  zatrudniam swemi potrzebami 
ufaj c, e cho  nie b d  mia  szcz cia wy-
wdzi czy  si , to Bóg lito ciwy policzy Ci to 
w rachunek zas ug Twoich… Wszyscy znajomi 
pozdrawiaj  serdecznie…. 

Stanis aw 
 
 

 
 
 
 

22 czerwca 1869 r., Irkuck 
 
Kochany Józefie! 
Z listów kilku moich powiniene  si  dorozu-

mie , e pisz  „krzyw ” drog . Ciekawy je-
ste , czemu si  zajmuj ? Pisa em Ci ju . Teraz 

dodaj , e yj  prawie po zwierz cemu, gdy  
prawie wszystkie starania o e na to, by g ód 
nie dokuczy , a palce i okcie, aby bardzo nie 
ukazywa y si  wiatu. Umys  le y sobie 
w odr twieniu teraz, bo z ksi k  bardzo rzad-
ko si  widuj . Pragn bym zaj c si  ksi k  
i yczy bym sobie rzuci  t  gastronomi  obrzy-
d , ale có  zrobi ? Chc c y  trzeba je , 
a chc c je , trzeba pracowa . Pod ug kon-
traktu, mój gospodarz do kwatery da  mi ka-
wa ek ziemi przy domu. Skopa em go, posadzi-
em troch  kartofli, posia em troszk  i warzy-

wa, wod  nosz , a ta nie jest bardzo blisko, 
i polewam, to oczyszczam z chwastu i mozol  
si , a nie wiem, czy b dzie co z tego, bo robac-
two podcina m odym ro linom korzonki, zno-
wu  sadz  nowe, par  razy na dzie  i znowu to 
samo… Chcia em ju  rzuci  zupe nie, ale mi 
al pracy podj tej, mo e i przyjdzie do tego 

pó niej. Jeszcze na domiar z ego wczorajszego 
dnia (21 czerwca) spad  nieg, okry  ziemi  
i le a  do  d ugo… A zanadto rozbraja em 
si , czas nagli odda  list, o którym przed go-
dzin  nie marzy em nawet… 

Stanis aw 
 
 

26 pa dziernika 1869 r., Tunka 
 
Kochany Ksi e Józefie! 
Wszystkie rzeczy, prócz jednej chustki, która 

mog a bardzo atwo zatraci  si  przy rewizji, 
oddano mi w ca o ci i dobrym stanie. Dzi ki 
stokrotne za to. Zaopatrzy e  mnie tak we 
wszystko, e ja sam nie pami ta bym o tem. 
Buty z d ugiemi cholewami dla mnie za wiel-
kie, ale za to dla mego towarzysza s  dobre, 
trzeba wiedzie , e obuwie jest tu bardzo po-

dan  rzecz … 
Tunka do  rozwlek a. Mieszkamy porozrzu-

cani na ró ne strony. Chc c kogo  odwiedzi , 
to trzeba czasem 7 i 8 , a mo e i wi cej wiorst 
zrobi , kurs taki niez y, z czo a pocieknie, a ja 
na domiar i czasu nie mam. Pisz c do mnie, 
nie adresuj „Ksi dzu”, mog  mie  z tego 
wzgl du nieprzyjemno ci. Jeszcze pozbawiony 
jestem praw. Teraz pozostaj  w kategorii po-
siele ców, a dopiero kiedy , kiedy mo e za-
mieszczony zostan  do drugiej kategorii, to 
jest do „ ytieli”… prosz  nie zapomnie  o ru-
bryceli na rok przysz y… 

 
Stanis aw Pomirski 

 
 

15 listopada 1869 r. Tunka 
 
Kochany Ksi e Józefie! 
Jakie  dziwne uczucia i przeczucia miotaj  

mn  na przemian, tak, e sam sobie z nich 
sprawy zda  nie jestem w stanie. To t sknota 
mnie ogarnia za krajem za Wami, to znowu 
obraz mierci staje przed oczyma i Bóg wie, co 
t oczy mi si  i to gwa townie do g owy i serca. 
… yjemy tylko z dnia na dzie  i oczekujemy 
zmi owania Bo ego wszyscy, jak jest nas tu 
w Tunce 145 osób. 

Urodzaje mamy tu bardzo n dzne, na kwiat 
zbo a i na sam czas nalewania po suszy spad  
nieg, potem niez y mrozek, o który tu nie 

trudno, a w ko cu prawie ci gle deszcze, kuso 
wi c b dzie z nami… 

Stanis aw 
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17 kwietnia 1871 r., Tunka 

 
Kochany Ksi e Józefie! 
Nie doczekawszy si  jeszcze odpisu, niepoko-

j  Ci … Chcia em prosi , je li mo na o nade-

s anie mi pieni dzy na rachunek d ugu. Zanie-
pokojony jestem bardzo, bo nie mam mieszka-
nia. Spó ka, w jakiej dot d by em, rozrywa si . 
Przyczyna tego le y w tutejszych mieszka -
cach, odpowiedniego k ta nie mo na dosta . 
Przenosiny i stosunki, od których niepodobna 
si  uchroni , tak nam dokuczy y, e za jak  ce-
n  postanowi em si  od nich uwolni … Za-
chcia o si  naby  jak  bud , wyporz dzi  
i zamieszka  w niej tylko z koleg , ju  jako 
w a ciciel… 

Stanis aw 
20 sierpnia 1871 r., Tunka 

 
Drogi Ksi e Józefie! 

Dnia wczorajszego odebra em list z dat  24 
czerwca rb., dzi kuj  uprzejmie za askaw  
pami  i dobre serce. Donosz , e ju  od 
trzech miesi cy mieszkam niby to we w asnej 
chacie. Kupi em j  na dziesi  lat za 80 rubli, 
zap aci em z góry 40 rubli, a po up ywie pi ciu 
lat obowi zany jestem druga po ow  zap aci . 
Do tego mam gruntu ¼ dziesiatyny. Spokoj-
niejszy teraz jestem, bo mi nikt nie powie 
„ubierajeties”. Zdrów jestem, bo praca nie 
pozwala chorowa … 

Stanis aw 
 

Pami  

il. 12 Po wi cenie tablicy w Podosiu przez biskupa Tadeusza Zawistowskiego.  
Fot. D. Budny luty 2012 r. 

o  ksi dzu  Pomirskim 
 
W 150 rocznic  bitwy pod Podosiem zorga-

nizowane zosta y uroczysto ci, których kulmi-
nacyjnym punktem by o ods oni cie i po wi -
cenie pami tkowej tablicy w ko ciele w Podo-
siu.  

Po wi cenia tablicy dokona  biskup senior 
diecezji om y skiej Tadeusz Zawistowski.  
 
 

S owo  ko cowe 
 

Duchowie stwo odegra o bardzo wa n  rol  
w d eniach Polaków do odzyskania niepodle-
g o ci. Przyk ady ksi dza Rutkowskiego oraz 
ksi dza Pomirskiego doskonale obrazuj  nam 
zaanga owanie tej grupy w czyn narodowowy-
zwole czy. Nale y pami ta  równie  o tym, e 
to zaanga owanie zosta o okupione przez du-
chownych cierpieniem , wi zieniem, lub zsy k  
na Sybir, jak by o w przypadku ksi dza Pomir-
skiego.  
 

 

il. 13 Pami tkowa tablica umieszczona w ko ciele w Podosiu. Fot. D. Budny luty 2012 r.
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Operari - sperare! 
 

Dzia alno   pasterska  i  spo eczna 
ks.  Kardyna a  Aleksandra  Kakowskiego 
na  stolicy  arcybiskupiej  w  Warszawie 

 
 

ks. Marek MAKOWSKI 
 

Z oci  si  ju  pocz a na drzewach nasza 
polska jesie , pola ogarnia a uroczysta cisza, 
z czystych, ale poblad ych b kitów, spogl da-
o na ziemi  rozgorza e s o ce. A na any 

pachn ce wie o ci  zoranych skib wyszed  
gospodarz tej swojej ziemicy i, znacz c j  
wi tym znamieniem, pocz  miarowym, lecz 

spokojnym ruchem, rozrzuca  po czarnych ski-
bach siewne ziarno. Blaskami ogarnia o go 
s o ce niby nimbem wietlistym i z oci o mu 
ziarno, które, dostojnym ruchem d oni i w na-
maszczonym zamy leniu, obficie rozsiewa  po 
ziemi. Czy mu si  z wiosn  zaruni, czy si  ob-
ficie rozpleni, czy owoc bogaty przyniesie? Je-
den to tylko wie Bóg! miertelnym oczom nie 
sposób zamglon  przysz o  przenikn . Lecz 
czemu  w tym siewnym trudzie mia by si  wy-
zby  nadziei, e Najwy szy Siewca rozbudzi 
ycie w tym ziarnie, któremu da  rodzajn  

moc? Wi c pe en ufno ci, gdy przyjdzie pora 
siewna, gospodarz znów wyjdzie na zorane a-
ny i w namaszczeniu, jakby sprawowa  wi ty 
obrz d, niestrudzenie rozrzuca  b dzie ziarno 
na tej umi owanej swojej ziemi. 

wi ty to trud i wi te ufanie! („Wiadomo ci 
Archidiecezjalne Warszawskie”, R. 29: 1939 nr 
1 s. 27-47) 

 
 

I.  Zarys  programu 
 

W roli w odarza-siewcy wyszed  o jesiennej 
porze na rozleg e, polskie any nowy Pasterz, 
którego pos a  do serca Polski s odki Papie  
Pius X. Pos a  Go „jako ojca i pasterza dusz”. 
Ks. Kardyna  Aleksander Kakowski, Arcybi-
skup-Metropolita archidiecezji warszawskiej, 
po przyj ciu sakry biskupiej w dn. 22.VI 
1913r. w Petersburgu, odby  uroczysty ingres 
dnia 14. IX t.r. do archikatedry w. Jana 
w Warszawie. Powita y Go dzwony ko cielne, 
powita o Go drogie miasto. Ale nade wszystko 
rado nie powita y Go serca: - serca kap a skie 
i serca wiernego ludu. 

A On, ze wzruszeniem ogarn  te ziemie mi-
uj cym wzrokiem i, nim siewny swój obrz d 

rozpocz , serdeczne uczyni  wyznanie: „Ko-
cham ten kraj i t  ziemi , na której wzrasta em, 
wychowa em si  i kszta ci em - mi uj  ten na-
ród, z którego pochodz , którego ko  z ko ci, 
krew z krwi i cia o z cia a jestem; czuj , jak on 
czuje, my l , jak on my li, mówi , jak on mó-
wi, cierpi , gdy on cierpi, a raduj  si , gdy on 
si  raduje”. 
Po takim wyznaniu móg  ju  Arcypasterz roz-
pocz  apostolsk  siejb , ufny, e ziarno w Je-
go sercu ogrzane, a mi uj c  d oni  rozrzuca-
ne, przyjmie si  w duszach rodaków i spo-
dziewanym nagrodzi owocem.  

Podejmuj c urzeczywistnianie pragnie  Piu-
sa X, by „wszystko odnowi  w Chrystusie”, 
wybra  Arcypasterz to has o nadziejne: „Ope-
rari, sperare! - pracowa  i nie traci  nadziei!” 

Jakie  to ziarno rzuca , Dostojny Siewca, 
w ten dzie  pami tny 14 wrze nia 1913 r.? Ja-
kiego plonu wówczas si  spodziewa ? W wy-
g oszonym przez si  ingresowym or dziu no-
womianowany Arcypasterz Warszawski, da  
zwi z y program swej pasterskiej dzia alno ci. 

My l podstawowa or dzia pasterskiego - to 
wniesienie sztandaru Chrystusowego w ycie 
narodu, rozbitego w swej spoisto ci wa niami 
spo ecznymi i politycznymi.  

Próba zwi zania Arcypasterza z jak kolwiek 

grup  b dzie bezcelowa wobec tego zdecydo-
wanego o wiadczenia: „jako Chrystus, przy-
szed szy na wiat sta  si  wszystkim dla wszyst-
kich, tak ja, przyszed szy do was, wszystkim 
pragn  s u y ”.  

St d te  „stronnictwem moim — zaznacza 
Arcypasterz — wszyscy ludzie dobrej woli, 
których bez ró nicy wzywam do wspó pra-
cownictwa, aby pocieszone by y serca, spoiw-
szy si  w mi o ci”. 

 Z gor c  trosk  zwraca si  najpierw Arcypa-
sterz do m odzie y. Patriotycznym tonem na-
brzmia e s  s owa do niej skierowane: „Na 
barki twoje, M odzie y Ukochana, sk ada 
Opatrzno  wszystkie nasze pragnienia i umi-
owania...  Ku Tobie przeto spogl damy ufnym 

okiem, i  w znoju i zach budzone dzie o dobra 
publicznego rozwija  b dziesz, mo e nawet le-
piej od nas...”. 

Czym e t  m odzie  nakarmi , dok d j  
prowadzi ? Jasna na to odpowied  pasterskie-
go or dzia: „Pokarm, który ci daje Ko ció  - 
wiara twoich praojców - nie skwasi twojej du-
szy ani op ta Twych skrzyde ; owszem, otwo-
rzy dla Twego lotu szerokie horyzonty, w któ-
rych i rozum odnajdzie czyst  prawd , i wola- 
wielkie idea y. Dobra sprawa, a tej przecie s u-
y  pragniesz, wymaga czystych serc i czys-

tych r k: odtr  wi c wszelkie pokusy i zwod-
nicze nawo ywania, a id  za Tym, Który 
w osobie m odzie ca ewangelicznego wezwa  
ciebie: „Pójd  za mn ”! 

Rodzina … 
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Wie to kardyna , e nale yte ukszta towanie 
m odego pokolenia do czekaj cych je zada , 
w ogromnej mierze uzale nione jest od wp y-
wu wychowawczego rodziny.  

Musi to by  rodzina na zasadach religijnych 
zbudowana, by posiada a nale yty autorytet 
dawany przez ywy przyk ad praktycznych 
cnót chrze cija skich. „W was te , Rodzice, 
 -g osi or dzie- widz  najdro szych sercu me-
mu wspó dzia aczy w mej pracy pasterskiej 
i do wiernej pomocy odwo uj  si  przede 
wszystkim, aby my r ka w r k  szli w zabie-
gach oko o duchowego dobra m odego pokole-
nia”. 

A zwracaj c si  do ludu, ks. Arcybiskup wy-
ra a rado  z powodu podj tych wysi ków „ce-
lem podniesienia duchowego i materialnego 
dobrobytu ludu”. Serce jednak Arcypasterza 
niepokoi troska, e „w trop za tymi chwaleb-
nymi usi owaniami nie idzie podniesienie oby-
czajowego poziomu ludu”, wi c przed wywro-
towymi dzia aczami, mówi : „Kto sieje wiatr, 
zbiera burz , kto wi c usi uje szerzy  w ród 
was nienawi , rozdwojenie i niezgod , kto 
chce pozbawi  was tej najpot niejszej warto-
ci, jak  jest wiara, ten nie przyjacielem wam, 

ale wrogiem zdradliwym”. Nak ania wi c do 
zaufania wzgl dem swoich pasterzy, a za-
mkni cia uszu na podst pne podszepty. 

Gdy zwraca si  do wiata robotniczego, 
w ca ej wyrazisto ci zarysowuje si  przed nim 
sprawa socjalna. Przypominaj c posta  Leona 
XIII, pisze Arcypasterz, e: „Biskupowi kato-
lickiemu nie wolno by  oboj tnym na te spo-
eczne zmagania si , nie wolno nim by , za-

równo ze wzgl du na swoje stanowisko oby-
watelskie, jak i na pos annictwo pasterskie, 
a tym bardziej, gdy na czo o walki wysuwaj  
si  ob udni agitatorzy, którzy przyrzekaj  ro-
botnikom pomy lno  i dobrobyt, pod warun-
kiem wyrzeczenia si  Boga, wiary i przykaza  
Pa skich, targaj  w z y rodzinne, szczepi  nie-
nawi  jednych ku drugim, wydzieraj  mi o  
ojczyzny i uw aczaj  pos annictwu Ko cio a 
Chrystusowego”.  

Jaki  na to ratunek? Otó  „akcja katolicka - 
odpowie z naciskiem Arcypasterz - demokracja 
chrze cija ska, dobrze kierowana i prawid owo 
rozwijana, zapewni  klasie robotniczej i w 
ogóle ludowi roboczemu szcz cie doczesne, 
prowadz c go do szcz cia wiecznego”. 

Có  jednak przyczyni si  najskuteczniej do 
rozwi zania kwestii spo ecznej? Otó  prak-
tycznie stosowana sprawiedliwo , a zw aszcza 
mi osierdzie chrze cija skie. St d te  pisze Ar-
cypasterz:  

- „Wzno cie wi tynie Pa skie, sk dby mo-
dlitwy pobo nych ulatywa y przed Majestat 
Najwy szego; 

- zak adajcie ochronki i szko y, gdzieby dzia-
twa od zarania ywota swego przywyka a do 
dobrych obyczajów i po ywa a zdrowy pokarm 
nauki; 

- budujcie domy dla s u by folwarcznej i ro-
botników, aby ze zdrowiem cia a sz o zdrowie 
duszy”. 
S owem, szeroko poj ta akcja charytatywna. 

Oczywi cie wszystkie te zalecenia o tyle b -
d  skuteczne, o ile wierni b d  konsekwent-
nymi katolikami. „By  katolikiem, to znaczy 
y  po katolicku, nie tylko na pokaz, ale i w 

pe ni wiadomo ci katolickiej”. Dlatego doma-
ga si  Arcypasterz od wiernych nauki katolic-
kiej, praktyk katolickich, przywi zania do Ko-

cio a katolickiego, odwagi w wyznawaniu 
swej wiary - „po katolicku wreszcie dzia a , 
walczy , mi owa  i umiera ". 

To jest zasadnicza tre  pierwszego listu pa-
sterskiego Ksi dza Kardyna a Aleksandra Ka-
kowskiego. S  to niew tpliwie wskazania i ra-
dy, ale jest to zarazem program dzia ania sa-
mego Arcypasterza. Tak te  poj li wspó cze ni 
to pierwsze or dzie pasterskie.  

Publicysta „S owa" (nr 260) okre la je jako 
„znakomite w swej skupionej mocy, w tre ci-
wym, a tak wszechstronnym ogarni ciu naj-
wa niejszych zagadnie  ycia religijnego 
i spo ecznego”. Podobnie ocenia powitalne 
or dzie Ksi dza Arcybiskupa - Boles aw Ko-
skowski, pisz c w „Kurierze Warszawskim” 

(nr 256), e „mamy tutaj ca y program dzia a-
nia w sprawie robotniczej, daleki, jak widzimy, 
od bierno ci, od ograniczania si  na stereoty-
powych naukach moralnych”. 

Siejba to niew tpliwie pi kna, bo w rozs o-
necznieniu duszy dokonana i ziarno te  dorod-
ne, bo z zasobnych spichlerzy Ko cio a dobyte, 
przeto i plonu bogatego spodziewa  si  mo na. 
Niech nam jednak wolno b dzie dzi  - wobec 
zamkni tej ksi gi ycia  ks. Kardyna a Kakow-
skiego- sprawdzi  i ustali  czy, o ile ten pro-
gram zosta  urzeczywistniony, czy optymizm, 
jakim tchnie ten program, przez czyn i dzia a-
nie zosta  potwierdzony. 

Ks. kard. Aleksander Kakowski - arcybiskup metropolita warszawski. Fotografia sytuacyjna.Przyj cie w Prezydium Rady Ministrów z okazji uchwalenia nowej konstytucji

Prezydent RP Ignacy Mo cicki i ks. kardyna  Aleksander Kakowski Otwarcie wystawy jubileuszowej artysty malarza Wojciecha Kossaka w Towarzystwie Zach ty 
Sztuk Pi knych w Warszawie. Uczestnicy otwarcia jubileuszowej wystawy. Widoczni m.in. gene-
ra  Edward Rydz- mig y, kardyna  Aleksander Kakowski, malarz Wojciech Kossak, (z lewej 
z w sami), prezydent Warszawy Stefan Starzy ski, profesor Józef Ujejski (I rz d 2. z prawej). 
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II.  Urzeczywistnienie  programu 
 
Dzia alno  pastersk  ks. Kardyna a Kakow-

skiego, prowadzon  niestrudzenie na prze-
strzeni 25 lat, i to w warunkach niezwyk ych, 
nie jest atwo zobrazowa . Próba jej naszkico-
wania obejmie trzy dziedziny, a wi c: a) orga-
nizacyjn , b) spo eczn , c) wychowawcz . 

 
A) Dzia alno  organizacyjna 
obejmuje te wszystkie troski, zabiegi i zarz -

dzenia, które maj  na celu usprawnienie zarz -
du rozleg  archidiecezj , spot gowanie ycia 
religijnego i podniesienie poziomu etycznego 
osób podleg ych jurysdykcji arcybiskupiej. 
Có  zatem w tej dziedzinie zosta o dokonane? 

Purpurat, obejmuj c ogromn  archidiecezj , 
licz c  ponad 2 miliony 100 tysi cy wiernych, 
zatroska  si  o to, by potrzeby ycia religijnego 
dusz - Jego pieczy powierzonych- by y nale y-
cie i sprawnie zaspakajane, a dop yw jurysdyk-
cji ko cielnej by  odpowiednio regulowany.  

Jednym z pierwszych aktów prawnych by  
nowy podzia  archidiecezji na dekanaty. Licz-
ba ich z 14 zosta a pomno ona do 24. Celo-
wo  tego zarz dzenia ujawni a przede 
wszystkim wojna, podczas której czno  du-
chowie stwa i wiernych z w adz  archidiece-
zjaln  by a znacznie utrudniona, pe niejsza ju-
rysdykcja ksi y dziekanów, czuwaj cych 
bezpo rednio nad yciem religijnym i karno-
ci  mniej rozleg ych obszarów, by a skutecz-

niej administrowan . 
Ogromnej donios o ci by a zainicjowana 

przez ks. Kardyna a sprawa podzia u archidie-
cezji i powo anie w czerwcu 1921 r. diecezji 
ódzkiej. 

Równie  w roku 1925, przy nowym rozgra-
niczeniu diecezji przez Stolic  Apostolsk , 
cz  archidiecezji przypad a diecezji podla-
skiej i p ockiej. Tylko wzgl dy natury duszpa-
sterskiej sk oni y ks. Arcybiskupa do przepro-
wadzenia tych zmian. 

Jeszcze wi ksze znaczenie posiada dla nale-
ytej obs ugi wiernych tworzenie nowych para-

fii. Na rz dy ks. Kardyna a przypada erygowa-
nie 70 parafii - z tego dla samej Warszawy 
przyby o a  20 nowych o rodków parafial-
nych. Kto zna warunki pracy duszpasterskiej 
w naszym kraju w okresie przedwojennym 
oraz rozrost miast po wojnie, wymagaj cy 
szczególnej troskliwo ci o ycie religijne 
przedmie ci, dopiero zdo a nale ycie oceni  
znaczenie przebudowy organizacyjnej dotych-
czasowej struktury ycia parafialnego. 

Nie daje to jednak pe nego obrazu aktywno-
ci organizacyjno-administracyjnej Arcypaste-

rza. Dopiero wnikni cie w ca o  dokonanej 
pracy twórczej, której celem by o dostarczenie 
ludowi dostatecznej liczby wi ty , mo e 
wprawi  czytelnika w zdumienie.  

Wed ug kompetentnych oblicze  ks. kan. 
W. Celi skiego (Cf. „Wiadomo ci Ar-
chidiecezjalne Warszawskie” nr 4 (38), liczba 
nowo wzniesionych ko cio ów za rz dów ks. 
Kardyna a A. Kakowskiego wynosi - 73, z tego 
w Warszawie - 19. Liczba ko cio ów restytu-
owanych, odbudowanych i powi kszonych si -
ga - 43. Do tego dochodz  kaplice erygowane 
przez Jego Eminencj  w liczbie 153, z tego 
przypada na Warszaw  - 70. Imponuj ca liczba 
267 ko cio ów i kaplic, przysporzonych archi-
diecezji, sama przez si  zastanawiaj ca, nabie-
ra tym wi kszej wymowy, e przypada na 

okres powojennego zniszczenia i zubo enia 
kraju. Daje to chlubne wiadectwo zabiegliwo-
ci duchowie stwa, ofiarno ci ludu, ale te  

i niezwyk emu rozmachowi organizacyjnemu 
Arcypasterza - wszak bez Jego inicjatywy, po-
lecenia, rady, zach ty ró norodnej pomocy 
i uruchomienia rodków materialnych – nic si  
przecie  nie dzia o. 

W tym samym kierunku, maj cym za cel 
sprostowanie ycia religijnego wiernych, zmie-
rza usi owanie ks. Kardyna a, by odnowi  
i zorganizowa  ycie zakonne. I pod tym 
wzgl dem wyniki s  znakomite. W okresie 
przedwojennym archidiecezja posiada a zaled-
wie jeden zakon m ski i trzy e skie. Dzi ki 
yczliwo ci i zabiegom Jego Eminencji liczba 

ta powi kszy a si  znacznie, gdy  wynosi - 14 

m skich i 21 e skich zakonów i zgromadze , 
b d cych w posiadaniu 28 domów m skich 
i 91 e skich (Cf. ks. W. Celi ski, tam e). 
Rozrost zatem ogromny, a trudno w tym nie 
widzie  znakomitej pomocy w duszpasterskiej 
pracy kleru archidiecezjalnego. 

Bardzo donios  pozycj  na terenie organiza-
cji religijnej wiernych jest rozkwit duszpaster-
stwa szkolnego, a zw aszcza utworzenie dusz-
pasterstwa akademickiego, co da o znakomite, 
wprost epokowego znaczenia wyniki. Spraw  
wielkiej wagi w zakresie organizacyjnym by o 
utworzenie wydzia u teologicznego przy Uni-
wersytecie Warszawskim. Sprawa ta, posiada-
j ca znaczenie ogólnopolskie, zosta a przepro-
wadzona w porozumieniu z konferencj  Epi-
skopatu, w pe nym oparciu o Stolic  Apostol-

Uroczysto  po wi cenia Szpitala pw. w. Antoniego (prowadzonego przez Siostry El bietanki) 
przy ulicy Goszczy skiego w Warszawie. 

Ko ció  pw. w. Wojciecha przy ulicy Wolskiej w Warszawie. Fragment fasady po po arze. Wi-
doczny m.in. kardyna  Aleksander Kakowski. 
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sk . Jak by a trudn  ze wzgl du na stanowisko 
w adz okupacyjnych, wiadcz  mozolne per-
traktacje z kompetentnymi instancjami od 
sierpnia 1915 r. do maja 1918 r.  

Mimo ró norodnych trudno ci, stanowcza 
postawa ks. Arcybiskupa odno nie uprawnie  
w adzy duchownej - zwyci y a. Zorgani-
zowany wydzia  teologiczny i otworzony przy 
nim konwikt dla s uchaczy teologii, stanowi  
donios  pozycj  zas ug dla kultury i wiedzy 
ko cielnej w Polsce.  

Okoliczno ci  niezwykle korzystn  dla two-
rz cego si  fakultetu by o to, e organizuj cy 
go ks. Arcybiskup posiada  w dziedzinie wy -
szego szkolnictwa ko cielnego rozleg e do-
wiadczenie jako niedawny rektor peter-

sburskiej Akademii Duchownej. 
Mówi c o organizacji studiów ko cielnych, 

nale y tu wspomnie  troski i zas ugi ks. Kar-
dyna a oko o seminarium wy szego, by stan o 
na wysokim poziomie naukowym i wycho-
wawczym. Ujawnia si  to w pomna aniu ka-
tedr i doborze odpowiednio przygotowanych 
profesorów. Ma tu znaczenie równie  i zabez-
pieczenie potrzeb materialnych tej uczelni du-
chownej, czego dowodem jest nabycie folwar-
ku Czubin i oddanie go na potrzeby semina-
rium. 

Celem przygotowania m odzie y do studiów 
teologicznych zak ada ks. Kardyna  ni sze se-
minarium duchowne w Warszawie, oddaj c do 
jego u ytku nowy gmach przy Bazylice Naj-
wi tszego Serca Jezusowego oraz stwarzaj c 

dla  podstawy materialne. 
Szkicuj c obraz dzia alno ci ks. Kardyna a 

Aleksandra Kakowskiego w zakresie organiza-
cji ko cielnej, nale y wspomnie  o donios ym 
akcie prawnym w yciu nie tylko archidiecezji 
warszawskiej, ale niew tpliwie ca ej katolickiej 
Polski. Mam na my li odbyty w lipcu 1922 r. 
Synod Archidiecezjalny. 

To nie tylko 
wznowienie sta-
rej, ko cielnej 
tradycji, prze-
rwanej przez 
smutne dzieje 
porozbiorowej 
Polski, ale zara-
zem pierwszy 
krok w odro-
dzonej ojczy -
nie, wiod cy ku organizacji ycia religijnego 
na podstawach nowego Kodeksu Kanoniczne-
go Piusa X i zmienionych warunków i form 
spo ecznych i politycznych narodu. Statuty sy-
nodalne starannie opracowane pod kierownic-
twem Arcypasterza, znawcy prawa synodalne-
go w Polsce, sta y si  prawzorem do podob-
nych poczyna  dla innych pasterzy - biskupów. 

Ograniczaj c si  do wskazania tych kilku, 
wielkiej donios o ci osi gni  ks. Kardyna a 
w zakresie organizacyjno-ko cielnym, pomi-
jam ca y szereg zabiegów i prac na tym polu, 
cho by wspomnie  sprawy kapitu , biblioteki, 
archiwum itp. Wszystko to wskazuje na ogrom 
dokonanej pracy, rzucaj cej si  w oczy, a po-
siadaj cej znaczenie trwa e i nieprzemijaj ce.

 
B) Dzia alno  spo eczna  
 
Równolegle z szerok  dzia alno ci  organi-

zacyjno-administracyjn  rozwija ks. Kardyna  
dzia alno  spo eczn . Ju  w pierwszym swym 
or dziu wypowiada  my l, e duchowie stwo 
nie mo e by  oboj tne na sprawy swego naro-
du i spo ecze stwa. Wskazania encyklik spo-
ecznych papie a Leona XIII, a pó niej Piusa 

XI maj  pobudza  duszpasterstwo do pracy dla 
ludu i wiernych, równie  poza ko cio em. 

Wybuch wojny wiatowej przyniós  za sob  
ró norodne biedy i niedole. Wielki 
ja mu nik wiata- Benedykt XV - or-
ganizowa  dzie a mi osierdzia i opieki. 
W jego te  lad wkraczali biskupi 
wiata katolickiego, t  drog  kroczy  

równie  Arcypasterz warszawski. Za-
tem szeroko poj ta akcja charytatyw-
na. 

Pi kn  inicjatyw  ujawnia odezwa 
pasterska z dnia 10. XI 1915 r., pole-
caj ca biedne i opuszczone dzieci 

i sieroty miasta Warszawy opiece mieszka -
ców wsi, którym atwiej w porze zimowej o 
wy ywienie. Odezwa ta znalaz a nale yty od-
g os w sercach zarówno wie niaków, jak i zie-
mian, przez co uratowane zosta y liczne zast -
py wyn dznia ych dzieci i m odzie y. 

Opiek  nad ró norodn  bied  swoich wier-
nych, podejmowa  ks. Arcybiskup nieustannie 
w czasie sro cej si  wojny. Ujawni o si  to 
szczególnie na wysokim urz dzie Przewodni-
cz cego Rady Regencyjnej w ci g ych inter-
wencjach wobec w adz okupacyjnych na rzecz 
pokrzywdzonych przez gwa ty i rekwizycje 
wojsk i administracji niemieckiej. 

Gor cy odd wi k w sercu Arcypasterza zna-
laz y tak e potrzeby o nierza polskiego. 
W or dziu z dnia 31 lipca 1920 r. znajdujemy 
to szczególne zalecenie ks. Arcybiskupa: „Za-
oszcz dzone przez wiernych z odmówienia so-
bie przyjemno ci i zachowania postu pieni dze 
oraz wszystkie ofiary zebrane na tac  w dn. 
8. VIII w ko cio ach, winny by  przeznaczone 
w ca ej archidiecezji na o nierza polskiego”. 

A gdy ju  odniesionym zosta o zwyci stwo, 
poleca ks. Kardyna  w swej odezwie z dn. 30. 
X 1920 r. zorganizowa  pomoc dla o nierza, 
wzywaj c zw aszcza rodziny polskie, by umili-
y o nierzowi na froncie wieczór wigilijny. 

Kto zna psychologi  o nierza, a widzia  na-
ocznie ci kie, bo g odowe ówczesne lata, wie, 
jak ogromne znaczenie moralne posiada ka dy 
przejaw serca i czno ci z o nierzem! 

Skoro ju  mowa o dzia alno ci charytatyw-
nej, trzeba zaznaczy , e rozwija si  ona za 
przewodem Arcypasterza w ca ej archidiecezji. 
Prowadz  j  parafie, prowadz  zakony i zgro-
madzenia, prowadz  specjalne stowarzyszenia, 
jak: stowarzyszenie w. Wincentego à Paulo, 
ró ne sodalicje itd.  

Ks. Kardyna  t  zbo n  dzia alno  pragnie 
usprawni  i postawi  na nale ytym poziomie, 
odpowiadaj cym wymogom nowoczesnej akcji 
opieku czej. W tym celu eryguje dnia 15. IX 
1930 r. „Katolicki Zwi zek Instytucji i Zak a-
dów wychowawczych i opieku czych archidie-
cezji warszawskiej „Caritas". Wydany pod ko-
niec tego  roku list pasterski o mi osierdziu jest 
uzasadnieniem i zach t  do gor cego poparcia 
tej zbo nej sprawy. Jak po yteczn  i dobro-
czynn  w skutkach okaza a si  ta instytucja, 
wiadcz  doroczne sprawozdania zarz du „Ca-

ritas". Tysi ce rodzin pozbawionych pracy 
i ogromne rzesze dzieci ratuje od zag ady tak 
zorganizowane mi osierdzie ludzkie. 

Czytaj c historyczn  odezw  ingresow  ks. 
Arcybiskupa Kakowskiego z dn. 14. IX 1913r., 
uderzy ka dego u yta w niej nazwa „akcja ka-
tolicka”. Niew tpliwie ca a dzia alno  ks. Ar-
cybiskupa, jego listy pasterskie, zarz dzenia 
kurialne, wykazuj  ywe zainteresowanie 
spraw  uspo ecznienia wiernych i wprowadze-
nia ich w sfer  apostolskiej dzia alno ci.  

Nic te  dziwnego, e te my li, plany i zamie-
rzenia, nurtuj ce w duszy ks. Arcybiskupa, by-
y cz stym przedmiotem rozmów i wynurze  

mi dzy ówczesnym Nuncjuszem Apostolskim 
- ks. A. Rattim. 

I niew tpliwie te  nie pozosta y bezp odne. 
Dzi ki temu ks. Kardyna  Kakowski ujawnia 
znakomite wyczucie zamierze  spo eczno- 

Prezydent RP Ignacy Mo cicki i ks. kardyna  Aleksander Kakowski. 
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-apostolskich Ojca w. Piusa XI w szeroko 
prowadzonej Akcji Katolickiej. 

Odbyty pod przewodnictwem ks. Kardyna a 
w roku 1926 Zjazd Katolicki w Warszawie, 
przyczyni  si  do zorganizowania akcji katolic-
kiej w ród wiernych. Zjazd ten „postanowi  
opasa  kraj ca y pot n  organizacj  Ligi Ka-
tolickiej, maj cej stworzy  z katolików, tak 
kap anów, jak i wieckich, jednolity obóz, a w 
szczególno ci zaprz c do akcji katolickiej, spo-
ecznej ludzi wieckich, jako wspó pracowni-

ków w dziele szerzenia Królestwa Bo ego na 
ziemi”.  

Wydany za  dnia 11. II 1927 r. list pasterski 
ks. Arcybiskupa o Lidze Katolickiej, wprowa-
dza  w ycie powzi te uchwa y Zjazdu, staj c 
si  fundamentem i niejako konstytucj  wiel-
kiego dzie a. Liga Katolicka w 1929 r. zosta a 
przekszta cona na „Akcj  Katolick ”, staj c si  
umi owanym dzie em swego Dostojnego Or-
ganizatora. 

Prace organizacyjne Akcji Katolickiej posu-
waj  si  stale naprzód i to zarówno w centrali, 
jak i w terenie.  

Uwie czeniem olbrzymiego dzie a, jakim si  
staje Akcja Katolicka, jest budowa wspania e-
go „Domu Katolickiego” w stolicy. Dom Kato-
licki pn. „im. Piusa XI” zosta  oddany do u yt-
ku 23. II 1936 r. Pomie ci  w nim ks. Kardyna  
centralne organizacje Akcji Katolickiej oraz in-
stytucje pomocnicze. Wykonany wed ug pla-
nów znakomitego architekta Szyllera i ozdo-
biony p askorze bami cenionego artysty 
W. Durka, Dom Katolicki odpowiada znako-
micie swemu przeznaczeniu- do dzi  istniej cy 
Hotel Roma. 

W tym to „Domu Katolickim” otworzy  ks. 
Kardyna  Wy szy Instytut Wiedzy Religijnej, 
który od roku 1937 spe nia donios  misj  pod-
niesienia poziomu wykszta cenia teologicznego 
wiernych. Instytut otrzyma  pierwszorz dne si-
y naukowe, ciesz c si  zawsze szczególn  

opiek  Arcypasterza. 
Rozwijaj ca si  równie  i w terenie Akcja 

Katolicka, wydaje ju  swoje owoce, organizu-
j c i szkol c katolików w pracy spo ecznej 
i wychowuj c na warto ciowych i dzielnych 
obywateli Ko cio a i Narodu. Powsta e blisko 
80 domów parafialnych podnosi znakomicie 
ycie spo eczne niedostatecznie jeszcze wyro-

bionego naszego ludu. 
 
C) Dzia alno  wychowawcza  
ks. Kardyna a Aleksandra Kakowskiego 

ogarnia i wype nia ca e ycie kap a skie. 
Zarówno na urz dzie profesora seminarium, 

jak pó niej na stanowisku regensa Seminarium 
Metropolitalnego w Warszawie i wreszcie pe -
ni c zaszczytne obowi zki rektora Akademii 
Duchownej w Petersburgu, kierowa  si  ks. 
Kardyna  t  naczeln  zasad , by m odzie  du-
chown  nale ycie przysposobi  do godnego 
spe niania obowi zków duszpasterskich 
w swoim narodzie, w ród swego spo ecze -
stwa.  

T  my l  by y przenikni te wyk ady, zgo a 
wówczas niedozwolone, zarówno j zyka, lite-
ratury i historii polskiej, jak i wyk ady z zakre-
su polskiego prawa ko cielnego. 

Tote  wychodzili i z Seminarium Duchow-
nego i z Akademii kap ani o wielkim poczuciu 
obywatelskim i spo ecznym, gorliwi duszpaste-
rze i dzia acze w ród ludu polskiego. 

Dzia alno  wychowawcz  rozwija  ks. Ar-

cybiskup - s owem, a wi c w przemowach 
i kazaniach, - piórem - w or dziach i listach pa-
sterskich, - i wreszcie czynem, organizuj c in-
stytucje i popieraj c wszelkie poczynania 
o charakterze wychowawczym. 

Jakie  s  zasadnicze idee, które o ywiaj  
dzia alno  wychowawcz  Arcypasterza war-
szawskiego? 

Nie trudna na to odpowied : wprowadzenie 
Ewangelii w ycie, i to zarówno w ycie jed-
nostki, jak i w ycie spo eczne. To jest idea na-
czelna. Ona to dopiero rozga zia si  na ró ne 
dziedziny ycia, ujawniaj c ca e bogactwo 
swej tre ci. Z niej wyp ywa idea mi o ci Ko-
cio a, mi o ci Ojczyzny, mi o ci bli nich.  
St d w a nie czerpa  b d  nieodpart  si  

wszystkie rady, wskazówki i zarz dzenia 

o charakterze wychowawczym. One to dopiero 
b d  zdolne wychowa  cz owieka bo ego, 
walcz cego o urzeczywistnienie Królestwa 
Chrystusowego we w asnej duszy i w yciu 
spo ecznym. 

Szczególnie cenne i praktyczne s  pouczenia 
ks. Arcybiskupa o mi o ci Ojczyzny, któr  
pojmuje jako szczytn  s u b  narodow , jako 
powszechny obowi zek obywatelski.  

Powo any na urz d Arcypasterza stolicy 
w prze omowych czasach, ks. Kardyna  Ka-
kowski nie ustaje w swych zabiegach, by 
wspomóc odradzaj c  si  Ojczyzn  w jej wy-
si kach, zmierzaj cych do zabli nienia ran po-
wojennych, wyzbycia si  ladów niewoli i zor-
ganizowania si  wewn trznych, gwarantuj -
cych jej pot g  i nale yty rozwój. D ugoletnia 
niewola, niszczycielska wojna, ob ka cza 
i bezbo na rewolucja rosyjska, nie sprzyja y 
nale ytemu wychowaniu udr czonego narodu. 
Zakrada  si  duch anarchii w organizuj ce si  
ycie spo eczne i pa stwowe, egoizm klasowy 

i partyjny rozsadza  spoisto  narodu, a pod-
wa enie fundamentów wi to ci rodziny - gro-
zi o upadkiem najwa niejszej instytucji wy-
chowawczej, jak  jest rodzina.  

Na te gro ce niebezpiecze stwa nie móg  
oboj tnym okiem patrze  ani Pasterz, ani Pa-
triota. Wi c pracowa  i uczy  niestrudzenie. 
Pracowa  u podwalin pa stwowo ci polskiej, 
organizuj c, jako Regent, obok innych dziedzin 
ycia przede wszystkim szkolnictwo, ale pra-

cowa  g ównie jako Pasterz-wychowawca. 
25 lat pasterzowania na stolicy warszawskiej 

to jeden ci g wychowawczego trudu ks. Kar-
dyna a nad opanowaniem anarchii obyczajowej 
i spo ecznej narodu oraz organizowanie dodat-
nich si  - upad ych nieraz na duchu czy nie 
do  aktywnych ywio ów katolickich. 
Ks. Kardyna  zdecydowanie przeciwstawia  si  
b dzie wszelkiemu rozprz eniu, wiod cemu 
do rozproszkowania twórczych si  narodu. 

O znaczeniu etyki w yciu narodu i koniecz-
no ci stosowania nakazów moralnych w orga-
nizuj cym si  pa stwie, wielokrotnie poucza  

Uroczysto  po wi cenia sztandaru Pa stwo-
wej Szko y Handlowej przy ul. Pankiewicza 
3 w Warszawie. Kardyna  Aleksander Kakow-
ski po po wi ceniu sztandaru szkolnego. 

Zako czenie pó kolonii letnich w Warszawie zorganizowanych przez Zwi zek „Caritas”. Kardy-
na  Aleksander Kakowski udziela b ogos awie stwa dzieciom. 
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w swych listach Dostojny Arcypasterz.  
Szczególne i nieprzemijaj ce znaczenie po-

siada jednak list pasterski ks. Kardyna a do 
wiernych z dnia 30. V 1936 r. Mamy w nim ja-
sno wy o on  nauk  o pa stwie i w adzy pa -
stwowej, o potrzebie autorytetu wspartego po-
wag  Bo , o konieczno ci sprawiedliwego 
ustawodawstwa, o wychowaniu religijnym 
w rodzinie i szkole.  

Wyrazem wzajemnego stosunku Ko cio a 
i pa stwa „powinna wi c by  czno , poro-
zumienie mi dzy w adz  wiecka i ko cieln , 
wspó praca i pomoc dla obopólnej korzy ci 
i po ytku pa stwa i Ko cio a. – Piotr Skarga 
mówi, e religia i stan duchowny w ciele Rze-
czypospolitej, jest jako serce ukryte wewn trz-
ne, z którego ywot wieczny pochodzi, a rz d 
wiecki jako g owa. Gdy wiara katolicka i du-

chowny stan naruszony jest, jako ranne serce 
pr dko mier  Rzeczypospolitej przychodzi. 
Gdy te  rz d s abuje i boleje, jako g owa chora 
- w adza wszystkich cz onków ginie i Rzeczpo-
spolita wszystka upada”. 

Uderzaj ca jest i wzruszaj ca zarazem nie-
ustanna zapobiegliwo  ks. Kardyna a Kakow-
skiego o zjednoczenie duchowe narodu. Ucisza 
wi c nami tno ci, nak ania do zgody, ju  to 
serdecznym napomnieniem, ju  to ojcowsk  
pro b , ju  to gro b  kary Bo ej, wisz cej nad 
nami.  

Tote  brzmi  nieraz s owa Arcypasterza po-
g osem alów i utyskiwa  wi tobliwego ks. 
Skargi, jakby nasycone jego mi o ci  i prze-
strog .  

W li cie swym og oszonym na Bo e Naro-
dzenie w 1922 r., pisze ks. Kardyna  te gor ce 
s owa: „A, je eli si  nie pogodzicie i nie po-
jednacie, je eli w rozterkach i k ótni trwa  da-
lej b dziecie, je eli w adzy swojej szanowa  
nie b dziecie, to Polska nasza, gor co przez 
wiek ca y oczekiwana i po dana, ta ukochana 
Polska nasza, jak cudem pomocy Bo ej 
i wspólnym trudem naszym powsta a, tak runie 
i upadnie z winy naszej... W dniu Bo ego Na-
rodzenia, gdy si  rozlega g os Anio ów, wiesz-
cz cych pokój na ziemi, odwo uj  si  do 
wszystkich ziomków moich, wzywam wszyst-
kich braci Polaków do zgody, do pojednania... 
Podajmy sobie d onie w mi o ci braterskiej, 
niech ustan  na zawsze i zamilkn  wszystkie 
niesnaski partyjne!" 

Podobne zakl cia i wo ania o zgod  czytamy 
w or dziu z okazji wypadków majowych 
w 1926 r., w którym Arcypasterz zbola ym ser-
cem wo a do swych rodaków: „Zaklinam was 
na Boga i dobro drogiej nam wszystkim Ojczy-
zny, zachowajcie spokój i godno  obywatel-
sk , niechaj nikt nie o mieli si  zak óci  po-
rz dku i adu w tak powa nej i decyduj cej dla 
narodu chwili”. 

 
Akordem grozy brzmi  s owa ks. Kardyna a 

w li cie do wiernych z 1936 r., gdy mówi 
o niezgodach, nienawi ciach i walkach w onie 
narodu: „Dzi  wi c te same przestrogi wzna-
wiam, przypominam, powtarzam, jako pasterz 
od Boga i Stolicy wi tej wam dany(…). 
Z obowi zku wi c swego pasterskiego do was 
wo am i z serca ojcowskiego was napominam”. 

Niebezpiecze stwo bliskie, jako dawniej by-
o, wróg czyha na zgub  nasz , wróg zewn -

trzny, odwieczny, pot ny, który 100 lat z gór  
panowa  nad nami. Ale i wróg wewn trzny, 

komunizm, odrze  was chce z wolno ci waszej, 
któr  si  szczycicie, z maj tno ci waszych, któ-
re posiadacie i chce str ci  nas w otch a  tej 
strasznej n dzy i tego spodlonego niewolnic-
twa, w którym j cz  miliony bratniego narodu, 
obrócone w stan bydl t raczej ni  ludzi. Wielka 
burza wisi nad nami. Tylko prawdziwy duch 
polski i katolicki, duch wiary uratowa  nas 
mo e. Niech tedy o yje, niech zapanuje w ser-
cach waszych, w duszach waszych. To jest je-
dyne zbawienie narodu i pa stwa”. 

Ogromnej donios o ci wychowawczej jest 
wydany list ks. Kardyna a z okazji srebrnych 
godów biskupich i obj cia rz dów archidiecezji 
(wrzesie  1938 r.). List ten, skierowany do 
m odzie y, tchnie ojcowskim uczuciem Paste-
rza-patrioty, któremu le y na sercu szcz liwa 
przysz o  Ojczyzny w oparciu o nauczycielski 
autorytet Ko cio a. Ogarniaj c ca  m odzie , 
kieruje jednak ks. Kardyna  szczególnie gor ce 
s owa do m odzie y akademickiej — wszak 
widoczne odradzanie ducha religijnego tej war-
stwy m odzie y, mo e napawa  krzepi c  na-
dziej  na przysz o .  

Z prostot  i szczero ci , któr  tak m odzie  
ceni, daje Arcypasterz swoje cenne wskazania: 
„Z uczuciem g bokiej rado ci stwierdzam - 
czytamy w tym znakomitym or dziu - e pol-
ska m odzie  katolicka stanowczo odwróci a 
si  od z udnych poucze  „etyki niezale nej” 
i mocn  stop  stan a na gruncie etyki religij-
nej, moralno ci z Boga id cej i na Bogu opar-
tej. Fakt ten napawa naród niep onn  nadziej , 
e fale brudu i za ama  moralnych, osobistych 

i rodzinnych, które dotkn y wy sze i ni sze 
warstwy spo ecze stwa polskiego i tyle z ego 
przyk adu da y i tyle obrazy Boskiej spowo-
dowa y, nie dotr  do m odego pokolenia. M o-
dzie  nasza polska i katolicka, daje ju  dzi  r -
kojmi , e jak w tej chwili, tak i w przysz o ci, 
potrafi przeciwstawi  si  nieobyczajno ci oso-
bistej i rodzinnej”. 

Troska o przysz o  narodu wk ada w usta 
ks. Kardyna a rady i upomnienia dla m odego 
pokolenia. Odwa nie wskazuje Dostojny Autor 
listu równie  i wady m odej generacji Polaków. 

Zalicza do nich przede wszystkim „brak mi-
o ci wzajemnej w m odym pokoleniu”. Na py-

tanie: „o co si  spieracie?”, czytamy- „od-
powiadam Wam z g bokim przekonaniem: 
idzie Wam o drobiazgi, o szczegó y. Ró nice 
pomi dzy Waszymi pogl dami s  tak nik e, e 
przy dobrej woli, przy wzajemnej mi o ci mo-
gliby cie ich wcale nie zauwa y ”. Polska ju  
jest - czytamy dalej – „Cieszmy si  ni  i ko-
chajmy j ! Si ami wspólnymi budujmy jej 
przysz o ! W jedno ci i czno ci si a nasza! 
Trzeba tylko, aby my si  wzajemnie pokocha-
li”. 

Ten list pasterski Dostojnego Arcypasterza 
jest ukoronowaniem Jego wychowawczej dzia-
alno ci ca ego ycia. M odzie , zw aszcza 

akademicka, przyj a go z g bok  wdzi czno-
ci , czemu da a wyraz w licznych artyku ach, 

w z o onym adresie i urz dzonej ku czci Arcy-
pasterza akademii (27. XI 38 r.). Jak list ten 
jest ywotny, wiadczy o tym jego komento-
wanie na licznych zebraniach dyskusyjnych 
ró nych organizacji akademickich.  

 
*    *    * 

 
Kardyna  Aleksander Kakowski Przechodz c do zako czenia tego krótkiego 

szkicu dzia alno ci pasterskiej i spo ecznej ks. 
Kardyna a A. Kakowskiego, pragn  zauwa y , 
e jest ona urzeczywistnieniem szeroko zakro-

jonego programu w s ynnym Jego ingresowym 
or dziu z dnia 14. IX 1913 r.  

Nie b dzie chyba zawiera  przesady stwier-
dzenie, e dokonany trud pasterski w wier -
wieczu rz dów na stolicy warszawskiej, znacz-
nie przerasta zapowiedzi tego historycznego 
or dzia; wszak prace ks. Kardyna a znacznie 
przekraczaj  zasi g archidiecezji.  

Historycy niema o trudu po wi cili i wiele 
po wiec , by w pe ni ods oni  ró norodny, 
a g boko si gaj cy wp yw ks. Kardyna a Ka-
kowskiego na kszta tuj ce si  ycie religijne, 
narodowe, pa stwowe i spo eczne zmartwych-
wsta ej Polski.  

Archiwa pa stwowe i ko cielne, polskie 
i watyka skie, kryj  przebogaty materia  dzie-
jów Ko cio a i Narodu, zwi zanych naj ci lej 
z osob  Arcypasterza stolicy.  

A pami tniki osób wybitnych, dorzuc  nie-
ma o wiat a do zimnych nieraz dokumentów 
archiwalnych, by w ywym blasku ukaza  po-
sta  Dostojnego Purpurata.  

Szkic, który Pa stwu przedstawi em, o pa-
sterskim i spo ecznym trudzie ksi dza Kardy-
na a Aleksandra Kakowskiego - rozpocz  ob-
raz siewcy, który si  w z otym s o cu miarowo 
pochyla si , gdy ziarno rzuca w role. Czy nie 
zawiod y nadzieje? Czy trud siewcy jest plenny 
i owocny?  

Sam Bóg b ogos awi  temu wi temu trudowi 
i wi temu ufaniu, gdy da  pe ne i obfite zisz-
czenie tej nadziejnej dewizie, któr  podyktowa-
a i wiara, i mi o  Pasterza wedle serca Bo e-

go. 
Operari - sperare! Przez wi ty trud i wi te 

ufanie. 
 

ks. Marek Makowski 
proboszcz parafii w wi tym Miejscu 
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Cezary  Kocot  (1929-2013) 
 
 
 
 

Tadeusz  KRUK 
 

Najpi kniejsz  rado  sprawia 
odkrywanie niezwyk o ci 
w rzeczach najbardziej 
zwyczajnych (R. Kapu ci ski)  

  
- takim mottem opatrzy  Cezary Kocot swój ar-
tyku  pt. Dr d ewo w czasie wojen napoleo -
skich zamieszczony w pierwszym Krasnosielc-
kim Zeszycie Historycznym (KZH nr 1/2010). 
We wprowadzeniu redakcyjnym znalaz o si  
stwierdzenie: „Praca C. Kocota (…) jest wyni-
kiem pasji, potrzeby serca i umys u. Podczas 
wieloletnich poszukiwa  materia ów ród o-
wych, zgromadzi  on bogat  wiedz  ukazuj c  
nam nieznane dotychczas fakty i wydarzenia. 
Pisz c o historii, której uczestnikami byli 
dziadkowie naszych dziadków, Autorzy opra-
cowa  buduj  to samo  spo eczn  nie tylko 
dr d ewiaków i krasnosielczan, ale wszyst-
kich, którzy na Ziemi Krasnosielckiej mieszka-
j ”.  
 By o to zaledwie trzy lata temu. Obaj byli-
my pierwszymi autorami tekstów do pierw-

szego wydania KZH. Nie przypuszcza em, e 
po tak krótkim czasie b d  pisa  o Nim ju  tyl-
ko w czasie przesz ym.  
 Niestety, to prawda. W pierwszych dniach 
stycznia 2013 roku nadesz a wiadomo  o Jego 
mierci. Na tablicy og osze  w Dr d ewie po-

jawi  si  nekrolog, a wierni zgromadzeni 
w niedziel  (6 I) w dr d ewskim ko ciele do-
wiedzieli si  o tym równie  z og osze  para-
fialnych: „W minion  rod  2 stycznia 2013 r. 
zmar  w Warszawie w wieku 83 lat Cezary Ko-
cot, syn W adys awa Kocota, zas u onego pe-
dagoga, by ego nauczyciela i kierownika szko-
y w Dr d ewie. 

 p. Cezary Kocot by  z wykszta cenia histo-
rykiem sztuki, z zami owania popularyzatorem 
historii powszechnej ze wskazaniem na epok  
napoleo sk  i powsta cz ; wielki patriota, re-
gionalista, znawca i piewca chlubnych dziejów 
rodzinnego Dr d ewa i okolic. Autor ksi ki 
Dr d ewo - ko ció  drewniany, otoczenie hi-
storyczne oraz innych opracowa  historycz-
nych o tematyce lokalnej (…). 
 Pogrzeb odb dzie si  w Warszawie 9 stycz-
nia; o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza 
w. w ko ciele Naj wi tszego Zbawiciela, po 

czym nast pi z o enie zw ok na cmentarzu 
Bródnowskim. 
 Polecajmy dusz  p. Cezarego Bo emu mi o-
sierdziu” - zako czy  ks. prob. Leszek Kami -
ski. 
 Nekrologi i kondolencje zamie ci a prasa sto-
eczna. Zmar  „po ci kiej chorobie”, „kocha-

j cy rodzinn  Ziemi  mazowieck  i jej histori , 
niezwykle kole e ski i oddany przyjacio om 
i rodzinie”. egnamy „naszego Koleg , Przyja-
ciela ze szkolnej awy w Przasnyszu - kole an-

ki i koledzy z Warszawskiego rodowiska To-
warzystwa Przyjació  Ziemi Przasnyskiej”. 
 Po egna y Go tak e Wie ci znad Orzyca: 
„Cezary Kocot z wykszta cenia historyk sztuki, 
z zami owania popularyzator historii po-
wszechnej ze wskazaniem na epok  napoleo -
sk  i powsta cz ; wielki patriota, regionalista, 
znawca i piewca chlubnych dziejów rodzinne-
go Dr d ewa i okolic, sympatyk Towarzystwa 
Przyjació  Ziemi Krasnosielckiej. Autor opra-
cowa  historycznych o tematyce lokalnej za-
mieszczanych na amach Wie ci znad Orzyca 
i w Krasnosielckich Zeszytach Historycznych”. 
 Msz  w. za spokój duszy p. Cezarego Ko-
cota odprawi  30 stycznia 2013 r. w ko ciele 
w Dr d ewie ks. kan. Andrzej Groblewski.  
 Kim by  Cezary Kocot?  
 Najlepiej odpowie tre ci  w asnego yciory-
su (z 27 marca 2008 r.): 
 „Urodzi em si  18 sierpnia 1929 r. w Rogo-
wie na p n.-wsch. Mazowszu w gospodarstwie 
rolnym rodziców mojej Mamy Genowefy 
z Chrzanowskich. Ojciec W adys aw, nauczy-
ciel szko y w pobliskim Chodkowie-Za ogach, 
pochodzi  równie  z rodziny rolników ze 
Szczeglina Starego k. G sewa. Do lat 16 
mieszka em we wsi Dr d ewo, gdzie ojciec 
otrzyma  sta  posad  nauczyciela szko y pod-
stawowej. Wychowywa em si  w domu z sio-
str  Donat  ur. 1932 r., Halin  ur. 1934 r., bra-
tem Januszem ur. 1946 r. i Jerzym ur. 1948 r. 
W latach 1939-1945 ojciec by  internowany do 
oflagu w Murnau.  
 Cz  szko y podstawowej uko czy em na 
lekcjach tajnych, które udziela  mi ks. Wincen-
ty Walendziak. Matur  zda em w Liceum 

Ogólnokszta c cym w Olsztynie (1950). Przed-
tem nauk  gimnazjaln  odby em w Przasnyszu 
i Szczytnie. Studia historii sztuki na Uniwersy-
tecie Warszawskim zako czy em dyplomem I-
go stopnia 20 kwietnia 1954 r. i - nast pnie - 
II-go stopnia 2 kwietnia 1963 r. oraz prac  ma-
gistersk  pod kier. prof. W adys awa Tomkie-
wicza pod tytu em: „Architektura ko cio a ba-
rokowego i klasztoru w Miedniewicach”. Tezy 
promotora do tej pracy obejmowa y: - architek-
tura baroku w Austrii; - malarstwo cienne ba-
roku w Polsce; - twórczo  Palloniego; - roz-
wój portretu polskiego od ko ca XVIII do po-
owy XIX w. 

Cezary Kocot (1929-2013) 

 Prac  zawodow  w Ministerstwie Kultury 
i Sztuki podj em:  
1953-54 - Komisja Bada  Dawnej Warszawy;  
1954-55 - Muzeum Narodowe w Warszawie - 
instruktor o wiatowy zbiorów muzealnych;  
1955-58 - Centralny Zarz d Muzeów i Ochro-
ny Zabytków - inspektor zabytków;  
1958-70 - Urz d Konserwatora Zabytków mia-
sta sto ecznego Warszawy - inspektor zabyt-
ków pod dyrekcj  in . arch. Jana D browskie-
go;  
1970-73 - Muzeum Literatury im. A. Mickie-
wicza - kustosz zbiorów sztuki;  
1973-87 - Biuro Dokumentacji Zabytków - 
ewidencja, ekspertyzowanie oraz stan zacho-
wania wieluset obiektów sztuki na zlecenie 
Woj. Konserwatora Zabytków: Rzeszowa, Lu-
blina, Poznania, P ocka, Ostro ki, Warszawy 
i woj. warszawskiego (umowy o dzie o). 
1955 r. - lub z Wies aw  z M dli skich, magi-
strem prawa UW.  
1956 r. - urodzi a si  córka Magdalena, która 
uzyska a tytu  mgr historii sztuki na Uniwersy-
tecie Kardyna a Stefana Wyszy skiego.  
1968 r. - urodzi  si  syn Wojciech Jerzy, obec-
nie profesor w katedrze prawa cywilnego UW. 
Od 26 VII 1984 r. córka zam na za prof. Ro-
landem Hetzerem, kardiochirurgiem, dyrekto-
rem kliniki w Berlinie; troje wnuków. 
25 marca 1965 r. uzyska em srebrn  odznak  
„Za opiek  nad zabytkami”. W roku 1965/66 
uzyska em stypendium rz du francuskiego do 
Pary a.  
 W przekazie drukowanym zostawi em tytu y 
opracowa : „Pami tki mickiewiczowskie” 
w: „Zbiory mickiewiczowskie Muzeum Litera-
tury w Warszawie”, Warszawa 1973; „Nowo 
odkryty obraz gotycki z Wielunia (ok. 1470 
r.)” w: „Biuletyn Historii Sztuki”, 1983; 
„Dr d ewo - ko ció  drewniany, otoczenie hi-
storyczne”, 2007. 
 W roku 1955 otrzyma em nagan  z ostrze e-
niem od wicedyrektora Muzeum Narodowego 
w Warszawie za opuszczenie cz ci dnia pracy 
wynosz cej 15 minut [Có  za skrupulatno ! - 
TK}.  
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 12 pa dziernika 1969 r. zosta em mianowany 
na stopie  porucznika rezerwy. W roku 1986 - 
87 uko czy em kurs pszczelarski w Warszawie 
z praktyk  w pasiece ojca w Dr d ewie. W la-
tach 1973/74, 1978, 1987-92, 1994 wyje d a-
em turystycznie do USA, gdzie przebywa, od 

przesz o stu lat, rodzina ojca i matki. 22 listo-
pada 1995 wyst pi em w S dzie Rej. w War-
szawie o przyznanie mi emerytury z zalicze-
niem cz ci lat przepracowanych na podstawie 
umowy o dzie o. W roku 1995 zakupi em 
w Wólce Dr d ewskiej teren rolny, po opusz-
czonym gospodarstwie Zakrzewskiej - Rudaw-
skiej, wznosz c tam dom mieszkalny.  
 W roku 2006 znalaz em si  na „Li cie Wild-
steina” jako TW, czym g boko zosta em do-
tkni ty. Praca w ochronie zabytków, a zw asz-
cza zabytków ruchomych, w Urz dzie Kon-
serwatora miasta pozostawa a m.in. w zaintere-
sowaniu tajnych s u b. Obiekty sztuki by y 
przedmiotem handlu, kradzie y, nielegalnego 
wywozu za granic  i porachunków pomi dzy 
ich dysponentami, cz sto nieuprawnionymi do 
ich w adania. Mia em urz dow  powinno  
odnie  si  do indagacji tych s u b odno nie 
warto ci artystycznej i historycznej przedsta-
wianych mi zabytków. Nadto wyjazd stypen-
dialny do Francji móg  równie  stanowi  punkt 
odniesie  dla samozwa czych lustratorów 
(…)”.  
 Tre  niebanalna, jako e bohater yciorysu, 
Cezary Kocot by  osob  nietuzinkow . Histo-
ryk, erudyta, patriota, regionalista, spo ecznik. 
W uzupe nieniu dodam, e na podstawie jego 
dokumentacji opracowanej w latach 80. XX w. 
odtworzono sta  ekspozycj  wn trza Domu 
Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym (Maria 
Kuncewiczowa, znana pisarka, jest m.in. au-
tork  zekranizowanej powie ci pt. Cudzoziem-
ka). 
 Kultywowa  tradycje wyniesione z domu ro-
dzinnego. By y one dla niego wi to ci .  
 - Rano wyje d am do Warszawy. Wybieramy 
si  z on  na akademi  z okazji wi ta Niepod-
leg o ci - oznajmi  mi kiedy  w listopadowe 
popo udnie. Podobnych buduj cych wypowie-
dzi i zachowa  by o co niemiara. On by  po 
prostu sob .  
 Sympatyk rodu Krasi skich i epoki napole-
o skiej. Wielki mi o nik Dr d ewa i okolic, 
badacz i popularyzator tutejszej historii. 
A czyni  to, oczywi cie z pobudek patriotycz-
nych, ze znawstwem i czyst  pasj . Kosztem 
w asnego czasu i nak adów. Zrozumie to ka -
dy, kto sam prowadzi  czasoch onne kwerendy. 
A te by y udzia em, by nie powiedzie  co-
dzienno ci , pana Cezarego.  
 Odwiedza  te  miejsca pami ci narodowej. 
Czyni  to niestrudzenie przy ka dej nadarzaj -
cej si  okazji.  
 - Jutro wybieram si  na Polsk  K p , ponie-
wa  pojutrze wracam do Warszawy, a musz  
zrobi  zdj cia po by ych powsta czych oko-
pach - oznajmi  mi pewnego popo udnia. I po-
jecha  na miejsce bitwy, pomimo deszczu, 
6 km, rowerem. 
 Wiele uwagi po wi ci  wyja nieniu historii 
kopca zwanego umownie napoleo skim. 
W 1985 r. sporz dzi  jego opis, w którym napi-
sa  m.in.: „Kurhan przydro ny z krzy em i p o-
tem ogrodzenia w pobli u cmentarza grzebal-
nego, stary trakt Dr d ewo - Krasnosielc. (…) 
Historia - uwaga: pomnik z uwagi na charakter 
p otu w stylu empire móg  by  wzniesiony dla 

uczczenia poleg ych w czasie insurekcji Ko-
ciuszkowskiej i wojen napoleo skich, b d  

te  w czasie powstania listopadowego 1831 ro-
ku. Zwi zanie zatem Edwarda Rolskiego z tym 
kurhanem jest b dne. (…)  Na oko o dwume-
trowym kopcu ziemnym krzy  eliwny 
w drobnej parceli grodzonej eliwnym p otem. 
Krzy  aci ski prosty. Kraw dzie trzonu i ra-
mion obrze one sprofilowan  listw . Na okra-
jach ramion i na wierzchu krzy a nak adki pro-
stok tne. (…) P ot i krzy  osadzone w betono-
wej niefortunnej nadbudowie kopca. P ot 
w dolnej cz ci wtopiony w beton. W licu nad-
budowy betonowej tablica z bia ego marmuru 
z inskrypcj : „W tym miejscu spoczywa do-
wódca oddzia u powstaniec bohater Edward 
Rolski zgin  w czasie bitwy z kozakami car-
skimi w folwarku Dr d ewo w 1863 r.”. Stan 
zachowania i potrzeby konserwatorskie: „pa-
syjka krzy a wymieniona, pierwotna z ocona, 
skradziona w 1941 roku”. Fatalna nadbudowa 
cementowa kurhanu! B dne odniesienie zgonu 
Edwarda Rolskiego do czasu znacznie wcze-
niej postawionego pomnika. Nale y usun  

nadbudow  cementow , podnie  nieco nasyp, 
a krzy  i plot osadzi  na fundamencie krytym 
ziemi ”.  
 Po latach powróci  do tematu kopca wykazu-
j c ponad wszelk  w tpliwo , e ów kurhan 
zosta  „… usypany w maj tku Wawrzy ca 
Krasi skiego, który wraz z genera em Izydo-
rem Krasi skim i jego bratem Hilarym uczest-
niczy  w wyprawie napoleo skiej do Rosji, 
gdzie pod Berezyn  ponie li kl sk  w 1812 r. 
Dramatyczny splot wydarze  wojennych, do 
których dosz a kl ska pod Lipskiem w 1813 r. 
i upadek Ksi stwa Warszawskiego w tym e 
roku, Krasi scy upami tnili monumentaln  
mogi ”. (17.01.2008) 
 Nie godzi  si  ze wskazywaniem na ten e 
kopiec, jako miejsce spoczynku Edwarda Rol-
skiego, od 1969 r. patrona szko y w Dr d e-
wie, pisz c: „Wybrano kurhan ziemny oddalo-
ny od ko cio a, który upami tnia inne, wcze-
niejsze [ni  powstanie styczniowe - TK] o ok. 

50 lat dzieje polskiej i europejskiej historii. 
Tam te  - niezgodnie z histori  - zainstalowano 

tablic  po wi con  Rolskiemu i God o Pa -
stwa”. (16.01.2008) 
 Liczne pisma „o odk amanie prawdy histo-
rycznej”, kierowane do odpowiednich w adz 
przynios y spodziewany skutek. Kurhan zosta  
odrestaurowany, sporna tablica zast piona w a-
ciw  o tre ci: W ho dzie o nierzom poleg ym 

w wojnach napoleo skich Dr d ewo, 2008 r., 
co Cezary Kocot odnotowa  z pe n  satysfak-
cj : „Tablica inskrypcyjna, po o ona w pa -
dzierniku 2008 r. na kopcu sepulkralnym, 
w pobli u cmentarza grzebalnego w Dr d e-
wie, stanowi wydarzenie historyczne. Przypo-
mina ho d z o ony o nierzom poleg ym 
w wojnach napoleo skich, wyja nia znaczenie 
pierwotne obiektu i sk ania do bada  nad dzie-
jami tego zabytku pami ci narodowej”.  
 Swoimi odkryciami i dokonaniami ch tnie 
dzieli  si  ze spo ecze stwem. Publikowa  na 
amach Wie ci znad Orzyca i w Krasnosielc-

kich Zeszytach Historycznych. Nadzwyczaj 
ciekaw  prelekcj  o pochodzeniu nazwy Dr -
d ewo wyg osi  30 wrze nia 2007 r. w dr -
d ewskim ko ciele. „W j zyku staropolskim - 
mówi  wówczas - mianem drz d  lub drza d  
okre lano drzazgi, chrust, ga zie, chwasty 
i trz ski naniesione przez wezbrane potoki, 
strumienie lub fale po obfitym deszczu czy 
gwa townych roztopach i osadzane na obrze-
ach „roboczego koryta”.(…) Charakterystycz-

ne dla naszej osady du e ilo ci drz d u do-
starcza a obszerna dolina Orzyca”.  
 Nale y podkre li , e do parafii i ko cio a 
ywi  szczególny sentyment. Opracowa  i wy-

da  w asnym sumptem publikacj  pt. Dr d e-
wo - ko ció  drewniany, otoczenie historyczne. 
(2008) Jako mieszkaniec Warszawy by  prze-
wodnikiem po stolicy naszej wycieczki szkol-
nej, z o onej z uczestników I Konkursu Wie-
dzy o Ziemi Krasnosielckiej.  
 - Pierwszym punktem wycieczki - relacjono-
wa y potem jej uczestniczki - by o zwiedzanie 
Starówki warszawskiej, której bogat  prze-
sz o  przybli y  nam pan Cezary Kocot, rodo-
wity dr d ewiak. Dzi ki niemu dowiedzieli my 
si , co to jest prawo magdeburskie, jak nazy-
waj  si  poszczególne kamienice Starówki oraz 

Cezary Kocot z autorem, 2008 
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nauczy  nas jak poznawa  style architektury. 
Wyt umaczy , jak ci ko by o przedosta  si  
przez mury obronne redniowiecznej Warsza-
wy. (Wie ci 27/2009) 
 Cezary Kocot z sentymentem powraca  pa-
mi ci  do lat dzieci stwa. W chwili wybuchu 
II wojny wiatowej mia  zaledwie 10 lat. 
Mroczne lata wojny i okupacji, w niepewno ci 
jutra, sp dzi  w Dr d ewie z matk  i siostra-
mi. W tym czasie jego ojciec przebywa , jako 
jeniec, w oflagu w Murnau, w Niemczech. Ro-
dzina utrzymywa a z internowanym dosy  sys-
tematyczn  korespondencj . Informowano si  
nawzajem o wszystkim, na co pozwoli a cen-
zura. Oto kilka cytatów z listów kilkunastolet-
niego Cezarego do ojca: 
 - Kochany Tatusiu. Ja w t  zim  du o skorzy-
sta em w nauce. Zdaje mi si , e ju  tak du o 
wiem dobrych rzeczy. Danusia z Halink  te  
si  ucz , ale z tym niedobrze, e nie ma zeszy-
tów, tylko Mamusia musi nam robi  z papieru, 
ale i o papier jest bardzo trudno. (21.02.1943) 
 - Jestem zdrów, po trochu si  ucz . Krowa 
pasie si  na Gierówce i tam j  co dzie  ga-
niam. Króliki chowaj  mi si  dobrze, mam ich 
oko o 25. (19.05.1943) 
 - W ci gu lata k pa em si  w Orzycu do  
cz sto, p ywa  umiem. W Rogowie by em na 
niwach i pomaga em im, dosta em od babci 

szczeniaczka (…). Króliki chowaj  mi si  do-
brze. Pracy oko o gospodarstwa mamy du o. 
(…) Na zim  ju  przygotowali my drzewa i sia-
na dla krowy. (18.08.1943)  
 - Pracy oko o ogródka mamy niema o, zbie-
ramy: fasol , mak, groch, co nam si  dobrze 
obrodzi o. Tylko ze zbiorem jab ek kto  nas 
uprzedzi  i niema o nam zerwa . (22.09.1943) 
 - Po trochu si  uczymy i co mo emy poma-
gamy Mamusi. Gospodarka dobrze nam si  
wiedzie. Królików mam 14, angory i zwyk e. 
Mamy pieska Bry ka, kotk , krówk , osiem kur 
i dwie kaczki. Taka jest nasza ca a gospodarka. 
(22.02.1944) 
 - Miodobranie w tym roku jest opó nione, bo 
jest zimno i deszczowo, na zakwitni cie jab oni 
i wisien pad  mróz, owocu ma o, najwi cej jest 
porzeczek, malin i truskawek, drzewa sobie ju  
uzbierali my 4 wozy. (28.06.1944) 
 A innym razem matka doda a: - Bardzo mnie 
to cieszy, e Czarek ch tnie wstaje rano i pra-
cuje, co dzie  idzie do mszy w. s u y . 
(10.04.1942). 
 Z powy szych tre ci wynika, e Cezary, po-
mimo m odego wieku, by  siln  podpor  dla 
osamotnionej matki i m odszych sióstr. Czu  
si  odpowiedzialnym wspó gospodarzem, 
i rzeczywi cie nim by . I jak prawdziwy go-
spodarz bardzo lubi  zwierz ta i dba  o nie. 
Wielokrotnie wspomina  o pewnym epizodzie 
z pocz tku wojny, gdy musia  rozsta  si  
z ulubionym pieskiem. Przypadek ten tak opi-
sa a matka w jednym z listów do ojca: - Psa, 
wyszed  rozkaz, eby zaprowadzi  do Krasno-
sielca, Czarek p acze, ale trzeba. Ju  od rana 
ca  szos  prowadz  psy i koty. Co za straszne 
czasy nasta y, wszystko przeszkadza. 
(23.04.1940) Po ponad dwóch latach, rozgory-
czony Cezary napisa : - Psów we wsi nie cho-
waj . (4..09.1942) 
 Z racji rozleg ej wiedzy posiada  te  rozlicz-
ne zainteresowania, jednak w biogramie ogra-
niczy  si  do czterech: historia, architektura, 
pszczelarstwo i praca na dzia ce. Wyznawa  
zasad : Co masz zrobi  jutro, zrób dzi . 

 I tak czyni .  
 Przeprowadzi  mnóstwo rozmów z miesz-
ka cami Dr d ewa i okolic na temat przesz o-
ci tych stron.  

 - Wracam od ksi dza proboszcza; by em 
u Mirka Szewczaka i Janka Jó wiaka, pood-
wiedza em s siadów i znajomych na Górce - to 
cz ste wyja nienia absencji przy kolejnym na-
szym spotkaniu.  
 yczliw  atmosfer  tych spotka  potwierdza-
j  zgodnie we wspomnieniach Jego przyjaciele, 
znajomi i s siedzi:  
 Grzegorz B kowski: Rodzina Kocotów 
mieszka a z synem Cezarym u moich dziadków 
Sielskich na Górce. Trwa o to mo e rok lub 
pó tora. Cezary mia  wtedy ze trzy lata. Fakt 
ten potwierdza moja mama Lucyna B kowska 
z d. Sielska. Potwierdza  to równie  sam Ceza-
ry, e zapami ta  jak  babci  (Sielsk ), jakie  
kwiatki w ogródku, które wtedy, na swój spo-
sób, piel gnowa . 
 Cezary mia  sentyment do Dr d ewa Górki. 
Dobry s siad, chocia  mieszka  troch  dalej. 
Jak przyjecha  z Warszawy to wszystkich od-
wiedza , tu na Górce. By  dla nas yczliwy, 
a my dla niego. Mia  od nas pomoc s siedzk , 
np. transportem przy budowie, przy rolniczym 
zagospodarowaniu dzia ki. Dzia k  pod budo-
w  domu na dawnym placu po Rudawskich, 
a jeszcze wcze niej po Zakrzewskiej, odkupi  od 
nas. Akt sprzeda y nosi dat  23 sierpnia 1995 
r. Na otwarcie domu zaprosi  nas z ca  rodzi-
n . Ostatni raz wiedzieli my si  mo e wiosn , 
w maju 2012 r. 
 Alina Bia czak: Pan Cezary Kocot cz sto 
nas odwiedza , pami ta  o naszych imieninach, 
sk ada  yczenia osobi cie lub telefonicznie. 
Byli my u niego na Górce ca  rodzin , z wnu-
kami. Cieszy  si  z powrotu w rodzinne strony. 
Oprowadza  po pi knej, zadbanej posesji. 
Z m em dyskutowali na tematy historyczne, 
g ównie dotycz ce ciekawej przesz o ci Dr -
d ewa, czasów powstania styczniowego, 
Edwarda Rolskiego, obecnego patrona tutej-
szej szko y, itd. By  cz owiekiem rozleg ej wie-
dzy i zainteresowa , godnym szacunku i uzna-
nia.  

 Jadwiga Grabowska: Rodzin  Kocotów 
mam od zawsze g boko w sercu. Byli my ze 
sob  spokrewnieni. Cezarego zna am osobi cie 
zaledwie kilka lat. By  cz owiekiem otwartym 
i go cinnym. wietnie radzi  sobie w kuchni. 
Ch tnie oprowadza  po swojej zadbanej posesji 
w Dr d ewie, na Górce. Dumny by  z pi kne-
go ogrodu, którym opiekowa  si  osobi cie, i w 
którym ci gle eksperymentowa . By  wdzi cz-
nym rozmówc  i s uchaczem. Mia  swoje y-
ciowe zasady, których si  trzyma . I za to Go 
ceni am. 
 Ks. Andrzej Groblewski: Moje bli sze spo-
tkanie ze p. Cezarym Kocotem mia o miejsce, 
gdy jako pracownik ministerstwa kultury robi  
inwentaryzacj  dzie  sztuki w naszym ko ciele. 
Z zawodu bowiem by  historykiem sztuki. Tak  
inwentaryzacj  robi  prawdopodobnie we 
wszystkich lub prawie wszystkich ko cio ach 
diecezji p ockiej. Wtedy zobaczy em, e by  
cz owiekiem wielkiej delikatno ci i kultury. Ja-
ko patriota dr d ewski chcia  mieszka  
w Dr d ewie. Kupi  dzia k , na której zbudo-
wa  dom i zadba  o jego otoczenie: drzewa, 
klomby, chodniki, ogrodzenie. Wszystko sta-
rannie zadbane, gustownie. 
 Kiedy wy oni  si  problem miejsca pochówku 
Edwarda Rolskiego zacz  bada  wiek kurha-
nu, który uwa ano za grób Edwarda Rolskiego. 
Doszed  do wniosku, e metalowy p otek na tym 
kurhanie jest starszy, ni  czas powstania stycz-
niowego. Starzy mieszka cy Dr d ewa pami -
taj , e Chrystus na krzy u by  poz acany, kur-
han nie by  zalany betonem. Kszta t p otka na 
tym kurhanie i kszta t krzy a, które by y po-
dobne do takich na Cmentarzu Pow zkowskim, 
pochodzi y z czasów wojen napoleo skich.  
Jako historyk sztuki porównaniom tym po wi -
ci  sporo czasu. Mia  bowiem tak e mieszkanie 
w Warszawie, gdzie d ugo mieszka . Dom 
w Dr d ewie traktowa  jako dom wczasowy.  
 Wa nym argumentem na pochowanie 
Edwarda Rolskiego przy ko ciele by  fakt, e 
przecie  dowódcy nie pochowaliby oddzielnie 
od swoich o nierzy. Takimi przemy leniami 
dzieli  si  ze mn , przed mierci , p. Cezary 
Kocot.  

Dom Cezarego Kocota na Górce 
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 Jan Jó wiak: Cezary by  moim koleg  
z dzieci stwa i niedalekim s siadem. Razem 
chodzili my do szko y.  Odwiedza  mnie przy 
ka dej okazji, a najcz ciej w ostatnich latach, 
gdy zamieszka  na Górce. Bardzo cz sto we 
trzech - Czarek, Mirek Szewczak i ja - wracali-
my do wspomnie  z dzieci stwa i m odo ci. 

On bardzo interesowa  si  histori  tutejsz , 
wi c mieli my wiele wspólnych tematów. Ale 
szybko nas ubywa…Czarek to ju  trzeci z do-
brych kolegów w ostatnich miesi cach po 
Wacku Kaczy skim i Waldku Flanczewskim. 

ni  mi si  raz. Byli my na wi tym Miejscu, 
on na drodze wirowej, ja na asfalcie...  
 Alina Kacprzy ska: Z rodzin  Kocotów 
znali my si  od zawsze. Przez lata pani Koco-
towa, mama Cezarego, korzysta a z us ug kra-
wieckich mojej mamy. Cezary Kocot przyja ni  
si  z moim bratem. Znali si  z Polski, brat stu-
diowa  w Warszawie z jego szwagrem Stani-
s awem, m em Haliny. Najbardziej zaprzyja -
nili si  w Stanach. Bardzo dobrze poznaje si  
ludzi za granic . U mnie bywa  cz sto, jak tyl-
ko wraca  z Warszawy.  
 Cezary by  przyjacielem naszego domu, by  
dobrym cz owiekiem. Wiele mi w yciu pomóg . 
- „Jak ci co  potrzeba, to do mnie dzwo , ja ci 
zawsze pomog ”. Zwierza  mi si  z ró nych se-
kretów. Uskar a  si  czasem na brak kontaktu 
z pewnymi osobami. Przez niektórych by  le 
rozumiany. 
  By  cz owiekiem wykszta conym, m drym, 
inteligentny i kulturalnym. Posiada  bogate 
s ownictwo i wielk  wiedz . Telefonowa  cz -
sto, pyta  o moje zdrowie, o brata, o bratow , 
o rodzin . Zawsze na imieniny przychodzi  
z kwiatami. Podkre la  swój sentyment do 
Dr d ewa. Dzia k  odkupi  od Henryka B -
kowskiego. 
 Daniel Kacprzy ski: Pan Cezary by  bardzo 
dobrym, yczliwym s siadem. Kontaktowy 
i rzeczowy, przyja nie nastawiony do ludzi. 
Mieli my ze sob  bardzo dobre relacje.  
 Zofia Kowalewska: Pan Cezary, jak ostat-
nio odje d a  z dzia ki, 20 sierpnia 2012 r., to 
wraca  si  z pi  razy. Obchodzi  dom dooko a, 
zagl da  wsz dzie - na strych, do piwnicy, 
sprawdza . Podobnie Jego córka Magda. Prze-
czuwa  chyba, e wi cej ju  tu nie przyjedzie. 
A w Warszawie, 1 grudnia, na miesi c przed 
mierci , to oprowadzi  mnie po miejscach, 

gdzie najcz ciej bywa , gdzie poszukiwa  ma-
teria ów do historii Dr d ewa. Na pogrzebie 
to miejscowy ksi dz tak Go wychwali , za pra-
c  dla tamtej parafii, za wystrój ko cio a… 
 By  bardzo dobrym s siadem. yczliwy, po-
mocny, dobry cz owiek. 
 Wanda Olender: Pan Cezary bywa  u nas 
bardzo cz sto. Przyje d a  rowerem. Jego ona 
te  do nas przychodzi a. Bardzo lubi  szarlotk . 
 - Wandzia, jak masz szarlotk , to zadzwo . 
Sam te  cz sto dzwoni , przy ró nych okazjach: 
pami ta  o imieninach, przys a  yczenia, przy-
nosi  kwiaty, robi  zdj cia. Gdy rozpocz  bu-
dow  dom na Górce, to ja wtedy zacz am ob-
chodzi  jego rodziców. Zajmowa  jeden pokój. 
Gotowa am obiady dla nich trojga. Zi , Jacek, 
by  przy budowie jego domu od samego po-
cz tku. M , Mieczys aw, te  tam pracowa , za-
lewali wszystkie posadzki. Pyta  ich cz sto 
o porad . W ogóle to móg  si  pobudowa  na 
dzia ce przy rodzicach, ale wybra  t  opuszczo-
n  posesj . By  za amany sprzeda  ojcowizny. 
Bardzo prze y  po ar rodzinnego domu w 2006 

r. Snu  plany na dalsze zagospodarowywanie 
swojej dzia ki. By  cz owiekiem zorganizowa-
nym. Lubi  porz dek. Mia  poczucie pi kna. 
 Stanis awa P óciennik: Dzia k  po Rudaw-
skich, na której si  pobudowa  odkupi  od B -
kowskich, a o po rednictwo w transakcji po-
prosi  moj  te ciow  Henryk  P óciennik, któ-
ra 23 lata temu wraca a z USA do Polski. 
W New Jersey oboje mieszkali przy jednej uli-
cy. Dom postawi  kilkana cie lat temu. Jesieni  
2011 r. zmieni  pokrycie dachu, na blach . 
W 2012 r. by  na dzia ce 10 maja (pomimo, e 
chory, to posprz ta  wokó  domu, nawet posa-
dzi  jeszcze kwiaty). Ostatnio by  na 18 sierp-
nia, na swoje urodziny. W grudniu, w czasie 
choroby, na wiadomo  od ony, e posiad o  
w Dr d ewie sprzedana odpowiedzia : To do-
brze.  
 Pogrzeb odby  si  w Warszawie 9 stycznia 
2013 r. By am w ród kilkorga parafian z Dr -
d ewa. W po egnaniu ksi dz wymieni  zas ugi 
Zmar ego i rodziny dla parafii (np. pani Wiesia 
s u y a poradnictwem prawnym podczas stanu 
wojennego, a pana Cezary wykona  jakie  pla-
ny dla ko cio a). 
 Cezary Kocot by  towarzyski, skrupulatny 
w rozliczeniach, kontaktowy. Du o mu szy am 
i przeszywa am. Odwiedza  nas, zaprasza  tak-
e do siebie. Kiedy ju  nie mia  samochodu ko-

rzysta  z autobusu. Cz sto na zakupy je dzi  do 
Przasnysza.    
 Katarzyna P uciennik: Pan Cezary Kocot 
by  cz owiekiem godnym szacunku. Nie zna am 
go d ugo, ale wystarczaj co, eby mie  o nim 
bardzo dobre zdanie. Mieszka  w Warszawie, 
ale wi kszo  czasu sp dza  tu, na Wólce. Ko-
cha  to miejsce. By  mi o nikiem historii, fa-
scynowa a go te  przyroda. Wszystko musia o 
by  w jak najlepszym porz dku. Grz dki kwia-
towe wypielone, trawniki przystrzy one, drze-
wa i krzewy odpowiednio przyci te. Uwielbia  
równie  ptaki. Z my l  o nich sia  du o s o-
neczników, karm  tak e kupowa . Budowa  
i rozmieszcza  karmniki. 
 Ka dy dzie  mia  zaplanowany. Pracowa  na 
dzia ce i w domu od rana do pó nego wieczora. 
Byli my zdziwieni sk d ma tyle si . Mimo s -
dziwego wieku trzyma  si  wspaniale. Niekiedy, 
do pomocy przy ci szych pracach, wynajmo-
wa  kogo  z miejscowych, cz sto m odzie .  

 Pan Cezary by  kulturalny, uprzejmy, m dry 
i mi y. By  s siadem spokojnym. Lubi  do nas 
przychodzi . Pyta  o wszystkich, jak si  mamy, 
czy zdrowi, co s ycha ? Ne zapomina  o uro-
czysto ciach, jak imieniny, czy jakie  rocznice. 
Sk ada  yczenia. Przynosi  kwiaty z w asnego 
ogródka. A z okazji Wielkanocy obdarowywa  
s siadów baziami z w asnej dzia ki. 
 Nie przeszkadza  mu krzyk, ha as i g o ne za-
bawy dzieci. Cz stowa  je s odyczami. Czasem 
zrobi  pami tkowe zdj cie. Ka dy jego przyjazd 
ze stolicy na dzia k  oznajmia  nam charakte-
rystyczny ha as walizki na kó kach ci gni tej 
po kamiennej dró ce.   
 Ale wszystko mija. To pierwsza wiosna i lato 
tu, bez naszego s siada. I jak pomy limy, e nie 
b dzie tu ju  Pana Cezarego nigdy wi cej, to 
ezka si  w oku kr ci…  

 S awomir Rutkowski: Cezary Kocot, syn 
W adys awa - to w mojej rodzinie posta  troch  
zaczarowana, a to g ownie przez swojego ojca 
i w asn  nietuzinkowo .  
 O Kocotach s ysza em zawsze z szacunkiem - 
a by a to wiedza zbiorowa i tzw. d ugotermi-
nowa mojej rodziny. Bez wnikania w szczegó y, 
aksjomatem dla mnie by o, e jest to opinia za-
s u ona. 
 Mój niezwyk y te  „obchodzi ” przez wiele 
lat pszczo y u W adys awa. Pami tam dzie  
kiedy jego córka - Donata, przywioz a w ob-
szernych garnkach, samochodem osobowym, 
cz  miodu, który tata wzi  dzie  wcze niej 
od pszczó  dla Kocotów – a by o to ju  po 
mierci W adys awa. Miód ten by  podzi ko-

waniem za prac  w pasiece i opiek  nad ni . 
By  to mi y gest, kolejny ze strony Kocotów. 
 Samego Pana Cezarego pozna em przy okazji 
opublikowania przez niego opracowania „Hi-
storia ko cio a drewnianego w Dr d ewie” – 
opracowanie to by o niezwyk e. Sam fakt, e 
cz owiek st d - z wioski Dr d ewo, pisze takie 
rzeczy - by o niezwyk e, niecodzienne i wyj t-
kowe. 
 Uda o mi si  kilkakrotnie z Panem Cezarym 
porozmawia , bi a z niego olbrzymia wiedza 
i pasja historyczna oraz taka niecodzienna ce-
lowo  dzia ania. Rozmawiali my o kolejnych 
badaniach przesz o ci tej Ziemi, o kopcu, 
o kurhanie ziemnym, który pokry  si  o ohydo! 
betonem, o ku ni, o tamie i rudzie darniowej, 
o budynku ponapoleo skim i jego nie ogl da-

Od prawej - Tadeusz Machnowski (poeta), Cezary Kocot i autor, 2008 
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nych piwnicach, o wielu sprawach, o których 
tylko z Panem Cezarym mo na by o rozmawia  
… 
 Pami tam jego kaw  z imbirem … 
 Pami tam rozmowy o okresie napoleo skim 
oraz kompletowanie i recenzowanie jego tekstu 
o nim. Spotkania przy ocenie map z tamtego 
okresu, zaanga owanie w to Zbyszka ebrow-
skiego i naszej wspólnej pasji. Pami tam, gdy 
wychodz c od Pana Cezarego z ostateczn  
wersj  tekstu „Dr d ewo w czasie wojen na-
poleo skich” pomy la em … a mo e nie wyda-
wa  tego w Wie ciach, tylko stworzy  co  extra 
– typowo historycznego! – i to by  pocz tek 
Krasnosielckich Zeszytów Historycznych. Pa-
mi tam zim , kiedy chodzili my po stawie 
u Daniela Kacprzy skiego fotografuj c resztki 
pali po tamie i dymarkach … Pami tam jego 
ukochane podwórze, kwiaty, piwniczk , ro liny, 
i wn trze domu pe ne przedmiotów maj cych 
dla Niego i cie magiczne znaczenie. Tu kre-
dens, tam obraz, tu rycina, tam mapa – wszyst-
ko to by o wyj tkowe, we wszystkim czu o si  
r k  i pasj  Pana Cezarego - niezwyk  r k  
i niezwyk  pasj .  
 Pami tam jego st umione niezadowolenie 
publikacj  „W adys aw Kocot – listy i pami t-
niki …”, gdy  by  zdania, e jeszcze na nie za 
wcze nie. Jedynie szacunek dla inicjatorki tego 
przedsi wzi cia - siostry Donaty, kaza  mu nie 
ingerowa  aktywnie przeciw tej publikacji. 
 Pami tam wspominanie urodzin i imienin 
w Dr d ewie, obchodzonych wspólnie, roz-
mowy wtedy prowadzone, emocje … Pami tam 
tak niedawne jeszcze telefony Pana Cezarego 
do moje te ciowej Zofii w przeddzie  jej imie-
nin – ta pami  by a czym  niezwykle mi ym. 
 Pan Cezary by  mocnym cz owiekiem, m -
drym i niezwykle inteligentnym, czasem nie-
cierpliwym. Ludzie tacy buduj , kieruj , two-
rz , stawiaj  wyzwania innym, wyznaczaj  kie-
runki dla wielu. Czasem ich inicjatywa i bez-
kompromisowo  budzi sprzeciw otoczenia. 
Wymagaj  od innych wiele, samemu robi c 
jeszcze wi cej.  
 W s owach tych prawdziwych, chc  wyrazi  
swój szacunek dla Pana Cezarego. Podzi ko-
wa  mu za to, co zrobi  dla poczucia warto ci 
naszej lokalnej wspólnoty. 
 Dzi kuj  Panie Cezary. 
 Wac awa Skrobecka: Cezarego Kocota 
wspominam bardzo yczliwie. Dzieci stwo 
sp dzi  w bezpo rednim s siedztwie Szczepa -
skich i Skrobeckich - rodzin ze strony mojego 
m a Stanis awa. Dlatego cz sto - podczas od-
wiedzin - wraca  pami ci  do tamtych ci kich, 
wojennych czasów. Dyskutowali równie  na 
inne tematy, g ównie lokalne, poniewa  Pan 
Cezary ywo interesowa  si  Dr d ewem, jego 
histori  i tera niejszo ci . Kontaktowa  si  
z nami tak e telefonicznie, np. z okazji wi t 
lub imienin, czy tak po prostu z pytaniem 
o zdrowie, co nowego w Dr d ewie. I nie by y 
to pytania tylko kurtuazyjne i zdawkowe, ale 
takie zwyczajne, serdeczne. Jako dobry s siad 
towarzyszy  nam w chwilach trudnych, jak cho-
roba w rodzinie, czy mier  m a. I takim po-
zosta  w naszej pami ci. 
 Miros aw Szewczak: Cezary Kocot po woj-
nie by  najpierw w Przasnyszu, potem chyba 
w Szczytnie, by  te  w Toruniu, i chyba w Olsz-
tynie. Ja z bratem kszta cili my si  w Szczytnie 
w zawodzie rolniczym, on chcia  i  w lady oj-

ca nauczyciela. Z dyplomem zosta  w Warsza-
wie, tam otrzyma  mieszkanie. 
 Czarek zawsze dzieli  si  ze mn  swoimi pla-
nami dotycz cymi Dr d ewa i jego przesz o-
ci. Konsultowa  pewne sprawy. Mia  swoj  

wizj  dla starego ko cio a dr d ewskiego. 
Bardzo prze ywa  obecno  na li cie Wildste-
ina. 
  Byli my z synem Andrzejem w Warszawie na 
jego pogrzebie. Tamtejszy ks. prob. emocjonal-
nie podkre li  bezinteresowne zas ugi Cezarego 
w sporz dzaniu projektów konserwatorskich 
dla ko cio a i zaanga owanie pani Wies awy, 
która w stanie wojennym udziela a tak e bezin-
teresownych porad prawnych.   
 Jacek laski: Przy budowie domu pana Ce-
zarego na Górce pracowa em od samego po-
cz tku. By em te  u niego w Warszawie. Darzy  
ludzi zaufaniem. Zostawia  mi klucze na czas 
swego wyjazdu do stolicy. 
 Anna i Kazimierz Warych: Mieszkamy tu 
od 1968. Budowa em Cezaremu Kocotowi dom 
od podstaw (fundament zrobi  murarz Do-
brzy ski). Plac odkupi  od B kowskich - po-
cz tkowo nie chcieli sprzeda , ale jako  upar-
cie ich przekona . Wcze niej tu mieszkali Ru-
dawscy, a oni mieli t  posiad o  od Zakrzew-
skiej.  
 Cezary by  dobrym s siadem; odwiedza  nas 
cz sto tak po prostu, i z okazji np. imienin. 
Ostatnio by  u nas z kwiatami na Anny (26 lip-
ca 2012). Kwiaty mia  z w asnego ogródka. 
A na swojej posesji przebywa  ostatni raz 
w sierpniu na swoje urodziny [ur. 18 sierpnia 
1929 - TK]. Pobyt trwa  kilka dni przed i po 
urodzinach. Mia  wtedy bardzo du o go ci, 
przede wszystkim z rodziny. W czasie tego po-
bytu prawie codziennie na kilka godzin wyje -
d a  gdzie  z córk  Magd  - mo e do lekarza,, 
mo e w odwiedziny. O swojej chorobie mówi  
otwarcie, cieszy  si  z pomocy zi cia, lekarza. 
Mia  nadziej  na wyzdrowienie. Jednak ostat-
nio opada  z si , mia  k opoty z utrzymaniem 
równowagi. Da  naszej wnuczce kilka ksi ek 
historycznych, z my l  o dobrym wykorzysta-
niu.  

 Zna em Cezarego od dawna, poniewa  kon-
taktowa em si  z jego ojcem W adys awem, 
z którym mieli my wspólne zainteresowania 
pszczelarstwem. Cezary lubi  przyrod , dokar-
mia  ptaki, rozmieszcza  dla nich klatki l gowe. 
By  cz owiekiem towarzyskim, oczytanym. Lubi  
porz dek w domu i otoczeniu. Ci gle co  sa-
dzi , sia , piel gnowa . U niego nawet w ko-
t owni nie by o kurzu! Dzia k  kupi  z my l  
o pe nej samodzielno ci (na ojcowi nie pewnie 
ta swoboda by a ograniczona). Na moj  uwag  
po co si  budowa  na stare lata (mia  wtedy 
sko czone 60), odpowiedzia , e to w a nie naj-
lepsza pora, bo za m odu o tym si  nie my li. 
Liczy  na d u sze ycie, mia  w rodzinie d ugo-
wiecznych [ojciec Cezarego W adys aw do y  
stu lat - TK].  
 By am tam u niego w domu ze dwa razy, ale 
ze s yszenia wiem, e by o urz dzone gustow-
nie. Od nas dobry widok na ca  posesj , wi c 
wiedzieli my o jego pobytach, powrotach i wy-
jazdach. A przy okazji yczliwe, s siedzkie do-
pilnowanie ca ej posiad o ci. 
 Na pogrzebie by a nasza córka oraz Zosia 
Kowalewska i Stasia P óciennikowa. 
 Krótkimi wspomnieniami podzieli y si  tak e 
osoby pragn ce zachowa  anonimowo . Ich 
wypowiedzi sprowadzaj  si  do stwierdze  
w rodzaju:  
- Za ma o zna am/zna em pana Kocota, a szko-
da. 
- Nie mia am/mia em z Nim bli szych kontak-
tów, ale znam Jego dokonania. 
- Pan Cezary by  cz owiekiem kulturalnym, tak-
townym. Prawdziwy patriota. 
 

*  *  * 
 

 Zna em Go od zawsze, ale bezpo rednie na-
sze kontakty trwa y zaledwie przez kilka ostat-
nich lat. Pocz tek by  nadzwyczaj prozaiczny - 
poprosi  mnie o przepisanie pewnego r kopisu, 
poniewa  nie pos ugiwa  si  komputerem. I tak 
si  zacz o - od zbie nych zainteresowa , czyli 
od bli szego poznawania historii lokalnej. 
Przysz e, nieko cz ce si  rozmowy, cz sto w 
plenerze, dotyczy y praktycznie wszystkich 

Cezary Kocot, 2008 
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tematów odnosz cych si  do naszej ma ej oj-
czyzny. Czerpa em z bogatych zasobów Jego 
rozleg ej wiedzy.  

 Pan Cezary potrafi  interesuj co prowadzi  
rozmow  na ka dy temat. Oprócz dzielenia si  
ze mn  kolejnymi odkryciami z udanych kwe-
rend, ch tnie dyskutowa  z on  o uprawie wa-
rzyw, kwiatów czy krzewów. W nawale proza-
icznych zaj  pami ta  o danych obietnicach, 
tych drobnych, na pozór nieistotnych, proza-
icznych. - Pani Danusiu, przywioz em dla pani 
obiecany krzew ró y.   
 Poczytuj  sobie za honor, e mia em okazj  
i przyjemno  wspó pracowa  z Panem Ceza-
rym Kocotem, m.in. przy opracowywaniu 
dziejów drewnianego ko cio a i parafii, historii 
rodu Krasi skich czy w kwestii wyja nienia 
miejsca spoczynku Edwarda Rolskiego. „Ze 
wspomnieniem mi ej wspó pracy” - napisa  mi 
w dedykacji opracowania Dr d ewo - ko ció  
drewniany, otoczenie historyczne.  
 Tu dodam, e mia  realn  wizj  ratowania 
drewnianego ko cio a, tu na miejscu, w Dr -
d ewie. Dlatego bardzo ubolewa  nad faktem 
jego translokacji do Sierpca w 2007 r. - Panie 
Tadeuszu - powtarza  wielokrotnie - ten ko-
ció  powinien by  pozosta  u nas. Nale a o je-

dynie czyni  usilne zabiegi o pozyskanie fun-
duszy na jego renowacj , konserwacj  i rozbu-
dow . Osobi cie a uj , e b d c wówczas za 
granic , nie mog em w czy  si  w te dzia a-
nia. A potem ju  by o za pó no...  
 Skrupulatnie dokumentowa  przebieg de-
monta u tej zabytkowej wi tyni. Z piety-
zmem przechowywa  fragmenty desek, obra-
mowa , dekoracji czy nawet gwo dzie. O tych 
detalach, jak i o ca ym zabytku snu  ciekawe 
opowie ci. W ogóle y  tutejsz , lokaln  histo-
ri .  

 Jednak bezwarunkowa jednomy lno  nie 
by a wpisana w nasz  znajomo  i wspó prac . 
Trafia y si , owszem, i pewne rozbie no ci - 
chocia by przy inicjatywie nadania rondu 
w Dr d ewie imienia ks. Stefana Morki. Tu 
akurat mia  odr bne ni  ja zdanie, które zaak-
centowa  w kontrwniosku: „Wyró nienie ksi -
dza Stefana Morko w pami ci parafian zas u-
guje na poparcie. (…) Jakkolwiek z szacun-
kiem mo na odnie  si  do inicjatywy (…), to 
jednak obiekt, wskazany jako no nik takiej 
pami ci, nie zosta  wybrany stosownie”. 
(2010) 
 Taka postawa wiadczy a o Jego silnej oso-
bowo ci. Potrafi  jednoznacznie i stanowczo 
wyrazi  swój pogl d, zdanie, opini  na dany 
temat. Upomnie  si  o swoje. I tu tkwi a Jego 
wielko . 
 Z licznych rozmów z Panem Cezarym naj-
bardziej utkwi a mi w pami ci jednak ta ostat-
nia, telefoniczna (imieninowa, z 28 pa dzier-
nika 2012 r.), której obszerne fragmenty przy-
taczam:  
- Wszystkiego najlepszego panu, a ma once, 
pani Danusi, pomy lno ci, a zw aszcza dobre-
go zdrowia. 
- Dzi kuj , dzi kujemy Panu za pami . (…) 
Dawno si  nie widzieli my, nie mieli my okazji 
porozmawia . 
- No tak, mo e si  spotkamy - porozmawiamy, 
bo jest zawsze o czym pogada .  
- Oczywi cie, temat zawsze si  znajdzie. 
- A ja jestem pod opiek  lekarza, niestety.  
- S ysza em o Pa skiej niedyspozycji, wspó -
czuj ... 
- Ale, zapewniam pana, e nic, nic mnie nie bo-
li, nic nie cierpi . Wie pan co, musia em wy-
stawi  dom na sprzeda . 
- Tak s ysza em. I tutaj osobi cie czuj  du y 

dyskomfort, poniewa  rodzina Pa stwa Koco-
tów by a z Dr d ewem zwi zana od dziesi -
cioleci...  
- Widzi pan, ale ta formu a domu, samochodu 
to mi ju  min a …Jaki  wyjazd wycieczkowy, 
ciekawy, to te  ju  mi min o… Tak, e ze spo-
kojem przyjmuj  ten los, który mi Najwy szy 
wyznaczy … 
-  B d my najlepszej my li. 
- Ja jestem dobrej my li, zw aszcza, e nie 
cierpi  nic!   
- To dobrze…, ycz  Panu powrotu zdrowia… 
- Dzi kuj  bardzo serdecznie, dzi kuj , panie 
Tadeuszu.  Dowidzenia…  

 
* * * 

 
 Cezary Kocot zmar  dwa miesi ce pó niej…  
 Spoczywa na Cmentarzu Bródnowskim 
w Warszawie. 
 Requiescat in pace. 
 

Tadeusz Kruk 
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Moje 
Kurpi  poznawanie 

 
 
 

Tadeusz  KRUK 
 
 Z czasów wczesnego dzieci stwa utkwi y mi 
w pami ci strz py niezliczonych rozmów pro-
wadzonych przez starszych, w domu rodzin-
nym i na tzw. wsi. Rozmówcami byli niejed-
nokrotnie ludzie ju  wiekowi, których metryka 
urodzenia si ga a ko ca lat 70. XIX wieku. 
Dyskusje dotyczy y najcz ciej spraw dnia co-
dziennego, ale eby przedstawi  prawdziwy 
obraz ycia, wracano te  cz sto do wydarze  
z przesz o ci. S ucha em z zaciekawieniem, nie 
zawsze rozumiej c o co chodzi. Niemniej, co  
tam w pami ci pozostawa o. Stopniowo 
skromniutka wiedza dziecka zacz a wykra-
cza  poza w asne podwórko i swoj  wie . Za-
cz y si  pojawia , nieznane dot d, nazwy 
miejscowo ci znacznie oddalonych od rodzin-
nego Dr d ewa. Z tych wi kszych to Krasno-
sielc i Jednoro ec. Ten ostatni by  jednoznacz-
nie uto samiany z Kurpiami.  
 Nie jestem w stanie powiedzie , kiedy po raz 
pierwszy us ysza em o innych kurpiowskich 
miejscowo ciach, jak Baranowo, Myszyniec 
czy Kadzid o, albo o Kurpiowszczy nie czy 
o Puszczy Zielonej. Pocz tkowo te nazwy 
brzmia y obco, ale powtarzane, z czasem 
oswoi y ucho i zapad y w pami . Ciekawe by-
y rozmowy w kr gu rodzinnym, poniewa  do-

tyczy y osób bliskich. Poznawa em stopniowo 
zawi e koligacje rodzinne, si gaj ce korzenia-
mi gdzie , w a nie, na Kurpiowszczyzn . 
 - Franek to pochodzi z Czerwi skich, a He -
kowa to z Rycicy, oboje z parafii baranowskiej 
- s ysza em cz stokro  o dwojgu kuzynach. 
W podobny sposób dociera y do mnie informa-
cje o pochodzeniu znajomych i osób zupe nie 
mi nieznanych. Dowiadywa em si  niekiedy 
znienacka, e t e n jest Kurpiem, a znów t a m t 
e n o eni  si  gdzie  na Kurpiach. Zamiennie 
u ywano synonimu - puszcza. A na pytanie, 
gdzie to dok adnie jest, pada o zazwyczaj: to 
daleko. Dla dziecka to d a l e k o brzmia o 
niemal jak sztampowy pocz tek bajek: Za gó-
rami, za lasami, za rzekami… A i rzeka rze-
czywi cie by a wymieniana - rzeka Orzyc, jako 
swoisty, umowny punkt graniczny z ow  Kur-
piowszczyzn .  
 Ta tajemnicza kraina po o ona by a wi c na 
pewno za Orzycem, co nie oznacza o, e roz-
poczyna a si  dos ownie tu  na jego lewym 
brzegu. Bo pierwszy lepszy mieszkaniec zza 
Orzyca, twierdzi , e to jeszcze dalej, ba, du o 
dalej. Wypada o na Gaczyska, Rupin i Ja-
strz bk . I dalej, w kierunku Baranowa, Dyle-
wa, Kadzid a i Myszy ca. W ucho wpada y te  
nazwy jeszcze innych miejscowo ci, jak np. 
Brodowe ki, Zawady, Czarnotrzew. Poja-
wia y si  te  nazwy rzek: Narew, Omulew, 
P odownica i Rozoga. Najcz ciej jednak 
w rozmowach przewija o si  Baranowo, za-
zwyczaj w kontek cie comiesi cznych jarmar-

ków oraz z racji kursuj cych stamt d, przez 
Dr d ewo, autobusów do Przasnysza i jedne-
go do Warszawy. Ten nawet mia  potoczn  na-
zw  - baranowiak (w odró nieniu od chorzela-
ka). By  rozpoznawalny ze znacznej odleg o ci 
po charakterystycznym brzmieniu klaksonu.  
 Autobusy do Przasnysza nadje d a y, od 
strony Baranowa, zazwyczaj ju  wype nione 
pasa erami. Pod ali nimi ludzie do swego 
powiatowego miasta do lekarza i szpitala, na 
targi i jarmarki, i w sprawach urz dowych. 
W sezonie wzmo onych robót polowych, 
w ka dy poniedzia ek lub pierwszy dzie  po-
wi teczny jechali na zarobek, jako robotnicy 

najemni; kobiety i m czy ni w sile wieku 
i m odzie  p ci obojga. Funkcjonowa y okre-
lenia: by  na robocie za Przasnyszem, i  na 

pielenie, na buraki, na niwa czy wykopki za 
Przasnysz.  
 Pierwsze pewne informacje o tej nieznanej 
mi wówczas krainie, czyli o Kurpiowszczy -
nie, mia em z przekazów rodzinnych. Niektóre 
pozna em w formie humorystycznej. Mama 
wielokrotnie opowiada a o swoim pobycie na 
weselu kurpiowskim (lata 30. XX w.) w Czer-
wi skich. Urzeczona bogactwem wspania ych 
obrz dów, widzianych wówczas oczyma nasto-
latki, wraca a do nich przy ka dej nadarzaj cej 
si  okazji, opisuj c wesele z detalami. Szcze-
gólnie dwa epizody utkwi y mi w pami ci. 
Pierwszy, gdy jeden z zaproszonych go ci, 
przyjezdny, znaczn  cz  imprezy sp dzi  po-
za domem weselnym, poniewa  nie znaj c 

miejscowych realiów, dawa  z pocz tku zbyt 
hojne datki do kapelusza, i zabrak o mu go-
tówki na dalszy udzia  w kolejnych ods onach 
zabawy. - Braciszku - ali  si  potem do pana 
m odego - trzeba by o powiedzie , jakie tu 
zwyczaje, to bym si  by  lepiej przygotowa . 
Drugi w tek dotyczy  muzykantów z Lipy. Ci, 
wyczerpani, po dwóch dobach intensywnego 
grania, opu cili potajemnie odpoczywaj cych 
weselników, gdy  zanosi o si  na dalszy, bez-
terminowy ci g zabawy. Rejterada, nast pi a 
we wtorek nad ranem. Instrumenty - peda ów-
ka, skrzypce i b ben - ukryto na wozie, z wra-
caj cymi w okolice Dr d ewa go mi, nato-
miast muzykanci, a by o ich trzech, poszli pie-
szo bocznymi drogami. 

T. Kruk po praz pierwszy przy szkole w Bakule-Ziomku, sierpie  1978 

 Trzeba przyzna , e przez d ugie lata moja 
wiedza o Kurpiowszczy nie i jej mieszka cach 
by a bardzo skromna, szcz tkowa. I pochodzi a 
przede wszystkim ze róde  ju  wymienionych. 
Bo w szkole poznawa em histori  ró nych re-
gionów Polski, ale o Kurpiowszczy nie nie by-
o osobnych tematów. Jedynie mój polonista, 

pan Franciszek Dawid, podkre la  swoje kur-
piowskie pochodzenie. Urodzi  si  w Czarno-
trzewiu, i tam sp dzi  wczesne dzieci stwo. 
Cz sto, w barwnych opowie ciach, wraca  do 
rodzinnej wsi nad Omulwi . Przy okazji zaw-
sze dorzuca  jak  anegdot . Jedna z nich doty-
czy a podró y babci pana Franciszka na odpust 
do wi tego Miejsca. Babcia, maj c do poko-
nania ponad 30 km, poprosi a m a, eby j  
odwióz  chocia  w okolice Dr d ewa. Dzia-
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dek ch tnie przygotowa  zaprz g, wsiad  na 
wóz, a onie poleci … prowadzi  krn brne wo-
y, t umacz c si  tym, e w drodze powrotnej 

b dzie przecie  zdany jedynie sam na siebie, 
wi c niech chocia  w jedn  stron  nóg sobie 
zaoszcz dzi. Praktycznie o d w o  o n a babcia 
dotar a do celu pieszo… 
 Dalsze wiadomo ci zdobywa em na w asn  
r k , np. z prasy i w bezpo rednich kontaktach 
z ró nymi lud mi, m.in. od kolegów ze szko y 
redniej, wywodz cych si  spod Dylewa czy 

Myszy ca. By y ciekawe same przez si , i za-
skakuj ce, e to w sumie tak blisko, po s -
siedzku przecie , a ja dowiaduj  si  z takim 
opó nieniem. W pod aniu tropem ciekawo ci 
dopomóg  mi - jak to zazwyczaj w yciu bywa 
- przypadek. W poszukiwaniu przys owiowego 
miejsca na ziemi, trafi em w latach 70. na Kur-
piowszczyzn . I to w roli nauczyciela, do wiej-
skiej szko y. Najpierw za Myszyniec, potem za 
Baranowo. Sta  przystani  okaza a si  szko a 
w Bakule-Ziomku. Odleg o  pomi dzy obu 
wsiami wynosi kilkaset metrów. Na pytanie o 
powód nietypowej nazwy wyja niono mi, e 
szko a stoi wprawdzie na gruncie ziomkow-
skim, ale poprzednio w a cicielem tej posesji 
by  mieszkaniec Baku y, wi c spór rozstrzy-
gni to kompromisowo, nadaj c placówce dwu-
cz onow  nazw . Potem wielokrotnie mia em 
okazj  wyja nia  t  ciekawostk  innym, np. 
kole e stwu po fachu, najcz ciej podczas 
podpisywania listy obecno ci, poza macierzy-
st  gmin .  
 Sama nazwa Baku a by a mi znana i bardzo 
bliska z ca kiem innej przyczyny - tak brzmia o 
rodowe nazwisko mojej matki. Pierwszy raz 
postawi em tu nog , w ramach rekonesansu, na 
nieca e dwa tygodnie, przed rozpocz ciem pra-
cy. Po wyj ciu z autobusu, widz c rozwidlenie 
dróg, zapyta em kogo  o t  w stron  szko y. 
Wskaza  uprzejmie, aczkolwiek ze zdziwie-
niem w oczach, e kto  pyta o co  tak oczywi-
stego, jak droga z Baku y do Ziomku. Przyby-
em, zobaczy em i - spodoba o mi si . Pierwsze 

wra enie w nowym miejscu pracy i zamieszka-
nia by o bardzo pozytywne. Na potwierdzenie 
prawdziwo ci s ów dodam, e ta moja, proza-
icznie rozpocz ta, przygoda z Kurpiowszczy-
zn  trwa a nieprzerwanie ponad 25 lat! 
 W nowym rodowisku z ciekawo ci  roz-
gl da em si  ja, z nie mniejsz  uwag  patrzono 
na mnie. Ludzie, jak wsz dzie, lubi  o nowym 
wiedzie  co  wi cej. Nikogo tu wcze niej nie 
zna em, wi c ka da rozmowa by a wietn  
okazj  do zawarcia znajomo ci. Przy dalszej 
wymianie zda  okazywa o si , e rozmówcy 
mieli jakie  kontakty z moimi stronami rodzin-
nymi, g ównie z racji przejazdu do Przasnysza. 
Ale nie tylko, bo kto  mia  rodzin  niedaleko, 
albo koleg  z wojska, pracy lub ze szko y, 
a niektórzy znajomych, chocia by z… jarmar-
ków. Tematów nigdy nie brakowa o. Ch tnie 
wdawa em si  w krótsze i d u sze pogaw dki. 
Jedn  z takich sposobno ci by y szkolne wy-
wiadówki. Poza tym spotkania gdzie  po dro-
dze, na rybach i grzybach, albo w klubie „Ru-
chu” lub na przystanku autobusowym. Do -
czali wówczas inni, przypadkowi rozmówcy. 
Nieraz podczas takich rozmów samorzutnie ro-
dzi y si  zabawne sytuacje, jak nast puj ca: 
 Na przystanku siedzi grupka osób. Wi k-
szo  czeka na autobus. Starszy pan, który 
przysiad  si  dla towarzystwa, zagadn  znajo-
mego, du o m odszego od siebie?  

- A ty, gdzie teraz je-
ste ?   
- W Warszawie - od-
rzek  ten, zgodnie 
z prawd . 
- Gdzie? - dopytuje si  
g uchy dziadek. 
- W Warszawie - od-
powiada g o no, po 
raz drugi, zagadni ty. 
- Gdzie?! - dziadek 
obcesowo ponawia 
pytanie.  
- Blisko! - odkrzykuje 
pytany. 
W uszach pytaj cego, 
wyraz blisko, za-
brzmia  jak Kalisko, 
czyli nazwa s siedniej 
wsi, wi c zdenerwo-
wany mówi:  
- To ty, leniu, do Kali-
ska na pekaes cekas?! 
 Gdy ju  jest mowa 
o wsiach kurpiow-
skich, to dodam, e 
niektóre s  bardzo 
rozcz onkowane, maj  
po kilka przysió ków. 
Z tej racji o jednej 
z nich s ysza em wie-
lokrotnie zabawn  
dykteryjk , jak to pe-
wien obcoj zyczny 
o nierz, tu  po fron-

cie w 1945 r., nie móg  si  z niej wydosta . - 
Kakaja eto dzierewnia? - pyta . S ysz c w od-
powiedzi nazw  wsi, szed  kr tymi dró kami 
przed siebie, we wskazanym kierunku. Widz c 
kolejne zabudowania, pyta  znów: - Kakaja eto 
dzierewnia? - Odpowied , zgodnie z prawd , 
by a ta sama. B kaj c si  nadal po lasach, po-
mi dzy kolejnymi przysió kami, gdy us ysza  
po raz, nie wiadomo który, e to wci  ta sama 
wie , siarczy cie zakl , po czym wyrazi  zdzi-
wienie jej wielko ci : - Kakij eto bolszyj go-
rod!  
 Przed bacznym okiem ciekawskich nic nie 
umkn o, w my l przys owia, e wiedz  s sie-
dzi jak kto siedzi. Tym bardziej, e dla niektó-
rych normalno ci  by a codzienna, poranna s -
siedzka wizyta, czy odwiedziny s siada przy 
jakimkolwiek zaj ciu - w domu, w polu, 
w obej ciu. Odwiedzaj cy, ju  z daleka, bez 
zb dnych wst pów, rozpoczyna  rozmow , co 
wygl da o na kontynuacj  poprzedniej. Prze-
kraczaj cy próg domostwa pozdrawia  obec-
nych s owami: Niech b dzie pochwalony Jezus 
Chrystus, a ci odpowiadali: Na wieki wieków. 
Amen. Widz c kogo  przy pracy, nale a o po-
wiedzie : Szcz  Bo e. Pozdrowiony odpo-
wiada : Bóg zap a . Tu warto doda , e nie by-
o w zwyczaju puka  do drzwi. Co wi cej, 

w nie tak znowu odleg ych czasach, tu nie za-
mykano mieszka  na klucz, a wst p na po-
dwórko te  by  wolny!  
 Bardzo religijnie obchodzono wi ta i inne 
uroczysto ci ko cielne. Pokonywano bez szem-
rania, najcz ciej pieszo, kilometrowe odleg o-
ci do ko cio a parafialnego w Baranowie. 

W ka d  pierwsz  niedziel  miesi ca, na 
wspóln  modlitw , zbierali si  po domach, 
cz onkowie kó ek ró a cowych. Przez ca y 
maj, wierni gromadzili si  na wspólne nabo-

e stwa maryjne pod przydro nym krzy em. 
Wn trza domów zdobi y liczne wi te obrazy, 
a w niektórych mo na by o spotka  tak e 
„ wi ty k t”, czyli domowy o tarzyk. Wielkim 
prze yciem dla rodziny by a doroczna wizyta 
duszpasterska miejscowego ksi dza zwana ko-
l d . By  to praktycznie dzie  wolny od zb d-
nych zaj . Mieszkanie posprz tane, domowni-
cy od wi tnie ubrani i cierpliwie oczekuj cy na 
dostojnego go cia.  
 S siedzi i znajomi w odniesieniu do siebie 
nie u ywali zwrotu pan, pani. Zwracano si  
wi c do m czyzn po prostu: Baku o, Gradzie, 
Grzybie, Myd o, Orle, a do niewiast o tych na-
zwiskach: Baku owo (Bakulino), Gradzino, 
Grzybko, Myd owo, Orlino. Z g bokim sza-
cunkiem natomiast odnoszono si  do osób star-
szych, np. Babciu, popilnujecie mi dzieci?; 
Dziadku, mo e wam w czym pomóc?; Grzybko, 
czy jedziecie z nami na jagody? Wi kszo  
mieszka ców, zw aszcza nosz cych to samo 
nazwisko mia a (i ma), bardziej lub mniej traf-
ne, przydomki, np. Pawlak (od Paw a) czy Ja-
niak (od Jana). To jedyny sposób na odró nie-
nie we wsi kilku rodzin Myd ów, Or ów, Grzy-
bów itd., w dodatku o powtarzaj cych si  
imionach. Równie  przydomki, ale cz sto 
o zabarwieniu pejoratywnym, nosi y (i nosz ) 
tak e niektóre wsie. Tu wystarczy o nieopatrz-
nie wypowiedziane s owo, by spotka  si  
z yw  reakcj  np. Malonów, Rejbaków, Ko -
nierzy czy Krzy aków. Na tolerancj , do pew-
nego stopnia, mog  liczy  nowo przybyli. Jed-
nak, ku przestrodze, przyda si  stara, dobra 
i sprawdzona rada - po prostu nale y wiedzie , 
co si  mówi, a nie na odwrót. 
 

Spacer rodzinny w tzw. D bniaku w pobli u szko y, Baku a 1982 
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 Zaaklimatyzowa em si  szybciej ni  mog em 
przypuszcza . Tak w pracy, jak i w miejscu 
zamieszkania. Wsz dzie mia em blisko, ycz-
liwi s siedzi dooko a. Na miejscu sklep i pocz-
ta. Bardzo dobre po czenie autobusowe. Czas 
wolny mi o up ywa  mi w klubie „Ruchu”. 
W moim przypadku szczególnie mi o, ponie-
wa  gospodyni obiektu, pani Danuta Myd o 
(dla miejscowych Pawlakówna), w przysz o ci 
zosta a moj  on . Rodowita Kurpanika, 
z dziada pradziada, czyli „pniok”. A s  jeszcze 
„krzoki” (ci, którzy zamieszkali na Kurpiach) 
i „ptoki” (ci, którzy urodzili si  na Kurpiach, 
ale mieszkaj  poza regionem). Zgodnie z takim 
podzia em by em na pewno „krzokiem”. Tu, 
w Bakule i Ziomku, wychowywa y si  
i ucz szcza y do „mojej” szko y nasze dzieci - 
Donata i Janusz.  
 Jak zatem wida , z Kurpiowszczyzn  zwi -
za em si  ci le poprzez wiadomy wybór, pra-
c  zawodow  i koneksje rodzinne. Jako na-
uczyciel mia em sposobno  przez wier  wie-
ku poznawa  „na ywo” histori , tradycje 
i zwyczaje kurpiowskie i - co najwa niejsze - 
autentycznych mieszka ców, w cznie z ich 
niepowtarzaln , barwn  gwar , której sam 
ch tnie u ywa em. I tak mi ju  do dzisiaj pozo-
sta o. W bezpo redniej konfrontacji okaza o 
si , e radz  sobie ca kiem nie le. Ze zdumie-
niem stwierdzi em, e znaczny zasób s ownic-
twa wynios em… z domu rodzinnego. By y 
wprawdzie pewne ró nice w wymowie, ale 
w sumie niewielkie. W tej sytuacji nowe wyra-
zy przychodzi y mi z atwo ci . Gorzej jest 
z pisaniem, zw aszcza, e dopiero dwa lata te-
mu (2010) ukaza y si  zasady pisowni dialektu 
kurpiowskiego. 
 Pierwsza, niepowtarzalna dla mnie okazja do 
spotka  i d u szych rozmów, z poszczególny-
mi mieszka cami Baku y nadarzy a si  nieba-
wem, jesieni  1978 r., gdy zosta em powo any 
na rachmistrza spisowego. Po dziesi ciu latach, 
w tej samej roli, odwiedzi em wszystkich 
mieszka ców Ziomku. By em mile zaskoczony 
ciep ym i serdecznym przyj ciem, wcale nie 
jako urz dnik, a kto  bliski. Czu em si  niekie-
dy nieswojo, bo m ody, czyli bez wi kszego 
do wiadczenia yciowego, po drugie obcy (bo 
„krzok”), a tu takie zaufanie. Od prywatnych 
rozmów i zwierze , skarg i narzeka , porad 
w ró nych sprawach, a  do pró b np. o media-
cj  w zatargach rodzinnych i s siedzkich. No 
i ta prawdziwa go cinno , szczero  i yczli-
wo . 
- Te wycinanki, to dla pana, tak na pami tk , 
ode mnie.  
- Panie, a zna pan torf? Bo jak nie, to ja przy-
nios . I pan zobaczy, i dzieciom na lekcji poka-
e. Panie, kiedy  to si  tylko torfem pali o.  

- Niech pan przyjdzie z koszem po jab ka. Lato  
obrodzi y nad podziw. 
 Dowiadywa em si  o ludziach i zdarzeniach 
lokalnych. Po prostu, ywa lekcja historii. 
- A u nas przed wojn , proboszczem w Bara-
nowie to by  ks. Trzaskoma. Zgin  w obozie. 
To by  ksi dz! Albo, panie, jeszcze wcze niej 
by  taki ksi dz Skierkowski, co zbiera  pie ni 
kurpiowskie… 
- A po froncie, tu w szkole kierownikiem by  
niejaki Flunt, a ostatnio Konkiel. Zna  pan go? 
- Nie, nie zna em.  
- To, szkoda. A jaki rygor trzyma ! Panie, to 
by  nauczyciel! 

 Przy okazji tych spotka  przekona em si , e 
ludzie z natury maj  potrzeb  wygadania si . 
Dotyczy to szczególnie osób starszych, którzy 
ju  po stokro  opowiedzieli bliskim wszystko, 
z detalami. Ciesz  si  wi c ze znalezienia cier-
pliwego s uchacza. Potrafi  otworzy  si  przed 
nim na o cie . I czuj  si  dowarto ciowani. 
Stara em si , w miar  mo liwo ci wówczas i w 
przysz o ci, tym oczekiwaniom sprosta . Zda-
rza y si  tak e wyj tki, e wystarczy o tylko 
cz owieka wys ucha . I do . No bo jak zarea-
gowa  na takie „pere ki” przekazywane z naj-
g bszym przekonaniem o ich prawdziwo ci? 
 Otó  pewien wiekowy pan, któremu rzeczy-
wisto  miesza a si  z fantazj , po zwerbowa-
niu chocia by jednego s uchacza (najlepiej 
przybysza, takiego jak ja), raczy  go niesamo-
witymi opowiastkami. W jednej nich znalaz  
si  w sytuacji biblijnego Jonasza. Pewnego ra-
zu, podczas owienia ryb nad Omulwi  w oko-
licach Rudy (tj. Brodowych k), zosta  zaata-

kowany i po kni ty przez... rekina. Mimo bez-
nadziejnego po o enia zachowa  zimn  krew. 
Przez ca y czas liczy  na pomoc. I ta nadesz a 
w okolicach Czarnotrzewia, gdzie rekina za-
atakowali pobliscy ch opi. W ruch posz y pod-
r czne narz dzia, jak kosy, wid y, cepy, k oni-
ce, siekiery. Po kni ty, s ysz c znajome g osy, 
prosi  o ostro no : - „Ch opy, uwazajta, bo ja 
tu siedz !”. Szybkim ruchem przeci  kozikiem 
brzuch potwora i wydosta  si  na wolno . – 
A mi sa starczy o dla wszystkich - zapewnia . 
 Opowiada  te , jak innym razem, a by o to 
tu  po wojnie, wspólnie z kim  z rodziny i s -
siedztwa uruchomi  zepsuty czo g stoj cy za 
stodo . 
- Za ozylim mu ko a i je dzilim po podwórzu. 
 Zainteresowania regionem rozwija em 
w bezpo rednich kontaktach z uczniami przy-
gotowuj c ich do ró notematycznych konkur-
sów, np. do udzia u w „Turnieju Wiedzy 
o Kurpiowszczy nie”. Zacie nieniu tych kon-

T. Kruk z wychowankami, kl. V, 1990 

Rok szkolny 1998-99. 
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taktów sprzyja y kolejne rajdy rowerowe b d  
kuligi po okolicy, lub wycieczki turystyczno-
krajoznawcze po regionie. Wraz z uczniami 
wielokrotnie odwiedza em Zagrod  Kurpiow-
sk  w Kadzidle, Skansen Kurpiowski w No-
wogrodzie, Muzeum Kurpiowskie w Ostro -
ce, Rezerwat „Czarnia” i liczne miejsca pa-
mi ci narodowej, np. pomnik w Bandysiach, 
cmentarz wojenny za Majkiem. By  to bezpo-
redni kontakt z histori  i jej wiadkami. 

Z sentymentem wspominam liczne spotkania 
i rozmowy z ciekawymi lud mi; np. z jednego 
z pierwszych pobytów w Nowogrodzie utkwi a 
mi w pami ci mi a rozmowa z wiekowym Ja-
nem widerskim, wspó pracownikiem samego 
Adama Ch tnika. 
 Do poznawania ludzi i regionu wykorzysty-
wa em wszelkie nadarzaj ce si  sposobno ci 
i okazje. Ch tnie w cza em si  w lokalny nurt 
ycia spo eczno-kulturalnego. By em cz on-

kiem obwodowych komisji wyborczych, Ko-
misji O wiaty przy Radzie Gminy Baranowo, 
prezesem ZNP w tej e gminie. Dzi ki temu, 
czyli licznym wyjazdom w teren, do cieka-
wych miejsc i na spotkania z interesuj cymi 
lud mi, mia em informacje o Kurpiowszczy-
nie z pierwszej r ki. 

 Jako naród s yniemy z wielu pozytywnych 
wzorców, a w tym z go cinno ci i humoru. Nie 
mo e zatem by  inaczej na Kurpiach. Go cin-
no  tutaj wzorowa, taka prawdziwa. Potrafi  
te  humorystycznie wykorzysta  niepowta-
rzalne walory swojej gwary, co obrazuj  po-
ni sze przyk ady:  
 W autobusie pe nym podró nych, zmierzaj -
cych na baranowski jarmark, rozmawiaj  g o-
no dwie znajome, mieszkanki s siednich wsi: 

- Jak tam z tem wasem zi ciem, psije? 
- Psije! Gada, ze psió , psije i psió  b dzie.  
- A nie bzije was, jak kiedy ? 
- Teraz mnij, bo chory… 
 Tytu em komentarza, do powy szej rozmo-
wy, niech b dzie lokalne, artobliwe dopowie-
dzenie, e niektórzy pij  dzie  w dzie , a w 
wi to dubelt (podwójnie).  

 Butelkowy temat zamyka gwarowa reklama 
bezalkoholowego piwa kozicowego, regional-
nego napoju sporz dzanego na bazie jagód ja-
owca: - Psij, Kurpsianko, psiwo z psiank ! 

 Pewnego razu, w okresie przed niwnym, 
us ysza em o ywion  rozmow  toczon  przez 
dwoje wiekowych s siadów.  
- Od nas to si  pójdzie na pole na trzy kosy - 
rzek  staruszek - ja z kobit , Sta ki oboje 
i m odzi oboje. To si  zetnie raz-dwa. 
- Ozorem to wszystko mo na - odrzek a z prze-
k sem wiekowa s siadka. 
 Gdy przed 30 laty obieg y wiat doniesienia 
o AIDS i o sposobach zara enia wirusem HIV, 
pojawi o si  zaraz kurpiowskie rozszyfrowanie 
skrótu choroby: A ZIDZIS! (A widzisz, doigra-
e  si !). 

 No i kurpiowski dowcip z brod :  
- Jasiu, wymie  trzy zwierz ta na zet.   
- Zilk, ziezióra i zaj c.  
 Na podkre lenie stanowczo ci i ch opskiego 
uporu, zreszt  nie zawsze uzasadnionego, te  
si  znajdzie jasne i klarowne okre lenie: Bzij, 
zabij. 
 Normalno ci  by y s siedzkie spotkania na 
awce przy drodze (cz ste widoki w niedzielne 

popo udnia). A tematów na d ugie godziny ta-
kich nasiadówek nigdy nie zabrak o.  

 Pewnego razu w licznym gronie za miewano 
si  z wpadki skarbnika pewnej lokalnej organi-
zacji, cz owieka doskonale znanego obecnym. 
Chodzi o o to, e ten e otrzyma  swego czasu 
pul  znaczków do rozprowadzenia w ród 
cz onków zwi zku, do którego nale a , z adno-
tacj : 40 szt. á 2,50 z  wys a . Przekonany, e 
takie tanie, bo wysz o mu po 6 groszy za sztu-
k , po prostu je… rozda , a skromn  nale no  
pokry  z w asnej kieszeni. A gdy nadawca 
upomnia  si  o pozosta e 97,50 z otych, ten nie 
móg  wyj  z os upienia: 
- Jak to? Przecie  wyra nie pisa o, eby 2,50 
wys a ”! 
 Kto , niejako przy okazji, przypomnia  sobie 
o przypadku ca odziennego zaj cia rozmow , 
przez s siadów pewnego wiejskiego gadu y, 
udaj cego si  rano na pole z fur  obornika. 
P yn y godziny, zmieniali si  rozmówcy, a on 
wytrwale rozprawia , w k bach tytoniowego 
dymu, na wszelkie mo liwe tematy. A gdy si  
spostrzeg , e s o ce jest ju  nad zachodem 
i czas na wieczorny oporz dek - najzwyczaj-

niej… zawróci  na podwórze, przek adaj c wy-
jazd z cuchn cym towarem na jutro. 
 Szampa ski nastrój podtrzyma  nast pny 
rozmówca, niedawno w eniony do wsi. - Przez 
lata - mówi  - mój znajomy, co zim  po ycza  
ode mnie raski, bezterminowo, chocia  w ar-
tach dorzuca , e tylko do wiosny…Ale nigdy 
sam nie oddawa , i jeszcze nosem kr ci , jak si  
upomina em o jej zwrot. Kiedy  mu mówi , e-
by sobie kupi , jak tak lubi kuligi i inne wyjaz-
dy. - Nie taka mi pilna - odburkn . - Ale znów 
przyszed  po Nowym Roku po yczy , e musi 
przywie  ksi dza na kol d . G upio by o od-
mówi , wi c po yczy em.  
 - A co to si  nie wyrabia o w pó po cie! - do-
rzuci  na zach t  do dalszych wspomnie  kto  
z wiecuj cych.  
 - No zdarza o si  nieraz i ela niak wci ga  
na dach chlewa, czy stodo y... Bo pozamienia-
ne furtki i bramy, albo wymazane drzwi i okna 
to by o… takie normalne. Temat chwyci  
i ka dy mia  co  do dodania, w czym uczestni-

Lekcja historii w kl. V, 2002 

Lekcja historii w kl. VI z o nierzem Ksi stwa Warszawskiego (nb. b. wychowankiem), 2003 
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e?  

 miej c z poto-
k adzi a obu de-

cze. Pro-

obi plotki 

ia frant.  

kwok … bocianiego ja-
ja. 
 - I nikt si  nie odgra-
a , tylko cierpliwie cze-

ka  do kolejnej okazji, 
eby si  „odwdzi czy ” - 

podsumowano zgod  
przed rozej ciem si  do 
gospodarskich zaj . 
 Jak to w yciu bywa, 
s  wzloty i upadki, s  
blaski i cienie. Á propos 
tych ostatnich - w 1987 r. 
mieli my, oboje z on , 
mo liwo  wypowiedze-
nia si  do gazety „Nasza 
Wie ” w serii „Ludzie 
kurpiowskiej wsi”. Ch t-
nie skorzystali my z nie-
codziennej, jak na ów-
czesne czasy, okazji. o-
na zaprezentowa a si  ja-
ko kierowniczka miej-
scowego Klubu Prasy 
i Ksi ki „Ruch” (czer-

wiec 1987). Natomiast ja, w arty-
kule „Blaski i cienie ycia na wsi”, 
jako nauczyciel zahaczy em, ze 
zrozumia ych wzgl dów, 
o o wiat . Gazeta ukaza a si  
z dat  28 pa dziernika
em jako nietypowy prezent imie-

ninowy.  
Po kilku dniach mój entuzjazm za-
cz to gasi . Chodzi o o nast puj cy 
akapit: Potrzeb jest mnóstwo, s  
one rozwa ane przez ró ne gremia 
i instytucje. Jednak ci gle brak 
rodków. W nadmiarze natomiast 

jest w o wiacie „wa nych” szkole , 
konferencji oraz zaj  typowo 
urz dniczych, o których miem 
twierdzi , i  w znacznej cz ci ni-
komu i niczemu nie s u . Zak óci-
em b ogi spokój urz dników. Do-

ciera y jakie  pomruki dezaprobaty. 
Na moje szcz cie rozesz o si  po 
ko ciach. Biurokracja mia a si  do-
brze i kwit a nadal. W tej kwestii, 
do dzisiaj, zmieni o si  niewiele. 
Przypuszczam, e wypow
chowa a aktualno  pomimo up y-

znale
przyczyn  nieporozumienia mi dzy nimi, po-
prosi a ich o wyja nienie zaj cia. I takowe 
us ysza a. Wypowiedzieli si  ch tnie, krótko i 
na temat: 

- Bo un my rozder letniak. 
- To un psirsy zder my cu
- A po co  mnie rzn  w lep
Zdumiona pani, niewiele rozu

u obopólnych oskar e , doprow
likwentów do wzajemnych przeprosin. Potem 
pozna a znaczenie nowych s ów: letniak - ma-
rynarka, cubek - czapka, lepy - usta. 
 Pewnego razu napisa em kartk  do ojca, któ-
rego syn sprawia  k opoty wychowaw
si em rodzica o przybycie do szko y w okre lo-
nym dniu i godzinie na posiedzenie rady peda-
gogicznej. Poda em kartk  przez tego  ucznia, 
który nazajutrz przyniós  j  z drugostronn  ad-
notacj  poczynion  r k  ojca. Rodzic zaprasza  
mnie do siebie, do domu, zaznaczaj c, ebym 
koniecznie zabra  t  kartk  ze sob .  
 Z kolei inna kole anka, podczas rozmowy z 
pewnym ojcem, wypomnia a mu, e r
na jej temat.  
- Ale, pani, ja si  wcale na pani  nie gniewam 
- odpar  z g up

Ludzie kurpiowskiej wsi - wzmianka prasowa, 1987 
T. Kruk - wzmianka prasowa, 1987 

OPINIE 

Blaski i cienie ycia na wsi 
 
 TADEUSZ KRUK - nauczyciel w Szkole Podsta-
wowej w Bakule, gm. Baranowo (Ostro ckie): 
 - Od 1978 roku pracuj  w Szkole Podstawowej 
w Bakule-Ziomku. Tutaj za o y em rodzin . ona Da-
nuta pracuje w miejscowym klubie „Ruchu”. Mam 
dwoje dzieci - siedmioletni  Donat  i o rok m odszego 
Janusza.   
 - Baku a jest redniej wielko ci wsi  so eck , liczy 
ok. 160 mieszka ców. We wsi dzia a KGW, OSP 
i ZSMP. M odzie  zrzeszona w ZSMP organizuje wie-
czorki taneczne, dyskoteki, podejmuje prace spo eczne. 
W wietlicy odbywaj  si  seanse filmowe, projekcje 
bajek dla dzieci, spotkania z przedstawicielami prasy, 
prelekcje i odczyty.  
 - W macierzystej szkole ucz  m.in. historii. Praca 
z m odzie  daje mi satysfakcj . Poprzez bezpo redni 
kontakt z uczniami i ich rodzicami jest mi atwiej 
uczestniczy  w rozwi zywaniu problemów m odych 
ludzi. Uwa am, e ucze  potrzebuje indywidualnego 
potraktowania jego - wydawa oby si  - nawet b ahych 
spraw. W miar  mo liwo ci i umiej tno ci staram si  
tym wymaganiom sprosta . Na ogó  podopieczni nie 
nastr czaj  wi kszych k opotów wychowawczych. Ci 
bardziej ambitni potrafi  zrekompensowa  trud w o o-
ny w ich edukacj  wzorowym zachowaniem, dobrymi 
wynikami w nauce i zaanga owaniem spo ecznym.  

Korespondencja z rodzicem, 1990 

 - ycie na wsi ma swoje blaski i cienie. Tych ostat-
nich jest niestety do  du o. Znam je i odczuwam jako 
mieszkaniec i nauczyciel. O wiata boryka si  z wielo-
ma trudno ciami. Np. pi dziesi cioletni budynek na-
szej szko y wymaga rozbudowy i modernizacji, lecz le-
y to obecnie w sferze marze . Równie  mieszkania 

wynajmowane nauczycielom (nie ma domu nauczycie-
la) nie zawsze odpowiadaj  dzisiejszym standardom. 
 - Potrzeb jest mnóstwo, s  one cz sto rozwa ane 
przez ró ne gremia i instytucje. Jednak ci gle brak 
rodków. W nadmiarze natomiast jest w o wiacie 

„wa nych” szkole , konferencji oraz zaj  typowo 
urz dniczych, o których miem twierdzi , i  w znacz-
nej cz ci nikomu i niczemu nie s u .  

Zanotowa : ZG 
Tygodnik Nasza Wie , 28.10.1987 r.  
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wana nauczycielka. 

-

, podczas wyciecz-
 si  nasz  grup  kto  

zo cz sto równie  na pi mie: - 

sentymentem. Obecnie, 

chodz , by nie powiedzie , e 

 Kur-

ogródek i bez kadze-

Tadeusz Kruk 
 Dr d ewo M

 
Od redakcji: Praca nagrodzona w konkursie 

8

- To raczej ja powinnam si  na pana pognie-
wa  - odpar a skonsterno
- Nie, pani, nie ma za co - rzek  rozbrajaj co. 
 Podczas przerwy wszed  do pokoju nauczy
cielskiego ucze , której  z klas pocz tkowych. 
Co  mówi , ale gwar obecnych i ha as z koryta-
rza zag usza y jego s owa. Us ysza em tylko 
ostatni wyraz: wo aj . Pytam go, kogo wo aj ? 
W odpowiedzi us ysza em: 
- Ciebie, Kruku! 
 W Ogrodzie Botanicznym
ki szkolnej, zainteresowa
z jednego z telewizyjnych programów dla 
dzieci. Zgrabnie porusza  si  na hulajnodze. 
Poprosi  dzieci o grupowe wyst pienie w jed-
nej ze scen. Obja ni  szczegó y, zrobi  kilka 
prób. Zadanie dzieci polega o na zbiorowej 
pogoni za uciekaj cym aktorem. Gdy ten 
w pewnej chwili rozpocz  inscenizowan  
ucieczk , a uczniowie jeszcze stali w miejscu, 
my l c, e to kolejna próba, wówczas jeden 
z naszych uczniów krzykn  na ca e gard o: - 
Gó ta go! Rozwrzeszczana gromada ruszy a 
z kopyta, biegn c znacznie dalej, ni  by o trze-
ba. Kamerzy ci przerwali nagrywanie. Po cza-
sie prób  powtórzono. Oby o si  ju  bez nie-
spodzianek. 
 Uczniowie potrafi  zaskoczy  w ró noraki 
sposób, bard
Ch op powoli bronowa , bo kamienie w azi y 
mu mi dzy z by - napisa  jeden z nich w roz-
prawce o pracy na roli. 
 Lata sp dzone na Kurpiowszczy nie wspo-
minam ze szczególnym 
w rodzinnym Dr d ewie, nad tym samym, 
wymienionym na wst pie Orzycem, ch tnie 
wracam - my lami i w opowie ciach - do 
utrwalonych obrazów znad P odownicy 
i Omulwi. A jest do czego powraca . Przed 
oczyma sun  gwarne sznury wozów konnych 
(z biegiem czasu wypierane przez ci gniki rol-
nicze) do Baranowa - w niedziele i wi ta do 
ko cio a lub w poniedzia ki, po dwudziestym, 
na jarmark. I gremialny powrót tych e ludzi w 
jarmarczne przedpo udnie, z przystankiem 
przed szko , by wr czy  dziecku co  na pa-
mi tk  z wyjazdu. A przy okazji by zamieni  
s owo z nauczycielami. I ta niepowtarzalna at-
mosfera wiejskiej szko y. O ywaj  wspomnie-
nia choinek szkolnych, podczas których kory-
tarz z trudem mie ci  ch tnych przyby ych na 
przedstawienie. I uczniowie docieraj cy pieszo 
do szko y; ci z bliska i ci maj cy znacznie da-
lej, i cho  najkrótsz  drog , a jednak liczon  
w kilometrach. Najdalej mia y dzieci z Rycicy. 
Sz y dró kami przez pola i ki, pokonuj c po 
drodze mostek na P odownicy, w miejscu zwa-
nym zwyczajowo Zastawka. Zim , po obfitych 
opadach niegu, rodzice, id c jako pierwsi, to-
rowali im przej cie przez zaspy. We znaki da-
wa y si  im te  wiosenne roztopy. Powy szych 
„atrakcji” mia em okazj  do wiadczy , docie-
raj c t  tras  przez rok (1993-94) na nauczanie 
indywidualne. 
 Niestety, ywa tradycja i dawne zwyczaje 
kurpiowskie od
przesz y do historii. To ju  nie s  te same obra-
zy codziennego, wiejskiego ycia, widziane 
i podziwiane przez Adama Ch tnika, Zofi  
Niedzia kowsk , Henryka Sysk  czy Stanis a-
wa Pajk . Ich miejsce zaj a nowoczesno . Tu 
ju  nie ma barci i bartników. Tu ju  nie u ywa 
si  aren. Krosna te  posz y w odstawk . Nie 
s ycha  skrzypienia studziennych urawi, ani 

t tentu ko skich kopyt… Nie s ycha  te , na co 
dzie , gwary w czystej postaci, ani pie ni tak 
skrz tnie zbieranych przez ksi dza W adys awa 
Skierkowskiego. Ale s  nadal ci sami ludzie - 
Kurpie, potomkowie prawowitych i pracowi-
tych mieszka ców Puszczy. Jeszcze nieliczni 
z nich, tu i ówdzie, kultywuj  na w asn  r k  
niegdysiejsze popularne zaj cia jak plecionkar-
stwo, tkactwo, wycinankarstwo i koronkar-
stwo. Inni, dzia aj c pr nie w lokalnych sto-
warzyszeniach, próbuj  ocali  od zapomnienia 
wiekowy dorobek przodków. Podoba mi si  ich 
przys owiowa, dobrze rozumiana uparto  
w d eniu do celu. Dlatego w 2002 r. z przy-
jemno ci  rozpocz em czteroletni  wspó pra-
c  ze Zwi zkiem Kurpiów, jako autor krzy ó-
wek o tematyce regionalnej zamieszczanych na 
amach miesi cznika „Kurpie”. By  to swoisty 

sprawdzian mojej wiedzy o Kurpiowszczy nie. 
W tym okresie by em jeszcze bardziej, ni  do-
t d, pilnym i uwa nym czytelnikiem wszelkich 
wydawnictw o tematyce kurpiowskiej. Z kolei 
w 2005 roku szcz liwy los zetkn  mnie 
z wybitnym regionalist , piewc  Kurpiowsz-
czyzny, doktorem Stanis awem Pajk . Przez 
cztery lata mia em przyjemno  wspó praco-
wa  z Nim w zakresie pozyskiwania i opraco-

wywania materia ów do „S ownika biograficz-
nego Kurpiowszczyzny XX wieku”. Cenne 
dzie o doktora Pajki trafi o do r k czytelników, 
a mnie pozosta a satysfakcja z pog bienia 
wiedzy o regionie i jego mieszka cach. 
 Z przyjemno ci  podkre lam, e na
piowszczy nie, w ród yczliwych ludzi, prze-
y em pi kn  przygod  swego ycia. Dosy  

cz sto, przy ró nych okazjach, spotykam daw-
nych znajomych, w tym swoich by ych 
uczniów i wychowanków (a by o ich ponad 
pi ciuset). Nawet krótka, przypadkowa wy-
miana zda  przywo uje mas  wspomnie . To 
mi e i sympatyczne znale  po latach wspólne 
tematy, znacznie wykraczaj ce poza zdawkowe 
- co tam u pana s ycha ? 
 Stwierdzam zatem, bez 
nia, e gdybym mia  powtórzy  swój wybór, 
pad by on ponownie na Kurpiowszczyzn . 
 

a e, maj 2012 

 
Kurpie we wspomnieniach w kategorii: Ty 
o lesie ci gle marzysz… og oszonym przez 
Zwi zek Kurpiów, Ostro ka 2013. 

Boisko szkolne - powitanie wiosny, 21 marca 2000 

Sentymentalne odwiedziny, boisko szkolne w Bakule-Ziomku, 2012 



 
Warszawska  nekropolia  

Powstańców  Styczniowych  
 
 

Wojciech  TRĄBCZYŃSKI 
 

Pamięć o bohaterach narodowych, czy do-
niosłych wydarzeniach historycznych, wzmaga 
się w okresie stosownych rocznic, szczególnie 
tych okrągłych. Rocznicom tym towarzyszą 
obchody, niekiedy bardzo uroczyste, takie jak 
akademie okolicznościowe, manifestacje, arty-
kuły wspomnieniowe, wystawy itp. 70. roczni-
ca wybuchu Powstania Styczniowego, przypa-
dająca 22 stycznia 1933 r., stwarzała w odro-
dzonej Ojczyźnie sposobność do uczczenia 
pamięci bojowników walk o niepodległość 
z rosyjskim caratem, a zarazem wyrażenia hoł-
du żyjącym jeszcze uczestnikom patriotyczne-
go zrywu 1863 r. W związku z tym, na mocy 
zarządzenia Prezydenta RP, w przededniu 
rocznicy, 365 weteranów odznaczono Krzy-
żami Niepodległości z Mieczami i nadano je 
wszystkim poległym, zesłanym, więzionym i 
zmarłym powstańcom.  

Józef Piłsudski otaczał weteranów 1863 r. 
szczególną troską i szacunkiem. Już od 1919 r. 
uczestnicy powstania, jako uznani weterani 
w liczbie 3644, korzystali - z rozkazu Naczel-
nika Państwa - z uprawnień żołnierzy Wojska 
Polskiego, to jest: m. in. otrzymali honorowe 
stopnie podporucznika, dożywotnie pensje 
państwowe i prawo noszenia specjalnego 
umundurowania. Weterani mieli uprawnienia 
do mieszkania w utworzonych specjalnie dla 
nich schroniskach. W Schronisku Weteranów, 
zorganizowanym w 1924 r. w Warszawie, mo-
gło przebywać 20 podopiecznych. 

W 1916 roku, wkrótce po ustąpieniu zaborcy 
rosyjskiego, żyjący jeszcze powstańcy zorgani-
zowali się w Stowarzyszeniu Wzajemnej Po-
mocy Uczestników Powstania 1863/1864. 
Znane było także Towarzystwo Weteranów 
1863, gdyby ograniczyć się do terenu Warsza-
wy i Mazowsza. Wszakże, wobec gwałtownie 
malejącej liczby członków: żyjących w kraju 
powstańców było jeszcze ponad 3500 w 1919 
r., 1970 w 1923 r., 258 w dniu obchodów rocz-
nicowych, czyli 22 stycznia 1933 r., a tylko 52 
w 1938 r., funkcje opiekuńcze przejęło Towa-
rzystwo Przyjaciół Weteranów, z mjr. Włady-
sławem Dunin-Wąsowiczem jako prezesem za-
rządu.  

W jubileuszowym 1933 r., Towarzystwo 
podjęło inicjatywę założenia wydzielonej kwa-
tery powstańców na Cmentarzu Wojskowym 
w Warszawie. Projektantem kwatery C13, któ-
ra uzyskała ostateczną postać w 1938 r., został 
Wojciech Jastrzębowski. Aktualnie opiekę nad 
kwaterą sprawuje młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej nr 30 w Warszawie, której w 1934 r., 
w sposób uroczysty, nadano imię „Powstańców 
1863 r.” 

 
Nad kwaterą rozpościera swe ramiona wyso-

ki krzyż metalowy, zwieńczony ciernistą koro-
ną, z okazałym ryngrafem z wizerunkiem Mat-
ki Boskiej na tle trójpolowego herbu Rzeczy-
pospolitej. Na półkolistej wnęce ściany okala-
jącej nekropolię widnieje napis: 

BOHATEROM POWSTANIA 1863 R.  
i medalion przedstawiający pieczęć Rządu 

Narodowego. Kwatera liczy 68 identycznych 
mogił, luźno rozmieszczonych w czterech rzę-
dach, obwiedzionych kamiennymi krawężni-
kami jeszcze nie widocznymi na archiwalnych 
fotografiach ze stycznia 1936 r. Wszystkie mo-
giły opatrzone są jednolitymi metalowymi ta-
blicami z imieniem, nazwiskiem, wiekiem i da-
tą śmierci spoczywającego powstańca, przy 
czym wiarygodność tej ostatniej informacji 
bywa kwestionowana niekiedy przez wnikli-
wych badaczy. Tym nie mniej, wskazująca na 
dużą rozpiętość wieku czynnych powstańców, 
z przewagą młodych chwytających za broń. 
Dwie trzecie z nich to młodzież w wieku od 
16 do 24 lat. Wśród mogił wyróżnia się roz-
miarami, w środku pierwszego rzędu, nagrobek 
Edmunda Taczanowskiego, najstarszego stop-
niem wojskowym, bo generała, i wiekiem 
w czasach Powstania, a także naczelnika woj-
skowego województw kaliskiego i mazowiec-
kiego, najwcześniej z pośród pozostałych, już 
w 1879 r., zmarłego uczestnika Powstania, 
z których większość zakończyła swe sędziwe 
życie w latach trzydziestych ubiegłego wieku. 
Wśród nich liczni pensjonariusze wspomnia-
nego Schroniska Weterana w Warszawie. 

 

Początkowo, już od 1934 r. dokonywano po-
chówków prochów przeniesionych z innych 
cmentarzy. Zapewne jednym z pierwszych był 
Bolesław Jędrzejowski, który zmarł w 1908 r., 
drugi oprócz Taczanowskiego, w tej kwaterze, 
który nie dożył odzyskania niepodległości. 
Ostatnim pochowanym w kwaterze jest por. 
Mamert Wandalli, historyk, literat, malarz 
i poeta, który zmarł 3 listopada 1942 r. w wie-
ku lat 97, niemal do końca życia aktywny spo-
łecznie w środowisku swoich współtowarzyszy 
powstańców, powszechnie uznany za ostatnie-
go żyjącego powstańca styczniowego. (Jest 
pogłoska, że takim ostatnim powstańcem był 
Feliks Bartczuk, zmarły 9 marca 1946 r., 
w Kosowie Lackim, w wieku prawie 100 lat ). 
Najstarszy pochowany w kwaterze, Jan Wojt-
kiewicz przeżył 100 lat do 31 listopada 1935 r. 

Pogrzebani w kwaterze C13 uczestnicy zma-
gań w latach 1863-1864 mieli różnorodny 
udział w tym patriotycznym zrywie, począwszy 
od bezpośrednich walk z bronią w ręku, aż do 
pełnienia funkcji dowódczych, administracyj-
nych czy dyplomatycznych. Przykładem choć-
by cztery kobiety, kurierki, łączniczki Rządu 
Narodowego, dostarczające broń, pielęgnujące 
rannych, które tu znalazły miejsce ostatniego 
spoczynku. Podobnie różnie potoczyły się ko-
leje życia tych ludzi po Powstaniu, gdy było 
rzadkością, aby uniknęli represji takich jak 
więzienie, katorga, zsyłka, konfiskata majątku, 
zmuszenie do emigracji, pozbawienie praw, nie 
mówiąc o wielce prawdopodobnym uszczerbku 
na zdrowiu. 

Należy zauważyć, że niektórzy polegli po-
wstańcy styczniowi zostali pochowani także na 
warszawskich cmentarzach wyznaniowych, na 
przykład: Władysław Adolf Loth (1836-1863) 
na Cmentarzu Ewangelicko–Augsburskim, 
Mikołaj Epstein (1833-1863) na Cmentarzu 
Żydowskim.  
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Na ścianie zamykającej kwaterę C13 umiesz-
czono 268 imiennych tablic memoratywnych 
poświęconych postaciom związanym z różno-
rodnymi wydarzeniami okresu Powstania 
Styczniowego. Wśród wymienionych z imienia 
i nazwiska są ludzie więcej lub mniej znani - 
choćby z tytułu zajmowanego stanowiska - co 
nie mówi o poziomie poniesionych ofiar czy 
położonych zasług dla sprawy Powstania i nie 
może być przyjęte za podstawę szczególnego 
wyróżnienia. Przy takim założeniu, kierując się 
dostępnością informacji - na ogół szczupłych - 
udało się ustalić nazwiska kilku poległych 
w 1863 r., są to: 
1. Stanisław Radoński lat 28, 17 lutego pod 

Miechowem; 
2. Gustaw Rola-Sujkowski lat 30, 5 marca 

pod Pieskową Skałą; 
3. Korneliusz Pisarzewski lat 21, 17 marca 

pod Działoszycami; 
4. Jan Krukowski, 24 kwietnia pod 

Józefowem; 
5. Strzeżysław Rodziewicz, 28 maja pod 

Władykami na Litwie; 
6. Józef Podhajecki lat 17, 10 czerwca pod 

Borkami; 
7. Józef Trąbczyński, 16 lipca pod Szygami. 

Obszerną grupę stanowią zesłańcy syberyj-
scy, których losy były bardzo różnorakie: 
- Wojciech Czaykowski lat 48, w lipcu 1864 r. 

zakatowany w Permie; 
- przywódcy Powstania Zabajkalskiego: Wła-

dysław Kotkowski, Jakub Reiner, Gustaw 
Szaramowicz i Narcyz Gliński, 27 listopada 
1866 r. rozstrzelani w Irkucku; 

- Julian Marczewski (ur. 1834), po 10 latach 
w wojsku, zesłany do Semipałatyńska gdzie 
zmarł w 1918 r.; 

- Wojciech Sieńkowski po 2 latach roty aresz-
tanckiej zmarł na Syberii w 1868 r.; 

- Narcyz Wosiński po 4 latach katorgi w Cher-
soniu osiedlony w gub. Tobolskiej, tam zmarł 
1889 r. 

Inne miejsca zsyłki powstańców występują-
cych na tablicach to: Czyta, Ekatierynosław, 
Tomsk, Tiumeń, Astrachań, Ekatierynburg, 
Tobolsk, Penza, Chersoń, Kurgana. Straceni 
w publicznych egzekucjach, jeszcze na tere-
nach rodzimych w Wilnie to: Zygmunt Siera-
kowski, lat 36, naczelnik wojenny wojewódz-
twa. kowieńskiego i Tytus Dalewski, lat 22, 
sekretarz Rządu Narodowego. 

Jakże różne były losy uczestników zrywu 
1863 r., którzy uszli z życiem z walk i represji 
popowstaniowych, niech świadczy kilka przy-
kładów: 
- Michał Heidenreich-Kruk, naczelnik wojenny 
województw podlaskiego i lubelskiego, po od-
niesionych doniosłych zwycięstwach miano-
wany generałem. Emigrant, brał udział w woj-
nie francusko-pruskiej 1870-1871 r.; 
- Benedykt Dybowski, komisarz Rządu Naro-

dowego na Litwę i Białoruś, zesłaniec i po-
dróżnik, badacz fauny jeziora Bajkał, Dale-
kiego Wschodu i Kamczatki, profesor Uni-
wersytetu Lwowskiego, członek Polskiej 
Akademii Umiejętności. Dożył 97 lat w II 
Rzeczypospolitej; 

- Konstanty Dalewski, emigrant, rozstrzelany 
27 maja 1871 r., podczas Komuny Paryskiej 
w wieku 34 lat; 

- Ks. Stanisław Pomirski już jako kapłan odbył 
8 letnią katorgę. Po wieloletnim osiedleniu w 
Tunce, prowadził działalność duszpasterską 
w Kijowie, a potem w Polsce po ewakuacji w 
1920 r. Zmarł w 1929 r. w rodzinnej miej-
scowości na Mazowszu dożywszy 94 lat; 

- Aleksander Krukowiecki, hrabia, organizator 
oddziału i uczestnik walk pod Imbramowi-
cami i Glanowem, jako oficer i obywatel au-
striacki był posłem na Sejm Galicyjski. 
Ciekawym akcentem w serii tablic memora-

tywnych na murze jest większa, dwujęzyczna, 
poświęcona  

PAMIĘCI 
BRACI  WĘGRÓW 
UCZESTNIKÓW 

POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO 

 
Warszawska nekropolia to jedno z zachowa-

nych miejsc składania hołdu i wyrażania 
wdzięczności pogrzebanym powstańcom za ich 
podjęcie walki z przeważającą siłą zaborcy ro-
syjskiego. Teraz, gdy odzywają się głosy „do-
syć tego cierpiętnictwa”, przypominanie zna-
czenia bezinteresownej ofiarności tych ludzi 
staje się szczególnie ważne i potrzebne dla 
ugruntowania patriotyzmu i uratowania od za-
pomnienia kawałka naszej chlubnej historii. 
 

Wojciech Trąbczyński 
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Działania  wojenne  roku  1915. 
w  czasie  I  wojny  światowej 

w  rejonie  powiatów  przasnyskiego  i  makowskiego 
 

 
Zbigniew  LORENC 

 

Wydarzenia lat 1914-1918 przetrwały w pa-
mięci następnych pokoleń zaledwie dwadzie-
ścia lat. Przyćmiły je wydarzenia i rozmiary 
dramatu, jakim była II wojna światowa. I woj-
na światowa na ziemiach polskich postrzegana 
jest głównie przez pryzmat kampanii w Pru-
sach Wschodnich i przełomu gorlickiego. Nie-
wiele informacji posiadamy zwłaszcza na te-
mat przełamania frontu pod Przasnyszem latem 
1915 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
fakt, iż nie ukazała się dotychczas żadna ob-
szerna monografia na ten temat. Dlatego 
chciałbym przybliżyć mało znany przebieg 
działań wojennych, które na stałe wpisują zie-
mie nad Orzycem w wydarzenia lat 1914–18. 

 

sen. Przełamanie miało wykonać 20 dywizji, 
                                                

 

Operacja  przasnyska 
 
Do pierwszych walk w rejonie Przasnysza 

doszło w listopadzie i grudniu 1914 roku. 
W tym okresie wielu mieszkańców Jednorożca 
zostało zmuszonych do szukania schronienia 
w pobliskich wioskach. Pod koniec grudnia 
ustaliła się linia frontu, Przasnysz pozostał po 
stronie rosyjskiej. 

W lutym 1915 r. okolice Przasnysza ponow-
nie stały się areną działań militarnych. 17 lute-
go grupa armii gen. von Gallwitza rozpoczęła 
natarcie z rejonu Chorzel na Jednorożec, mając 
za zadanie zdobycie Przasnysza. Rezerwowe 
jednostki niemieckie zajęły Szlę oraz dotarły 
w rejon na zachód od Jednorożca. Pomimo 
utrudnień w postaci roztopów, już 23 lutego 
Przasnysz został okrążony i następnego dnia 
zdobyty po szturmie.  

Rosjanie po przeprowadzeniu przyspieszonej 
koncentracji oddziałów przystąpili do kontrata-
ku. 27 lutego przypuścili szturm na Przasnysz, 
który do godziny 19.00 opanowali. Brak sko-
ordynowanych działań między oddziałami ro-
syjskimi pozwolił Niemcom wycofać się na 
umocnione pozycje nad rzeką Orzyc i na połu-
dnie od Chorzel.  

Po przegrupowaniu sił Niemcy postanowili 
odbić Przasnysz. 7 marca zaatakowali po linii 
Chorzele – Jednorożec. Jednakże zamiar zdo-
bycia Przasnysza nie powiódł się. Miasto pozo-
stało w rękach rosyjskich. Walki na tym odcin-
ku frontu przyjęły charakter pozycyjny, a w 
drugiej połowie marca praktycznie zamarły. 
 

 

Bitwa  przasnyska 
 
Sytuacja przed rozpoczęciem bitwy pod 

Przasnyszem 
 
Wiosną 1915 r. sytuacja państw centralnych 

nie była najlepsza. Na froncie zachodnim 
Niemcy i Austro-Węgry przeszły do defensy-
wy. Sytuacja sojusznika była jeszcze gorsza, 
Austro-Węgry poniosły do tego czasu szereg 
porażek. Na wschodzie część Galicji znalazła 

się w rękach rosyjskich. Przez całą zimę toczy-
ły się walki w Karpatach, przez które Rosjanie 
chcieli wyjść na Nizinę Węgierską1. Pomimo 
ogromnych strat cel sztabowców rosyjskich nie 
został osiągnięty. W maju 1915 r. Niemcy 
przejęli dowodzenie na froncie wschodnim. 
Niemieckie naczelne dowództwo zdecydowało 
się na przeniesienie na ten front główny ciężar 
działań wojennych. Podjęto plan ofensywnego 
przełamania frontu w zachodniej Galicji. 
W tym celu Niemcy wycofali z Francji kilka 
dywizji i utworzono nową XI Armię niemiec-
ką. W ofensywie miała wziąć udział również 
IV Armia austro–węgierska pod dowództwem 
arcyksięcia Józefa Ferdynanda. Dowódcą całej 
operacji został gen. płk August von Macken-

 

piła ofensywa w rejonie 
G

ństw cen-
tr

                                                

1 K. Kumaniecki, Strategia wielkiej wojny 
1914-1918, Kraków-Warszawa 1921, s.54.  

które liczyły w sumie 357 400 żołnierzy. 
Wsparcie artyleryjskie miało im zapewnić po-
nad 1100 dział i moździerzy. Rosjanie w rejo-
nie Gorlic posiadali 17 dywizji liczących 
219 000 żołnierzy2. 

Dnia 2 maja nastą
orlic. Uderzenie to przełamało front i wdarło 

się w głąb terytorium przeciwnika. Zachodnie 
ziemie rosyjskie zostały zagrożone po raz 
pierwszy od wojen napoleońskich. Ponadto bi-
twa gorlicka złamała rosyjską siłę zaczepną, 
która nie była zdolna do ofensywy3. 

Latem 1915 r. sytuacja militarna pa
Sytuacja przed rozpoczęciem bitwy pod Przasnyszem. 

alnych na wszystkich frontach wyglądała już 
zdecydowanie lepiej, aniżeli na wiosnę. Gene-
rał Erich von Falkenhayn, jako dowódca nie-
mieckiego sztabu generalnego, chciał zjedno-
czyć wysiłki armii niemieckiej i austriackiej 
i w ten sposób zmusić Rosję do separatystycz-
nego pokoju. W tym celu zaplanował potężny 
manewr, który miał doprowadzić do otoczenia 
kilku rosyjskich armii. Niemcy liczyli na po-
wtórzenie Sedanu, ale w znacznie większym 
rozmiarze. 

 
2 J. Pajewski, I wojna światowa 1914-1918, 

Warszawa 2005, s. 282 – 283. 
3 M. Gilbert, I wojna światowa, Poznań 2003. 

s. 183. 
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Według planu Falkenhayna, armia gen. von 
Galwitza miała atakować z północy przez rze-
kę Narew w kierunku na Siedlce. Następnie 
miała wyjść naprzeciw armiom gen. Augusta 
von Mackensena, które powinny postępować 
w kierunku północnym pomiędzy rzekami: 
Wisłą i Bugiem. Głównodowodzący wschod-
nim frontem gen. Paul von Hindenburg oraz 
jego dowódca sztabu gen. Ludendorff mieli in-
ne plany. Według ich planów, należało obejść 
od północy twierdzę Kowno, wyjść na Wilno 
i dalej na Mińsk. Taki manewr mógł głęboko 
oskrzydlić prawe skrzydło wojsk rosyjskich 
i zagrozić ich tyłom.  

 

                                                

Dnia 2 lipca 1915 r. na naradzie w Poznaniu 
osobista ingerencja cesarza Wilhelma II spo-
wodowała, że Hindenburg poszedł na ustęp-
stwa, w wyniku których Niemcy równocześnie 
przeprowadzili dwa uderzenia4, co było zjawi-
skiem niezwykle rzadkim w ich praktyce. Po-
nadto oba uderzenia zrealizowane zostały nie-
wystarczającymi siłami, co doprowadziło do 
ograniczonego ich sukcesu5. Pierwsze uderze-
nie miało nastąpić w kierunku północnym na 
Kowno, gdzie doszło do bitwy pod Szawlami. 
Natomiast drugie uderzenie wychodzące z re-
jonu Nidzica–Chorzele w kierunku dolnej Na-
rwi miało być zrealizowane przez armię gen. 
von Galwitza. Dla wykonania tego uderzenia 

osłabiona została IX Armia niemiecka, znajdu-
jącą się na ważnym warszawskim kierunku, 
z której składu zabrano trzy dywizje6. Pomimo 

 

                                                          

4 A. Wap, Twierdza Osowiec, Białystok 1994, 
s. 58, K., Kumaniecki , Strategia…, s. 56. 

5 Г. Корольков, Праснышское сражение 
1915, Москва - Ленинград 1928, s. 9, Pa-
jewski J., s. 284, Г. Корольков, Сражение 
под Шавли,  Москва - Ленинград 1926, za: 
http://www.grwar.ru/library/Korolkoff-
Shavly/SB_00.html.  

6 Według Witosława Porczyńskiego, były to 4 
dywizje, Patrz: W. Porczyński, Przełamanie 

tego, że siły von Galwitza zostały przemiano-
wane na XII Armię, były nadal niewystarczają-
ce. Z tego powodu zostały wzmocnione ciężką 
artylerią w liczbie ok. 60 baterii, tj. ok. 240 
dział. Oprócz tego Hindenburg powstrzymał 
wysłanie dwóch dywizji wyznaczonych do 
uderzenia na Kowno. Główny wysiłek armii 
niemieckiej miał zostać skierowany wzdłuż osi 
Przasnysz – Pułtusk. Pozostałe armie państw 
centralnych na froncie wschodnim otrzymały 
zadanie, współdziałania z wyżej wymieniony-
mi natarciami głównymi7. Były to armie nie-
mieckie: X, VIII na północy, IX i grupa Wor-
scha w centrum oraz XI i IV austro–węgierska 
na południu8.  

 
Położenie  sił  po  stronie  niemieckiej 

 
XII Armia gen. von Gallwitza zajmowała 

obszar (odcinek) ponad 140 km od rzeki Roz-
oga w okolicy Myszyńca do Wisły w rejonie 
Płocka. Na jego lewym skrzydle znajdowała 
się VIII Armia gen. Scholtza, a na prawym IX 
Armia księcia Leopolda Bawarskiego. Gall-
witz otrzymawszy rozkazy przygotował plan 
działań, zgodnie z którym do 5 lipca siły kor-
pusu zajmowały położenie:  

a) I Korpus Armijny gen. Ebena (24 batalio-
ny9, 6 szwadronów10, 160 dział) – zajmował 
pozycje od wsi Zalesie (na rz. Rozoga) do wsi 
Dynak, czyli teren ponad 30 km, średnio na 
1 km przypadało około 1000 żołnierzy i 5 
dział. 

b) XIII Korpus Armijny gen. von Wattera 
(36 batalionów, 9 szwadronów, 296 dział) – 

 

                                                

pozycji rosyjskich pod Przasnyszem w r. 
1915, Bellona 1931 T. 38 [z. 4], s. 219. 

7 Tamże, s. 219.  
8 A. Wap, Twierdza…, s. 58. 
9 Batalion - zasadniczy pododdział taktyczny w 

różnych rodzajach wojsk; wchodzi w skład 
pułku lub brygady, może być samodzielny; 
w lotnictwie odpowiednikiem batalionu jest 
eskadra, w artylerii — dywizjon; nazwę bata-
lion spotyka się od XVI w., w Polsce — od 
pocz. XVIII w. 

10 Szwadron - pododdział kawalerii, od XVII 
w. w armiach europejskich zastąpił kompa-
nię. 

zajmował pozycje od wsi Jednorożec (nad rze-
ką Orzyc) do wsi Mchowo (przy drodze Cho-
rzele - Przasnysz), na terenie ok. 15 km, śred-
nio przypadało 3000 żołnierzy i 20 dział na 
1 km. 

c) XVII Korpus Armijny gen. von Panewitza 
(24 bataliony, 6 szwadronów, 24 dział) – zaj-
mował pozycje na zachód od wsi Mchowo na 
terenie 10 km, średnio na 1 km przypadało 
3000 żołnierzy i 24 działa.  

d) XI Korpus Armijny gen. von Pluskowa 
(24 bataliony, 6 szwadronów, 256 dział) - zaj-
mował pozycje dalej do wsi Kluszewo (nad rz. 
Łydynia), na terenie około 10 km. Na 1 km 
przypadało 3000 żołnierzy i ponad 25 dział.  

e) XVII Rezerwowy Korpus gen. Surena (18 
batalionów, 4 szwadrony, 124 działa) - zajmo-
wał pozycje od wsi Kluszewo do miasta Raciąż 
na terenie do 40 km, co daje na 1 km 400 żoł-
nierzy i 3 działa.  

f) Połączony Korpus gen. von Dickhutha (20 
batalionów, 4 szwadrony, 108 dział) - zajmo-
wał pozycje od miasta Raciąż do wsi Słupno 
(nad rzeką Wisłą) na terenie do 40 km, na 1 km 
przypadało ok. 500 żołnierzy i 3 działa. 

g) Rezerwa Armii – znajdowała się w rejonie 
wsi Szumsk:  

- 36 Dywizja Piechoty (12 batalionów, 
3 szwadrony i 72 działa), 

- Brygada Landwery gen. Pfeila (6 batal-
ionów),  

- Brygada Kirasjerów Gwardii (8 szwadro-
nów i 6 dział) 11

 
Razem w skład armii gen. von Galwitza 

wchodziły: 164 bataliony, 37 szwadronów 
i 1256 armat. Do rozpoczęcia bitwy liczba żoł-
nierzy w XII Armii osiągnęła 177 000, ponadto 
w czasie bitwy oddziały niemieckie zostały 
wzmocnione dwiema dywizjami piechoty. 
Ostatecznie siły niemieckie powiększono do 
188 batalionów, 41 szwadronów i 1382 dział.  

 

 
11 Г. Корольков, Праснышское…, s. 11–12. 

Generał von Hindenburg ze swoim sztabem obserwują działania w ramach bitwy przasnyskiej na 
odcinku walk pod Przasnyszem. Fotografia ze zbiorów Mirosława Krejpowicza. 

Głównodowodzący XII Armii niemieckiej Max 
von Gallwitz. Fotografia ze zbiorów Mirosława 
Krejpowicza. 
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Położenie  sił  po  stronie  rosyjskiej 

 

                                                

 
Naprzeciwko XII Armii niemieckiej pomię-

dzy rzekami Rozoga i Wisła znajdowały się: 
lewa flanka XII Armii Czurina – IV Korpus 
Syberyjski gen. Syczewskogo i cała I Armia 
gen. kawalerii Litwinowa. IV Korpus Syberyj-
ski zajmował teren między rzekami Rozoga 
i Orzyc naprzeciw I Korpusu niemieckiego. Na 
lewym skrzydle I Armii po lewej stronie Wisły 
znajdowała się II Armia12. 

W nocy z 4 na 5 lipca I Armia zakończyła 
przegrupowanie (wydzielono II Korpus Sybe-
ryjski i odesłano go do III Armii) i częściowo 
zajęła takie położenie:  

a) I Korpus Syberyjski gen. Pleszkowa zaj-
mował wraz z 2 Dywizją Syberyjską rejon od 
wsi Jednorożec do wsi Mchówko. Druga dywi-
zja korpusu znajdowała się w rezerwie armii. 
Korpus miał w swoim składzie 16 batalionów, 
6 sotni13 i 60 dział. Zajmował teren ok. 15 km, 
mogąc przeciwstawić XIII korpusowi niemiec-
kiemu na każdym kilometrze około 800 żołnie-
rzy i 4 działa.  

b) I Korpus Turkiestański gen. Szeidemana 
zajmował obszar od wsi Mchówek do wsi Po-
miany nad rzeką Łydynia. 11 Dywizja Syberyj-
ska zajmowała odcinek frontu naprzeciw XVII 
i XI Korpusów niemieckich. Na tym terenie 
znajdowało się 16 batalionów i 40 armat. Na 
kilometr przypadało ok. 700 żołnierzy i 1-2 
armaty. Od rzeki Łydynia do rzeki Wkra na 
obszarze ok. 30 km znajdowały się 1 i 2 Tur-
kiestańskie Brygady Strzeleckie, co dawało na 
1 km ok. 500 żołnierzy i mniej niż 2 działa. 
Skład korpusu liczył: 35 batalionów, 22 sotnie 
i 104 działa.  

c) XXVII Korpus gen. Bałanina zajmował 
obszar ok. 35 km od wsi Kondrajec Szlachecki 
do wsi Łoniewo. To daje na 1 km około 800 
żołnierzy i poniżej 3 dział.  

d) I Korpus Kawalerii gen. Oranowskiego 
zajmował pozycje na obszarze od wsi Łoniewo 
do rzeki Wisły i do wsi Drwała. 

e) Twierdza Nowogieorgijewsk (Modlin) li-
czyła 3 brygady ,,opołoczenia” – pospolitego 
ruszenia i ponad 1000 dział. W rejonie Wyszo-
grodu stacjonował, wysunięty z twierdzy Mo-
dlin oddział, którego zadaniem było obserwa-
cja Wisły. 

f) Rezerwa armii - 1 Dywizja Syberyjska (16 
batalionów, 36 dział) znajdowała się w rejonie 
Łukowo.  

Nie licząc garnizonu twierdzy, w składzie 
I Armii znajdowało się 99 batalionów i 108 
szwadronów. Łącznie dawało to 106 960 żoł-
nierzy14.  

Armia niemiecka przeciwko 377 rosyjskim 
armatom miała 1256 dział, posiadając prawie 
czterokrotną przewagę. Ponadto Gallwitz roz-
winął swoje wojska tak, że na obszarze między 
rzekami Orzyc i Łydynia (po obydwu stronach 
Przasnysza), na froncie 35 kilometrów, skupił 
doskonale uzbrojone siły (84 bataliony i 792 
działa15), czym stworzył dla siebie sprzyjające 

 

                                                

12 И. И. Ростунов, Русский фронт Первой 
Мировой Войны, Москва 1976, s. 258. 

13 Sotnia - konny pododdział w wojskach ko-
zackich odpowiadający szwadronowi (ok. 
100 ludzi). 

14 Г. Корольков,  Праснышское…, s. 12–13. 
15 Według I. I. Rostunowa Niemcy posiadali na 

omawianym odcinku 860 dział, patrz: И. И. 
Ростунов, Русский фронт…, s. 258 

warunki dla wykonania uderzenia. Wsparta ar-
tylerią piechota, mogła z łatwością złamać opór 
Rosjan na omawianym odcinku. Litwinow na-
tomiast całą armię równomiernie rozciągnął 
wzdłuż linii całego frontu16.  

Dnia 5 lipca 1915 r. na naradzie w dowódz-
twie rosyjskiego frontu północno – zachodnie-
go wydano następujące zarządzenia: 

- II Armia miała za zadanie osłaniać War-
szawę od zachodu; gdy zakończy się ewaku-
acja, I Armia rozpocznie odwrót. 

- I Armia miała za zadanie osłaniać od pół-
nocy II Armię, a swój odwrót koordynować 
z II Armią. 

- XII Armia zaś swój odwrót miała uzgodnić 
z I Armią17. 

Według planów niemieckich ich wojska mia-
ły przejść do natarcia na całym froncie. Głów-
ne natarcie miało nastąpić na odcinku między 
rzekami Łydynią i Orzycem. Plan von Gallwit-
za z dnia 5 lipca 1915 r. przedstawiał się w na-
stępująco: 

Po pierwsze: centralne uderzenie miało zo-
stać przeprowadzone 12 lipca 1915 r. dwoma 
silnymi natarciami po obu stronach Przasnysza: 

a) zachodnim – pod dowództwem gen. von 
Galwitza, siłami Korpusów XI (gen. von Plu-
skowa) i XVII (gen. von. Panewitza), które 
miały nacierać w pasie od rzeki Łydyni: Łysa-
kowo, Opinogóra, Krzynowłoga Mała, Mcho-
wo, Bogate, 

b) wschodnim – XIII korpus gen. von Watte-
ra miał nacierać na lewo (wschód) od XVII 
korpusu do rzeki Orzyc włącznie. 

Po drugie: Lewe skrzydło – I Korpus 
wzmocniony siłami landszturmu miał za zada-
nie osłaniać główne uderzenie od wschodu, 
obejmując swym zasięgiem odcinek pomiędzy 
rzekami Orzycem a Rozogą. 2 Dywizja gen. 
Falcka miała za zadanie współdziałać z XIII 
korpusem. 

Prawe skrzydło – XVII Korpus miał dodat-
kowo ubezpieczać siły nacierające od zachodu, 
zaś Korpus gen. Dickutha miał nacierać w kie-
runku twierdzy Modlin. 

Ponadto plan zawierał szczegółowe zadania 
dla sił biorących udział w działaniach przeła-
mujących dnia 12 lipca 1915 r. W ten sposób 

 
                                                

16 W, Porczyński, Przełamanie…, s. 223, Г. 
Корольков,  Праснышское…, s. 16. 

17 И. И. Ростунов, Русский фронт…, s. 258, 
W. Porczyński, Przełamanie…, s. 220 -221. 

korpusy atakujące na zachód od Przasnysza 
miały za zadnie przełamać: 

XI Korpus linie nieprzyjaciela na odcinku 
Grudusk–Pawłowo, XVII korpus – linie 
obronne na odcinku Zberoż, wzgórze 154 znaj-
dujące się na północnym wschodzie od Ol-
szewca, XIII Korpus - linie na wschód od Prza-
snysza, na odcinku Osowiec Kmiecy–
Jednorożec18. 

Dnia 5 lipca 1915 r. rozpoczęły się na tyłach 
umocnień rosyjskich roboty mające na celu 
zbudowanie nowych umocnień na linii Krasno-
sielc – Podoś – Szczuki – Ciechanów – Płońsk 
– Wyszogród. Zakończenie tych prac wymaga-
ło jednak ok. 3 tygodni czasu. Tymczasem po 
stronie niemieckiej przygotowania do ofensy-
wy prowadzone były z wielkim rozmachem. 
Wszelkie działania, celem zachowania tajem-
nicy przed wrogiem, realizowano w godzinach 
nocnych19. Ponadto już kilka nocy przed roz-
poczęciem natarcia została wysunięta część 
okopów niemieckich na przedpole pozycji 
przeciwnika. Nie mogło to ujść uwadze szta-
bowców rosyjskich. Jednakże nie zdawali oni 
sobie sprawy z ilości nagromadzonego wojska 
i sprzętu. 

 
 
 

Pierwszy  dzień  bitwy  
13  lipca  1915 r.  

 
O północy z 12 na 13 lipca panowała gęsta 

mgła. Niemcy zaczynali niepokoić się, ponie-
waż widoczność była ograniczona, co utrudnia-
ło obserwację pola walki. Jednakże przed świ-
tem mgła zaczęła się rozrzedzać się i o godzi-
nie 4.45 rozległy się pierwsze niemieckie wy-
strzały. Działania na odcinku przasnyskim ob-
serwowali Hindenburg i Ludendorff 20 (patrz: 
rys.) Do godziny 5.00 na całym froncie od rze-
ki Orzyc do rzeki Łydyni rozpoczął się silny 
ostrzał. Powyżej 800 dział niemieckich prowa-
dziło intensywny ogień, który gromił rosyjskie 
okopy 2 i 11 Dywizji Syberyjskich. Nie było 
słychać pojedynczych wystrzałów, tylko zwar-

 
18 Tamże, s. 228 - 229. 
19 Tamże, s. 230 – 231. 
20 R. Waleszczak, Przasnysz i powiat przasny-

ski w latach 1866-1939, Przasnysz 1999, s. 
198. 

Żołnierze niemieccy w lesie pod Obórkami. Fotografia ze zbiorów Mirosława Krejpowicza. 
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tą kanonadę, a kłęby kurzu i dymu skryły całą 
pierwszą linię obrony. Ciężkie pociski burzyły 
schronienia. Na okopy spadł zwarty deszcz po-
cisków ze szrapneli. Rosyjskie baterie nie były 
w stanie odpowiedzieć na tak zmasowany 
ostrzał. 

Około godziny 6.30 niespodziewanie nastąpi-
ła zupełna cisza i niemieccy zwiadowcy zaczęli 
szybko zbliżać się do rosyjskich okopów. Za-
wiązała się najpierw rzadka, ale potem częstsza 
strzelanina karabinowa. Około godziny 7.00 
kanonada odnowiła się z jeszcze większą siłą, 
gdyż przyłączyły się do niej miotacze min, któ-
re czyniły jeszcze większe zniszczenia21.  

W czasie przygotowania artyleryjskiego 
strona rosyjska poniosła bardzo duże straty. 
Według wyliczeń, osiągnęły one do 30% skła-
du kompanii rozmieszczonych na pierwszej li-
nii obrony22. O godzinie 9.00 XI Korpus zaczął 
atak, zaś XIII Korpus wstrzymał się do godzi-
ny 9. 45. Kwadrans później, jako ostatni, ruszył 
do natarcia XVII Korpus. Z początkiem ataku 
ogień artyleryjski nie ustawał. W tej sytuacji 
dowództwo rosyjskie zdawało sobie sprawę, że 
Niemcy przygotowują się do silnego natarcia, 
mającego na celu przełamanie linii frontu.  

 
 
 
 
Walka  drugiej  Dywizji  Syberyjskiej 

 

 

                                                

21 Г. Корольков, Праснышское…, s. 36. 
22 И. И. Ростунов, История Первой Мировой 
Войны 1914 – 1918 T. 2,  Москва 1975, s. 
37. 

Na froncie 2 Dywizji Syberyjskiej ogień ba-
terii niemieckich osiągnął największe nasilenie 
do godziny 5.15. Najsilniejszy ostrzał koncen-
trował się od wsi Jednorożec po skraj lasu przy 
wsi Obórki. W rezultacie, pomimo wyprowa-
dzenia żołnierzy z okopów, straty były znacz-
ne. Wiele okopów zostało zniszczonych cał-
kowicie, część zasypanych. Pomimo tego, 
upadku ducha walki nie dało się zauważyć, 
a strzelcy przygotowywali się do obrony.  

Niemiecki atak rozpoczął o godzinie 9.45. 
Lewoskrzydłowy pułk 4 Dywizji Piechoty 
Gwardii atakował z wielką energią i bardzo 
szybko rozbił 6 Pułk Syberyjski pod Jednoroż-
cem. Następnie atak Niemców doprowadził do 
opanowania okopów i wzniesienia Czerwona 
Góra, co dało możliwość oddziałom 2 Dywizji 
Piechoty (z I Korpusu) zajęcia grobli i mostu 
przez rzekę Orzyc23. Atak oddziałów 3 Dywi-
zji Piechoty na skraju lasu koło wsi Obórki zo-
stał odparty. Rosjanie bardzo zaciekle bronili 
tego odcinka, kryjąc się w lejach po wybu-
chach pocisków, gdyż okopy zostały zniszczo-
ne w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Wkrótce 
zaczął się atak na sąsiadujący z lewej strony 43 
Pułk Syberyjski. W między czasie niemiecka 4 
Dywizja Gwardii niespodziewanie zaatakowała 
13 kompanię 5 Pułku Syberyjskiego. Dowódca 
odcinka – Jeleniew, skierował w ten rejon 
część rezerw, a sztab dywizji wysłał do wsi 
Bartniki batalion 2 Pułku Syberyjskiego. 
Niemcy, korzystając z sukcesu, obeszli flankę 
8 batalionu Pułku Syberyjskiego i wdarli się w 
okolice lasu koło wsi Obórki, zajmując teren. 
W ten sposób zagrozili tyłom prawego odcinka 

 
                                                

23 Porczyński W., Przełamanie…, s. 237. 

2 Dywizji Syberyjskiej. W tej sytuacji wpro-
wadzono do walki wszystkie rezerwy, nawet 
batalion 8 Pułku Syberyjskiego, który był 
w rezerwie dywizji24. Część 3 Dywizji Piecho-
ty niemieckiej, zgromadziwszy się przy wsi 
Oględa Szlachecka, wzmocniły swój napór po 
dolinie rzeki Murawka. Frontalne ataki Niem-
ców na pozycję przy wsi Osówiec Szlachecki 
odbijały się od 5 Pułku Syberyjskiego wspiera-
nego przez 7 batalion Pułku Syberyjskiego. 
Pod osłoną tych ataków 4 niemiecka Dywizja 
Gwardii stopniowo wprowadzała w rejonie 
miejscowości Obórki batalion za batalionem 
i zaczęła napierać na 8 Pułk Syberyjski, do-
prowadzając do walk na bagnety.  

Przewaga liczebna strony niemieckiej do-
prowadziła do wycofania rosyjskich oddziałów 
do wschodniej i południowej części lasu. Jed-
nocześnie 3 niemiecka Dywizja Piechoty obe-
szła z prawej strony Osówiec Szlachecki przez 
wieś Szla. W tej sytuacji 5 Pułk Syberyjski za-
czął wycofywać się na pozycje na linii wsi 
Osówiec Kmiecy-Kot. Pomimo prób utrzyma-
nia odcinka, Rosjanie zostali zmuszeni do 
opuszczenia pierwszej linii okopów.  

Do godziny 14. 00 front 2 Dywizji Syberyj-
skiej ciągnął się północnym skrajem lasu na 
północ od Drążdżewa, wschodnim skrajem lasu 
koło wsi Obórki do południowych peryferii wsi 
Szla i Osówiec Kmiecy25. Pospiełow bał się 
nowego wyłomu w okręgu Szla i rozkazał bata-
lionowi 2 Pułku Syberyjskiego zająć na wszel-
ki wypadek pozycję na linii wsi Kuskowo. 
W ten sposób pierwsza linia obrony została 

 
24 Г. Корольков,  Праснышское… , s. 39. 
25 W. Porczyński, Przełamanie…, s. 237. 

Działania zbrojne II Dywizji Syberyjskiej  w dnia 13-14 lipca 1915 rok. 
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opuszczona. Sztab korpusu, bojąc się o lewą 
flankę dywizji z uwagi na wykrytą chwiejność 
43 Pułku Syberyjskiego, rozkazał idącemu 
przez Przasnysz 1 Pułkowi Syberyjskiemu za-
jąć pozycję na północ od Przasnysza wzdłuż li-
nii wsi Bartniki – Obrąb.  

Generał Litwinow był niezadowolony 
z powodu wycofania się dywizji z pierwszej li-
nii obrony i nakazał bezwzględne utrzymanie 
się na pozycjach. Zgodnie z tym żądaniem 
sztab korpusu zamierzał utrzymać się do nadej-
ścia ciemności, a potem odejść na drugą linię 
obrony.  

Generał Watter zdecydował się kontynuować 
natarcie. Chciał zaatakować w rejonie lasu koło 
Obórek, następnie uderzyć w kierunku wsi Dę-
biny. Tym samym, planował jeszcze raz prze-
drzeć się przez centrum II Dywizji Syberyj-
skiej. Uderzenie miała wspierać 3 Dywizja 
Piechoty, rozwijając natarcie wzdłuż rzeki Mu-
rawki. 4 niemiecka Dywizja Gwardii miała 
uderzyć z lewej strony. W tym celu należało 
zająć wschodni skraj lasu drążdżewskiego26. 
Zadanie udało się wykonać do godziny 15.00, 
a do godziny 16.00 - wyprzeć część 7 Pułku 
Syberyjskiego z rejonu wsi Obórki. Atak od-
działów niemieckich był tak szybki, że zdołały 
okrążyć dwie rosyjskie kompanie. Jednak nie 
udało im się przebić dalej.  

                                                

Prawie równocześnie 3 niemiecka Dywizja 
Piechoty we wsi Szla zaczęła okrążać wieś 
Osówiec Kmiecy. Kompanie 7 i 5 Pułków Sy-
beryjskich musiały się wycofać. Do godziny 
17.00 Osówiec Kmiecy był w rękach Niem-
ców. Rosjanie wycofywali się pod silnym 
ostrzałem artyleryjskim do wsi Bartniki Koło 
godziny 18.00 front 2 Dywizji Syberyjskiej 
przechodził po północnym skraju lasu drąż-
dżewskiego, dalej równolegle do wsi Lipa do 
okopów drugiej linii, przez południowe peryfe-
rie Lipy do lasu przy wsi Przejmy i dalej, 
w kierunku na wzgórze 58,7. Stąd okopami 
drugiej linii dookoła wsi Bartniki a następnie 
do wsi Obrąb. 5 i 7 Pułki Syberyjskie utrzy-
mywały się w rejonie Lipy i w lesie koło miej-
scowości Przejmy. Natomiast w rejonie Bart-
nik zebrało się tak mało obrońców, że skiero-
wano tu ostatnie dwa bataliony 2 Pułku Sybe-
ryjskiego. 

2 Dywizja Syberyjska straciła ok. 50% swo-
jego składu, a jej pozycje były rozciągnięte. 
Potrzebowano natychmiastowego wzmocnie-
nia. Lewa flanka XIII Korpusu Niemieckiego 
pozostawała pod lasem w rejonie Drążdżewa 
i gen. Watter zdecydował  się wzmocnić tu na-
pór swych wojsk. Atak na umocnienia w rejo-
nie Drążdżewa nastąpił z trzech stron. Prze-
prawiające się z lewego brzegu rzeki Orzyc 
oddziały 2 Dywizji Piechoty atakowały wzdłuż 
rzeki, 4 Dywizja Gwardii nacierała z północy 
i zachodu. Sztab korpusu, licząc, że 2 Dywizja 
Syberyjska jest atakowana nie mniej niż sied-
mioma niemieckimi pułkami (w rzeczywistości 
było to 10 pułków) nie widział możliwości 
utrzymania się nawet na drugiej linii obrony. 
Rozesłano wskazówki, zgodnie z którymi, 
w razie zagrożenia należy wycofać się na tylną 
pozycję, wytyczoną na linii Krasnosielc - Po-
doś.  

Około godziny 20.00 Niemcy przypuścili 
atak na umocnienia w rejonie Drążdżewa. 
Największy sukces osiągnęli dzięki wojskom 
atakującym ze strony wsi Lipa. To tu udało im 

 
                                                

26 Г. Корольков,  Праснышское…, s. 40. 

się przedrzeć przez las i wyjść do wsi Karole-
wo, co zagroziło wycofaniu się 6 Pułku Sybe-
ryjskiego z drądżewskiego Lasu. Atakowany 
z trzech stron pułk przeszedł w rozsypkę. Nie 
licząc na wsparcie, około godziny 22.00 Mu-
chanow zdecydował o wycofaniu się w kierun-
ku Krasnosielca. W ten sposób lewa flanka 
10 Dywizji Syberyjskiej została otwarta. 
Niemcy zdobyli wieś Kujawy27. Poza odwro-
tem Muchanowa, front nie uległ przesunięciu. 
Z nastaniem nocy walka cichła. Niemcy osią-
gnęli linie wsi Kujawy – Obórki - Osówiec 
Kmiecy. Generał Watter pomimo tego, że po-
siadał świeżą 26 Dywizję Piechoty, która 
wprowadzona do działań mogła dokończyć po-
gromu 2 Dywizji Syberyjskiej, zdecydował się 
wykonać rozkazy Gallwitza, który nakazał za-
trzymać natarcie. 

W czasie walki tylko 2 Dywizja Syberyjska 
straciła łącznie 37 oficerów i 5553 zabitych 
i rannych żołnierzy. Napór dziesięciu pułków 
niemieckich wspomaganych potężną artylerią 
okazał się zbyt duży. Niemcy przesunęli się 
wzdłuż Orzyca o 10 km w rejon wsi Szla o 6 
km i w rejonie wsi Mchówek o 3 km. Mając 
podwójną przewagę w piechocie i zużywając 
przy tym ponad 2 miliony pocisków, potrze-
bowali zaledwie 3 godzin do zajęcia pierwszej 
linii obrony wojsk rosyjskich.  

Pierwszy dzień bitwy pod Przasnyszem za-
kończył się po 21 godzinach walki. W nocy 
z 13 na 14 lipca 1915 r. I Armia Rosyjska wy-
cofała się na tyłowe pozycje na linii umocnień 
Ciechanów - Krasnosielc. 28

Odwrót przebiegał nadzwyczaj spokojnie. 
Strona niemiecka praktycznie nie zauważyła 
tego manewru. Do godziny 8. 00 wszystkie od-
działy I Korpusu Syberyjskiego oderwały się 
od głównych sił niemieckich na odległość 7 - 
12 km i zakończyły zajmowanie nowych pozy-
cji. Obsadziły odcinek od folwarku Bagienice 
znajdujący się na północny wschód od Krasno-
sielca do folwarku Augustów. Na prawym 
skrzydle 2 Dywizja Syberyjska zajęła odcinek 
wzdłuż rzeki Orzyc. Jej przedmoście znajdo-
wało się w Krasnosielcu i wsi Podoś. Od 
przedmościa w miejscowości Podoś zaczynało 
się prawe skrzydło 1 Dywizji Syberyjskiej, któ-

 

                                                

27 W. Porczyński, Przełamanie…, s. 240. 
28 И. И. Ростунов, Русский фронт…, s. 259. 

ra zajęła trzema pułkami linię Płoniawy – Wie-
lodróż – Augustów. 1 Syberyjski Pułk Piechoty 
stanowił odwód korpusu w rejonie Młodzia-
nowa. Aby uniknąć okrążenia, wojska rosyj-
skie bez walki oddały Przasnysz, a wraz z nim 
ufortyfikowane pozycje29. 

 
 

Drugi  dzień  bitwy  
14  lipca  1915 r. 

 
Generał von Gallwitz o odwrocie Rosjan 

dowiedział się dopiero o godzinie 6.00 rano. 
Około południa zarządził atak, którego celem 
miało być przełamanie drugiej pozycji obrony 
Rosjan. Jednakże w nocy z 13 na 14 lipca po-
goda zaczęła się zmieniać. Rano zaczął wiać 

zimny i silny wiatr, a koło godziny 10.00 nad 
polem bitwy przeszła wielka ulewa.  

Jednorożec po bitwie. Fotografia ze zbiorów Mirosława Krejpowicza. 

 
29 T. Święcki, F. Wybult,, Mazowsze Płockie 

w czasach I wojny światowej i powstawania 
państwa polskiego, Warszawa 1933, s. 81, 
A. Dobroński A., Walki w rejonie Przasnysza 
w I wojnie światowej, w: Tradycje niepodle-
głościowe na północnym Mazowszu w XIX 
i XX wieku, Przasnysz 2002., s. 65, Patrz też: 
Depeschen nach Berichten des Wolff´schen 
Telegr.-Bureaus, Nationaler Verlag, Berlin 
1915 
http://www.stahlgewitter.com/15_07_17.htm. 
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W krótkim czasie wszystkie gruntowe drogi 
przekształciły się w grząskie błoto, które przy-
lepiało się do obuwia i do kół furmanek. Posu-
wające się do przodu kolumny wojsk niemiec-
kich grzęzły w błocie i rozciągnęły się. W tej 
sytuacji główne natarcie niemieckie zostało 
przełożone na drugi dzień. Dało to stronie ro-
syjskiej potrzebny czas dla ulepszenia swojej 
linii okopów. W tym czasie na nową linię 
obrony przybyły również odwody. Uzupełnio-
no także braki w amunicji, jednak nadal wystę-
pował ogromny deficyt na tym polu.30. Tego 
dnia XIII Korpus niemiecki atakował między 
rzeką Orzyc z jednej strony i Murawką oraz 
Węgierką z drugiej strony. Generał Watter po-
dzielił swoje siły na trzy części: pierwsza – 
w składzie brygady 2 Dywizji piechoty (która 
miała przeprawić się przez Orzyc obok wsi 
Jednorożec) i całej 4 Dywizji Gwardii, miała 
atakować w pasie od Orzyca do linii wsi Lipa – 
Łazy – Sulicha; druga - w składzie 3 Dywizji 
piechoty -  miała atakować w pasie od po-
przedniej linii do linii wsi Kuskowo – Rogowo 
- Płoniawy, trzecia (prawe skrzydło) - w skła-
dzie 26 Dywizji piechoty - miała atakować 
w pasie od wskazanej powyżej linii do rzeki 
Murawka i Węgierka. Główne siły niemieckie 
stanęły na linii północnych peryferii wsi Przy-
tuły i na północ od wsi Łazy. 3 Dywizja Pie-
choty doszła tylko do rejonu wsi Suche, gdzie 
zatrzymała się na nocleg. Czołowe oddziały nie 
przesunęły się dalej jak do rejonu wsi Płonia-
wy. Prawe skrzydło, gdzie nacierała 26 Dywi-
zja Piechoty przemieszczało się szybciej, gdyż 
drogi w tym rejonie były w lepszym stanie. 
Około godziny 20.00 niemieckie baterie rozpo-
częły ogień.  

                                                

 
 
Trzeci  dzień  bitwy  
15  lipca  1915 r. 

 
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania 

lotniczego gen. von Gallwitz zdecydował się 
poprzedzić atak solidnym przygotowaniem ar-
tyleryjskim, które rozpoczęło się o godzinie 
5.00. Gallwitz wyznaczył jako zadanie dla ata-
kujących korpusów, przełamanie nowo uforty-
fikowanej linii obronnej Ciechanów – Bogate – 
Krasnosielc. 

W wyniku rozpoznania rozmieszczenia po-
zycji rosyjskich gen. Watter podjął decyzję 
o sforsowaniu Orzyca w rejonie wsi Podoś. 
Zmasowane ataki na pozycje I i II Dywizji Sy-
beryjskich, pomimo przygotowania artyleryj-
skiego, nie przyniosły rezultatów i zostały od-
parte. Dowódca XIII Korpusu niemieckiego 
gen. Sztaabs od godziny 9.30 do 22.00 osiem 
razy wydawał rozkaz do ataku. Każde natarcie 
otrzymało przygotowanie artyleryjskie. Pomi-
mo tego wszystkie próby 3 Dywizji Piechoty 
wspartej 4 Dywizją Gwardii zostały przez 
7 Pułk Syberyjski odparte31. 
 
 
Czwarty  dzień  bitwy  
16  lipca  1915 r. 

 
Minął kolejny dzień walk, a oddziałom nie-

mieckim nie udało się sforsować Narwi. Gene-

                                                 
30 W. Porczyński., Przełamanie…, s. 244–245. 
31 Г. Корольков, Праснышское… , s. 82 - 83. 

rał von Gallwitz zaczynał obawiać się o losy 
bitwy. Zdecydował podzielić się swoimi wąt-
pliwościami z gen. Ludendorfem, nie bez jego 
wpływu zdecydował się na zmianę planów na-
tarcia. Lewe skrzydło uderzeniowe miało zadać 
rozstrzygający cios. XIII Korpus z 2 Dywizją 
Piechoty miały sforsować Orzyc, a następnie 
nacierać na Różan. Natomiast XVII Korpus 
miał sforsować Węgierkę i okazać wsparcie 
XIII Korpusowi. W tym czasie XI Korpus z 50 
Dywizją Rezerwową powinien kontynuować 
natarcie na Pułtusk. I Korpus powinien nacie-
rać na Ostrołękę. Natomiast XVII Korpus Re-
zerwowy Korpus i Korpus Dickutha powinny 
zacząć oblężenie Modlina od północy i zacho-
du32.  

Dowódca I Armii gen. Litwinow pozostawił 
swobodę działania przeciwnikowi. Ponadto nie 
zdawał sobie dokładnie sprawy z położenia na 
froncie33. 

 
32 Tamże, s. 97-98. 
33 Tamże, s. 98–99. 

O godzinie 5.00 rano 16 lica 1915 r. baterie 
niemieckie rozpoczęły przygotowanie artyle-
ryjskie. Około 9.00 na odcinku 1 Dywizji Sy-
beryjskiej rozpoczęło się natarcie niemieckie. 
Do godziny 11.00 udało im się opanować miej-
scowość Żbiki Wielkie i folwark Helenowo. 
Jednak w widłach rzecznych Orzyca i Węgier-
ki, gdzie odcinka broniły 2 i 3 Syberyjskie Puł-
ki Piechoty, ataki niemieckie zostały odparte  

Na odcinku frontu, którego broniła 
2 Dywizja Syberyjska, natarcie niemieckie 
koncentrowało się głównie na przeprawach 
w Krasnosielcu i wsi Podoś. Około godziny 
12.00 oddziałom niemieckim, atakującym 
w kierunku na Podoś, udało się zdobyć most 
i przedostać na wschodni brzeg rzeki Orzyc. 
Około 13.00 silny kontratak rosyjski zmusił 
Niemców do wycofania się na zachodni brzeg 
Orzyca. Jednak w godzinach popołudniowych 
równoczesne natarcia niemieckie po obu stro-
nach rzeki doprowadziły do zdobycia Krasno-
sielca. 
 

Położenie walczących stron w dniach 15-17 lipca 1915 r. 
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Piąty  dzień  bitwy  

                                                

17  lipca  1915 r. 
 
Generał von Gallwitz zdecydował się sfor-

sować Narew. Za najdogodniejszy dla tego 
działania uznał odcinek między Różanem 
i Pułtuskiem. Ponadto pozycje te były solidnie 
umocnione i dlatego sforsowanie rzeki między 
nimi dawało możliwość wyjścia na ich tyły, co 
przyśpieszyłoby zdobycie tych punktów34.  

Według rozkazu Galwitza z 17 lipca 1915 
roku postawił on swoim oddziałom na oma-
wianym odcinku frontu następujące zdania: 
- XIII Korpus Wojskowy powinien zawładnąć 
Krzyżewskimi Górami i otworzyć sobie drogę 
na Różan;  
- XVII Korpus Wojskowy, nacierając przez 
Maków, miał osiągnąć Szelków. 

Około północy zostały rozesłane rozkazy 
von Gallwitza do poszczgólnych oddziałów. 
Jednakże ok. 8.00 otrzymał on nowe wska-
zówki ze sztabu Hindenburga. Nowe zadania 
dla jednostek niemieckich były prawie analo-
giczne jak te, które zostały rozesłane 
o północy. Tylko niektóre dywizje zostały 
zmuszone do zmiany kierunku natarcia. Spo-
wodowało to zatrzymanie rozpoczętego prze-
mieszczenia korpusów. Dlatego mogły uderzyć 
dopiero koło południa, co pośrednio dało Ro-
sjanom więcej czasu na przygotowanie się do 
odparcia ataku35. 

Podobnie jak w poprzednich dniach natarcie 
niemieckie poprzedziło przygotowanie artyle-
ryjskie. Jednak strzały nie były zbyt celne i nie 
wyrządziły dużych szkód w oddziałach rosyj-
skich. Po południu oddziały niemieckie przy-
stąpiły do ataku. Do najcięższych walk tego 
dnia doszło na odcinku frontu, którego bronił 
I Korpus Syberyjski. Wszystkie ataki łącznie 
z najsilniejszym w rejonie wsi Młodzianowo, 
gdzie Niemcy starali się sforsować Orzyc, nie 
powiodły się. Oddziały niemieckie opanowały 
tylko wieś Chełchy, jednakże nie udało im się 
przełamać linii frontu na tym odcinku36. Od-
działy rosyjskie starały się również zatrzymać 
Niemców na linii Ośnica – Karniewo. Jednak 

                                                 
34 Tamże…, s. 120. 
35 W. Porczyński, Przełamanie…, s. 258. 
36 Г. Корольков,  Праснышское… , s. 126. 

ok. 15.30 zostały zmuszone do wycofania się 
na linię frontu Chrzanowo Marki – Pomaski 
Kownaty. 

Po południu 35 i 36 Dywizje niemieckie ata-
kowały coraz śmielej. Zamiarem Niemców by-
ło zdobycie Makowa i wyjście na tyły oddzia-
łów rosyjskich broniących się na wschód od 
Orzyca37. Generał Pannewitz nakazał przepra-
wienie lewej flanki 35 Dywizji Piechoty przez 
Orzyc na południe od wsi Młodzianowo. Od-
działy niemieckie w składzie 26 i 35 Dywizji 
Piechoty przesunęły się naprzód i około godzi-
ny 18.00 miały już miejsce silne walki na pół-
noc, zachód i południe od Makowa. Generał 
Litwinow, nie widząc innej możliwości zarzą-
dził odwrót38. 

 
 

Forsowanie Narwi 
 

Dnia 18 lipca 1915 r. oddziały niemieckie 
wskutek dużych strat własnych zostały zmu-

 

                                                

37 W. Porczyński, Przełamanie…, s. 260. 
38 Г. Корольков,  Праснышское… , s. 131 – 

132. 

szone wstrzymać natarcie39. Pierwsza faza ope-
racji, która miała na celu sforsowanie Narwi 
zakończyła się. 19 lipca wszystkie oddziały ro-
syjskie stanęły na linii Narwi na południowy 
zachód od Ostrołęki. Dnia 20 lipca rozpoczęło 
się niemieckie natarcie, którego celem było 
sforsowanie Narwi. W połowie lipca przedmo-
ście Różana obsadził XX Korpus Syberyjski 
mający za zadanie obronę tego odcinka. 
Twierdza w Różanie była atakowana przez 
wojska niemieckie od 22 lipca 1915 r. Pomimo 
wsparcia artylerii, fortyfikacje nie zostały zdo-
byte. Kolejne natarcia, mimo wzmocnień, rów-
nież nie dały rezultatu. Rosjanie wycofali się 
w nocy z 23 na 24 lipca. W związku z tym, iż 
wojska niemieckie sforsowały Narew na innym 
odcinku, w tym czasie rozpoczęły się zaciekłe 
walki o uchwycenie przyczółków na lewym 
brzegu rzeki. Po opanowaniu twierdz w Róża-
nie i Pułtusku w ręce Niemców dostała się 
znaczna ilość sprzętu i uzbrojenia pozostawio-
nego przez Rosjan. Ostatecznie walki, których 
celem było sforsowanie Narwi, trwały 10 dni 
i pociągnęły za sobą znaczne straty w ludziach 
i sprzęcie40.  

W tym samym czasie od południa atakowa-
ły: XI Armia niemiecka oraz II i IV Armie au-
stro–węgierskie. Wkrótce zajęły: Lublin (30 
lipca), Chełm (1 sierpnia) i Dęblin (4 sierpnia). 
Tego samego dnia armia niemiecka atakowała 
Warszawę41.  

 
39 И. И. Ростунов, Русский фронт…, s .259. 
40 Fortyfikacja, t. IV, Warszawa – Kraków 
1996. J. Pajewski, Pierwsza…, s. 285, W. Ła-
skarzewski, J. Chorzępa ,,Przedmoście Różan”, 
Przasnysz 2001, patrz też: ,,Sieg über die russi-
sche 5. Armee bei Schaulen - Die 
Narewfestungen Rozan und Pultusk erstürmt - 
120000 Russen seit 14. Juli gefangen” 
http://www.stahlgewitter.com/15_07_24.htm. 
41 Patrz: ,,Der Westteil von Iwangorod 

genommen - Die Armee des Prinzen Leopold 
von Bayern greift Warschau an” za: 
http://www.stahlgewitter.com/15_08_04.htm. 

7. Żołnierze niemieccy na moście w pobliżu Krasnosielca. Fotografia ze zbiorów Mirosława 
Krejpowicza. 

Forsowanie Narwi przez oddziały niemieckie. 25 lipiec 1915 r. Za: J. Buchan, J. Buchan, Nelson’s 
History of The War, Volume VII. 
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Już 5 sierpnia oddziały niemieckie weszły do 
opuszczonej przez wojska rosyjskie Warsza-
wy42. W końcu 20 sierpnia po zaciętych wal-
kach oddziały niemieckie zdobyły twierdzę 
Modlin43. 

                                                

Podsumowując należy stwierdzić, że cel jaki 
zakładała sobie strona niemiecka, nie został 
osiągnięty. Pomimo tego, że XII Armia znacz-
nie zbliżyła się do Narwi, po drodze unice-
stwiając wiele rosyjskich pułków, to sama po-
niosła również duże straty własne (20%). Ge-
nerał von Gallwitz stworzył grupę uderzenio-
wą, która przełamała linie frontu, ale nie była 
w stanie zrealizować ofensywy, głównie ze 
względu na wyżej wspomniane straty własne. 
Na skutek wielu wyżej wymienionych błędów 
von Gallwitza jak i samego dowództwa (inter-
wencja Ludendorffa), przeciwnik zdołał unik-
nąć pogromu, wycofując się aż za Narew. 
Największym błędem po stronie niemieckiej 
było to, że na froncie wschodnim równocze-
śnie odbywały się dwa uderzenia. Pierwsze ge-
nerała Belowa na północ od Kowna (Bitwa pod 
Szawlami), drugie generała von Gallwitza (Bi-
twa Przasnyska). W końcowym rozrachunku 
siły na obydwu kierunkach okazały się niewy-
starczające. Na skutek tego ani pod Szawlami, 
ani pod Przasnyszem nie udało się Niemcom 
odnieść sukcesu strategicznego na miarę Gor-
lic.  

Dowództwo rosyjskie również nie stanęło na 
wysokości zadania. Jednak zacięty opór wojsk 
rosyjskich nad Narwią nie pozwolił Niemcom 
osiągnąć celu głównego. Jednocześnie umoż-
liwił wycofanie oddziałów carskich z łuku 
warszawskiego44.  

W Bitwie Przasnyskiej Niemcy stracili łącz-
nie 199 oficerów i 8772 żołnierzy, w tym 1563 
zabitych, 6429 rannych, a 720 zaginęło bez 
wieści. Do niewoli rosyjskiej dostało się 427 
żołnierzy. Straty po stronie rosyjskiej były 
znacznie wyższe i wyrażają się takimi danymi: 
361 oficerów i 39 434 żołnierzy, z tej liczby 
około 12% zabitych, ponad 37% rannych 
i około 50% zaginionych bez wieści. Liczba 
żołnierzy rosyjskich wziętych do niewoli nie-
mieckiej to około 40 oficerów i ponad 16 000 
żołnierzy. Ponadto strona rosyjska utraciła: 
12 dział, w tym 2 ciężkie; 48 karabinów ma-
szynowych; ponad 30 000 karabinów.  
 
 
Sytuacja  po  zakończeniu 
działań  zbrojnych 

 
W czasie wyżej wspomnianych walk, naj-

bardziej ucierpiała okoliczna ludność. Czego 
nie zniszczyła wojna, tego dokonały wycofują-
ce się wojska rosyjskie, które stosowały takty-
kę ,,spalonej ziemi”. Widzimy niespotykaną 
we wcześniejszych wojnach falę cierpień tych 
ludzi i zniszczeń ich mienia. W gminie Jedno-
rożec nie było miejscowości, która nie poniosła 
żadnych strat. Sama miejscowość Jednorożec, 
gdzie w lipcu nastąpiło przełamanie frontu, zo-

 

stała zniszczona i spalona niemal w 100 %. 
Podobny los spotkał pobliskie wsie Budy i Na-
kieł. Wieś Lipa ocalała tylko w połowie. 
Mieszkańcy powracający do swoich miejsco-
wości często nie potrafili odnaleźć miejsc, 
gdzie stały ich domy. Wokół panowały głód 
i nędza oraz epidemie groźnych chorób, pro-
wadzące do zapaści demograficznej45.  

Pola, lasy i łąki zostały pocięte okopami, za-
siekami oraz umocnieniami obronnymi. W tej 
sytuacji wiele pól uprawnych leżało odłogiem. 
Przystępując do prac polowych okoliczna lud-
ność musiała oczyścić je najpierw 
z niewybuchów i niewypałów oraz z wszelkie-
go rodzaju broni i amunicji, a także z drutów 
kolczastych46.  

Mieszkańcy żywili się tym co oferowała im 
natura. m.in. łapali ryby w pobliskiej rzece 
Orzyc. W najtrudniejszym okresie odżywiali 
się pokrzywami i komosą, a także odkopywali 

                                                
42 J. Pajewski, Pierwsza…, s. 285 -286, 

http://www.stahlgewitter.com/15_08_05.htm, 
A. Wap, Twierdza…, s. 59.  

43 Według M. Gilberta do niewoli dostała się 
90 tysięczna załoga twierdzy, w tym trzy-
dziestu generałów, Patrz: M. Gilbert, Pierw-
sza…, s. 196 – 197.  

44 A. Dobroński, Walki …, s. 67. 

 
45 T. Święcki, F. Wybult, Mazowsze…, s. 81 - 

82. R. Waleszczak Przasnysz…, s. 203. 
46 Wspomnienia S. Wilgi, ,,Smutna Dola Wio-

ski Jednorożec”, kserokopia rękopisu w po-
siadaniu autora, s. 94, 101 -102. patrz też: 
,,Kurier Płocki” nr 61, 129/1915. 

Drążdżewo rok 1915. Foto ze zbiorów Mirosława Krejpowicza. 

Cmentarz wojenny w Jednorożcu, założony w 1915 r. Fotografia ze zbiorów Mirosława Krejpo-
wicza. 

Zbiorowa mogiła żołnierzy niemieckich w Ma-
kowie. Foto. Z. Lorenc. 
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kopce ze zgniłymi ziemniakami, suszyli je i 
robili z nich mąkę. Następnie głównym poży-
wieniem ludności były: marchew, kartofle i 
brukiew. Chleb natomiast był pod przydziałem 
w każdej rodzinie, ponieważ sam wypiek był 
utrudniony. Ziarno mielono w żarnach, gdyż 
młyny znajdowały się pod kontrolą Niemców, 
rekwirujących każdą ilość ziarna 47.  

 

iem (Opaleniec) oraz Krasno-
si

ie Mazo-
w

resie 
II

inie Płoniawy – Brawura, na 
k

3. "Frankfurter Zeitung" 1915, za : 
http://www.stahlgewitter.com. 
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Władze okupacyjne gnębiły ludność nie tyl-
ko barbarzyńskimi kontrybucjami, ale też m.in. 
wywózkami na roboty do Niemiec. Nasilały 
się one zwłaszcza w okresie prac polowych.  

Niemcy wybudowali również sieć dróg 
z Przasnysza w kierunku Baranowa i Janowa. 
W ten sam sposób połączone zostały też Cho-
rzele z Flamberg

elcem. 
I wojna światowa postrzegana jest głównie 

jako ,,nie nasza wojna”, jednak  linie okopów 
i cmentarze wojenne z okresu I wojny świato-
wej stały się ważnym elementem naszego  pej-
zażu. Największa nekropolia z tego okresu na 
Mazowszu znajduje się w Jednorożcu. W po-
wiecie makowskim również zachowało się kil-
ka cmentarzy z tego okresu. Przy drodze 
z Nowego Podosia do wsi Suche, w lesie, na 
terenie prywatnym, położony jest cmentarz 
żołnierzy niemieckich. W Makow

ieckim na ulicy Stanisława Moniuszki znaj-
duje się zbiorowa mogiła żołnierzy niemiec-
kich. Obecny kształt obiektu nie przypomina 
cmentarza, który został zniszczony w ok

 wojny światowej. W miejscowości Łazy 
przy trasie Ostrołęka – Przasnysz usytuowany 
jest cmentarz żołnierzy niemieckich, który nie 
posiada mogił. Również cmentarz w miejsco-
wości Suche w gm
tórym spoczywają żołnierze rosyjscy i nie-

mieccy nie posiada mogił. Największa i najle-
piej zachowana nekropolia w powiecie ma-
kowskim znajduje się w lesie w pobliżu Ka-
szewca w gminie Różan. Mniejszy i gorzej za-
chowany cmentarz wojenny położony jest 
w miejscowości Chełsty. Natomiast na zachód 
od wsi możemy natrafić na kilka mogił ziem-
nych. 

Odwiedzając te miejsca, pamiętajmy 
o żołnierzach, którzy posłuszni rozkazom wal-
czyli i zginęli na obcej ziemi. Wielu spośród 
nich stanowili Polacy, ubrani w mundury mo-
carstw zaborczych. 

Zbigniew Lorenc 
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Panorama  społeczno-polityczna 
powiatu  makowskiego 

po  zakończeniu  II  wojny  światowej. 
cz. IV 

Polska  Partia  Socjalistyczna  
w  powiecie  makowskim  (1945-1948) 

Wojciech  ŁUKASZEWSKI 
 

o
powania politycznego, które powstało w 1892 

sł gramie po-

g ność Polski. Jednak w wy-
iku II wojny światowej oraz jej następstw po-

litycznych, we wrześniu 1944 r. powstała Pol-
ska Partia Socjalistyczna tzw. „odrodzona”, 

yła z Polskim Komite-
odowego. W swoim pro-

gramie odcinała się od przedwojennych trady-
cji i historii. Podkreślała konieczność sojuszu 
z Polską Partią Robotniczą oraz Związkiem 
Sowieckim. Nowa PPS zerwała kontakty 
z przedwojennymi socjalistami oraz przywód-
cami ruchu socjalistycznego na emigracji. Nie-
zależni socjaliści nazywali PPS „koncesjono-
waną” lub nawet „fałszywą”. Głównymi przy-
wódcami „koncesjonowanej” PPS byli: Józef 
Cyrankiewicz, Edward Osóbka-Morawski, 
Stanisław Szwalbe, Bolesław Drobner.  

W celu uwiarygodnienia intencji partii 
w społeczeństwie, próbowano pozyskać do 
PPS-u Zygmunta Żuławskiego oraz socjalistów 
pozostających nadal w konspiracji. Jednak 
w wyniku decyzji kierownictwa partii do ukła-
du pomiędzy „niezależnymi”, 
a „koncesjonowanymi” socjalistami nie doszło. 
Opozycjoniści próbowali nawet w październiku 
1945 r. powołać konkurencyjną Polską Partię 
Socjalno-Demokratyczną, jednak władza od-

mówiła zarejestrowania PPSD. W wyniku ko-
lejnych rozmów, Żuławski wraz z grupą opo-
zycyjną postanowił wejść do PPS-u. Pozostała 
część socjalistów, która wyrażała dezaprobatę 
wobec mariażu z komunistami zaprzestała 
działalności politycznej bądź też udała się na 
emigrację. Jednak pomimo pozornego zjedno-
czenia działaczy socjalistycznych, pomiędzy 
„dysponentami PPR” a grupą Żuławskiego 
powstawały coraz wyraźniejsze tarcia. Żuław-
ski sprzeciwiał się coraz ściślejszej współpracy 
z Polską Partią Robotniczą. Czarę goryczy 
przelała sprawa zaangażowania się PPS po 
stronie komunistów w referendum ludowym z 
czerwca 1946 r. oraz koncepcja wystartowania 
do wyborów do Sejmu we wspólnym bloku z 
ugrupowaniami dyspozycyjnymi wobec Mo-
skwy. Zygmunt Żuławski ostatecznie wystąpił 
z szeregów partii w październiku 1946 r. 1  

Założenia programowe PPS-u były przed-
stawione na XXVI Kongresie. Zawarto w nich 
zapisy o umocnieniu sojuszu ze Związkiem 
Sowieckim oraz Polską Partią Robotniczą. Po-
nadto wygłaszający swe referaty socjaliści 
próbowali odciąć się od antybolszewickiej 
przeszłości PPS-u. 2

 

Tabela 1. Stan liczbowy członków PPS 
w powiecie makowskim wg stanu na wrzesień 
1947r. 

 

Źródło: Archiwum Akt Nowych (AAN), Pol-
ska Partia Socjalistyczna (PPS), Wydział 
Ogólno-Organizacyjny KW Warszawa, Spra-
wozdania, 1946-1947, sygn. 235/VII-266, k. 
66. 

 

W Makowie Mazowieckim Polską Partię 
Socjalistyczną  zawiązano stosunkowo późno, 
gdyż dopiero w połowie 1945 r. W lutym ko-
lejnego roku partia liczyła tylko 33 członków.3 
Jednak szeregi socjalistów powoli się zwięk-
szały, gdyż już na początku 1947 r. partia li-
czyła 300 członków. W 1946 r. przewodniczą-
cym Komitetu Powiatowego był Władysław 
Zakrzewski w Makowa Maz., sekretarzem 
Teofil Czapla a skarbnikiem Alojzy Kluczek. 4 
W sierpniu 1948 r. makowski PPS liczył 21 
kół. W gminie Krasnosielc był 1 radny z PPS-
u, w gminie Perzanowo – 3 radnych, w Róża-
nie 7 radnych, a w gminie Karniewo - 5 rad-
nych.  

PPS nie posiadał większych wpływów w lo-
kalnym  środowisku politycznym. Jego przy-
wódcy nie potrafili w żaden sposób zagrozić 
priorytetowi rosnącej w powiecie powoli, acz-
kolwiek systematycznie Polskiej Partii Robot-

niczej. PPS sukcesywnie stawała się marionet-
ką w rękach komunistów. Jednak pomimo 
marginalizacji PPS-u w powiecie funkcjonariu-
sze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Makowie Mazowieckim postano-
wili inwigilować socjalistów, zresztą taki los 
spotkał również inne partie polityczne, organi-
zacje młodzieżowe i społeczne. W grudniu 
1946 r. sekretarz Komitetu Powiatowego PPS 
w Makowie Maz. został zwerbowany do 
współpracy przez Wydział IV Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i otrzy-
mał pseudonim operacyjny „Rawicz”. 5  

Począwszy od roku 1947 liczba członków 
partii 

zwiększała 
się, po-

wstawały 
nowe koła. 
W kwietniu 
1947 r. 
w powiecie 

makow-
skim po-
wstały 2 
koła PPS: 

we wsi Łukowe, gm. Karniewo, liczące 100 
członków oraz w Karniewie liczące 15 człon-
ków. 6 W grudniu 1947 r. partia w powiecie li-

czyła 412 członków. 
Jak już wcześniej 
wspomniałem, żadna 
partia i organizacja 
polityczna nie mogła 

ostać się bez swojego „anioła stróża” z PUBP i 
w styczniu 1948 r. makowska „bezpieka” 
zwerbowała do współpracy, na podstawie ma-
teriałów kompromitujących, członka partii, na-
uczyciela Witolda Zduniaka. 7

Podczas reorganizacji Powiatowego Komite-
 pozostał wspo-
Zduniak, wice-

aw Ostrowski, rów-
ł Antoni Ma-

ian Bardz-
go PPS było aż 

nosiło pseudo-
acz”, „Łagod-

 

Polska Partia Socjalistyczna była partią 
 wieloletnich tradycjach. W szeregach ugru-

r. w Paryżu, byli m.in.: Józef Piłsudski i Stani-
aw Wojciechowski. W swoim pro

litycznym PPS deklarowała wolność, niepodle-
łość oraz suweren

n

która silnie związana b
tem Wyzwolenia Nar

tu PPS jego przewodniczącym
mniany agent „bezpieki” W. 
przewodniczącym – Wacł
nież nauczyciel; sekretarzem zosta
liszewski oraz skarbnikiem – Waler
ki. W Zarządzie makowskie
5 wtyczek UB. Czterech z nich 
nimy: „Zuch”, „Wiosna”, „Karł
ny”. 8

Edward Osóbka-Morawski. Wikipedia. 
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Tabela 2. Skład Zarządu Komitetu Powiato-
wego PPS w powiecie makowskim wg stanu na 
10.10.1946 r.  

 

Tabela nr 3. Zestawienie liczbowe członków 
PPS wykluczonych z partii w październiku 
1948 r. w powiecie makowskim 

Tabela nr 4. Skład socjalny członków PPS 
wykluczonych z partii w październiku 1948 r. 
powiecie makowskim 

ti

dziernika 1944 r. w Lublinie odbył się zjazd 
„koncesjonowanej” Polskiej Partii Socjali-
stycznej, na którym podjęto decyzję o reakty-
wowaniu OM TUR. 

 
Przypisy: 
 

1 

em, k.290. 
8 - Ibidem, k.300. 
9 - AIPN 0206/68, k.365. 
10 - AIPN 0206/68, k.219. 
11 - Ibidem, k. 211. Informator makowskiego 

OM TUR nosił pseudonim “Deszcz”. AIPN 
0206/68, k.112. 
 

Źródło: Źródło: AAN, Polska Partia Socjali-
styczna, Wydział Ogólno-Organizacyjny – KW 
Warszawa – Struktura Organizacyjna 1946-
1948, sygn. 235/VII-258, k.29-32. 

 

Podczas zbliżania się procesu zjednoczenio-
wego, masowo zaczęto usuwać członków re-
prezentujących tzw. prawicowy kierunek 

Źródło: AAN, PPS, Wydział Ogólno-
Organizacyjny – KW Warszawa 1948, sy-
gn.235/VII-269, k. 3a. 

 
 

Los krajowej PPS skupiającej 500 tysięcy 
osób przypieczętował w grudniu 1948 tzw. 
kongres zjednoczeniowy, podczas któreg

w PPS. 
W powiecie makowskim w ramach czystek 

usunięto 78 członków PPS. Usuniętych człon-
ków określano kułakami, posiadaczami ziem-
skimi, byłymi członkami organizacji podziem-
nych, łapownikami, spekulantami i obcymi 
klasowo. 9

 

 

Źródło: AAN, PPS, Wydział Ogólno-
Organizacyjny – KW Warszawa 1948, sy-
gn.235/VII-269, k. 4. 

 

o par-
a formalnie połączyła się z komunistyczną 

Polską Partią Robotniczą. Faktycznie natomiast 
została przez nią wchłonięta, tworząc Polską 
Zjednoczoną Partię Robotniczą. 

Po II wojnie światowej „koncesjonowana” 
Polska Partia Socjalistyczna posiadała własną 
organizację młodzieżową, którą była Organiza-
cja Młodzieżowa Towarzystwo Uniwersytetów 
Robotniczych (OM TUR). W dniach 8-9 paź-

W powiecie makowskim OM TUR w poło-
wie roku 1947 liczył 73 członków. 10 Miejsco-
wy PUBP zwerbował do współpracy Instrukto-
ra Powiatowego OM TUR, którego zadaniem 
miała być walka z Sadowską, członkinią OM 
TUR, która występowała przeciwko Polskiej 
Partii Robotniczej i Związku Walki Młodych. 
11  

Jak widzimy zarówno w działalności PPS jak 
i OM TUR nie mogło być mowy 
o jakiejkolwiek samodzielności i suwerenności. 
Makowska „bezpieka” znała każdy krok swojej 
sojuszniczej partii, aby móc wyeliminować we 
właściwym czasie jej zapalne ogniwa. 

 
Wojciech Łukaszewski 

- J. Holzer, PPS. Szkic dziejów, Warszawa 
1977, s.198-200. 
2 - B. Syzdek, Polska Partia Socjalistyczna 
w latach 1944-1948, Warszawa 1974, s. 146-
147. 
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Kilka  uwag  do  historii 

Krasnosielca 

 
 

Adam  A.  PSZCZÓŁKOWSKI 
 

Szanowny Czytelniku 
 

Przejrzałem wstecz wszystkie „Zeszyty Hi-
storyczne”, skupiając się na tych artykułach, 
które się tyczą historii Krasnosielca sprzed 
1

 

2. Wszy
sk

kresie gdy ten 
był po raz drugi królem Polski. Więc gdzieś 
między 1733 a początkiem 1736 roku. Dlatego 
brak dokumentu w Metryce Koronnej. Należa-
łoby sprawdzić, czy akta czynności Stanisława 
Leszczyńskiego jako króla Polski nie znajdują 
się w Archiwum w Nancy we Francji. 
 

3

podaje), to Jan Chryzo-
stom Krasiński biskup loryneński, a nie Jan 
K

e XIX i XX wieku. 

4. Nazwę Krasnosielc wprowadził biskup Jan 
Chryzostom już w 1753 r., ale prawnie utrwalił 
jego bratanek Kazimierz (o czym już wcześniej 
pisałem). 
 

5. Liczba Żydów w Krasnosielcu w 1781 r. 
wynosiła 70 osób powyżej 2 roku życia (więc 
w

ej grupy, podawane we 
w

6. W 1781 r. Kazimierz Krasiński uzyskał od 
Stanisława Augusta odnowienie praw miej-
skich wraz z określeniem terminów targów 
(w poniedziałki) i 4 jarmarków (w dniach 21 
stycznia, 26 marca, 29 czerwca i 1 listopada). 
Dokument znajduje sie w 3 niezależnych źró-
dłach. [AGAD, Sigilata, sygn. 35, k. 14v; 
AGAD, Księgi Kanclerskie Metryki Koronnej, 
sygn. 70, dział II, k. 38-39; AGAD, przasny-
skie ziemskie wieczyste, sygn. 23, k. 144 i n.]. 
 

7. W 1786 r. Kazimierz Krasiński prosił 
zmiany - i otrzymał 4 nowe jarmarki 

(w miejsce starych - na Świętego Wawrzyńca 
Męczennika, Świętego Mateusza Apostoła, 
Świętego Andrzeja Apostoła, nazajutrz po Św. 
Stanisławie Biskupie). Nie było zatem powięk-
szenia do 8 jarmarków, choć wiem, ze było to 
błędnie interpretowane już w początkach XIX 
w. Dokument jest w dwóch niezależnych źró-
dłach. W przypadku 1781 i 1786 należy jeszcze 
znaleźć petycje Kazimierza do króla. Muszą 
znajdować się w zbiorach Archiwum Główne-
go Akt Dawnych w Warszawie [AGAD, Sigi-
lata, sygn. 35, k. 254, AGAD, Księgi Kancler-
skie, sygn. 80, dział II, k. 73-75]. 
 

8. Grób Kazimierza Krasińskiego wraz 
z epitafium i barwnym portretem – chyba nie-
znanym w ikonografii, znajduje się obecnie w 
Woli Kiełpińskiej koło Serocka. Oglądałem to 
epitafium w lipcu 2012 r.  
 

9. Treść dokumentu wydzielającego kahał kra-

skiego. 

Między Kahałem Makowskim czyniącym przez 
Józefa Lewkowicza, Herszka Gersinowicza 
starszych kahalnych z jednej strony, a żydami 
Miasta Krasnosielca JW-o Kazimierza Hrabi 
Krasińskiego Oboźnego Wielkiego Koronnego 
dziedzicznego obywatelami przez Berka Józe-
fowicza i Moszka Jakubowicza czyniącemi 
z 

ló

nowym, kahałami żadne niewstrzynały się kwe-
styje, Kahał Makowski będąc u siebie prze-
świadczony, że JW. Hrabia Krasiński Oboźny 
W. Koron. dóbr z przyległościami dziedzic 
prawnie i sprawiedliwie w dobrach swoich 
krasnosielskich i Starostwie Przasnyskim ży-
dów będących i być mogących od dependencji 
Kahału wyżej rzeczonego Makowskiego odry-
wa, a miasteczku swoim Krasnosielcu zwanym 
kahał ustanawia, unikając prawnych kroków 
i owszem szukając spokojności dobrowolnie też 
dobra wszystkie krasnosielskie i dziedziczne 
w powiecie tamtym i okolicy będące oraz Sta-
rostwo Przasnyskie i Bagienice na zawsze nie-
odmiennie imieniem całej Synagogi z potom-
kami i sukcessorami swemi odstępują i zpod 
zwierzchności swojej wypuszczają i wsie Suche 
i Sławki z klucza krasnosielskiego do tegoż Ka-
hału Krasnosielskiego nowo erygować się ma-
jącego dobrowolnie przyłączają. Kahał zaś 
Krasnosielski nowo erygowany mając wzgląd 
na upadek Kahału Makowskiego i za odstąpie-
nie dopiero wyrażonych wsi to jest Suchego, 
Sławków i Bagienic, dobrowolnie corocznie 
dwoma ratami złotych polskich sto pięćdzie-
siąt, to jest na każdą ratę, po złotych siedem-
dziesiąt pięć wypłacać przyrzekają, której kwo-
ty zawsze wypłacać się mającej termin od Św. 
Jana w roku 1781-m zaczynać się ma i póki ra-
bina w Krasnosielcu niebędzie, póty pod sąd 
rabina makowskiego należeć będą, po obraniu 
zaś rabina w Krasnosielcu, Kahał Makowski 
pod jakimkolwiek bądź praetextem zwierzchno-
śc zać sobie, ani więcej do Kahału 
Krasnosielskiego nowo erygowanego i do pa-

D
M

[A

iam, Adam A. Pszczółkowski 
 

824 roku. Porównałem je z pracami księdza 
Michała Grzybowskiego i Urszuli Dembickiej. 
Niestety wszędzie powielane są pewne błędy. 
W moim artykule również. Najważniejsze 
kwestie - które wypada dziś sprostować, 
a które, mam nadzieję, zostaną niedługo opu-
blikowane w moim dłuższym artykule tyczą-
cym się prywatnych miasteczek w ziemi cie-
chanows

o 
kiej, podaję niżej w punktach. 

1. Sielc nabył od Ciemniewskich Jan Bona-
wentura Krasiński w latach 1697-1701. To już 
było podane w moim tekście z 2010 r. I to 
nadal potwierdzam [patrz: „Krasnosielecki Ze-
szyt Historyczny”, nr 2, kwiecień 2010, s. 7-9]. 
 

stko wskazuje na to, że o prawa miej-
ie dla Sielca wystarał się Błażej Krasiński 

(wnuk powyższego Jana Bonawentury) - od 
Stanisława Leszczyńskiego, w o

. Jeden z licznych spadkobierców Błażeja 
(zmarłego w 1751 a nie w 1752 roku, jak się 
powszechnie błędnie 

anty! Napis w kościele w Krasnosielcu wy-
gląda bardzo podejrzanie. Odnoszę wrażenie, 
że powstał na przełomi
 

szystkich mogło ich tam być około 80). Dys-
ponuję ich pełną listą - wraz z imionami 
i numerami domów. Natomiast wszelkie dane 
dotyczące liczebności t

cześniejszych artykułach (znakomicie wyższe 
– 243 opodatkowane głowy) obejmują cały ka-
hał krasnosielski. A ten kahał to także Prza-
snysz, Chorzele i Baranowo! [AGAD, ciecha-
nowskie grodzkie relacje i oblaty, sygn. 79, k. 
288v- 291v]. 
 

snosielski od makowskiego brzmi następująco: 
 

Przasnysz, 19 grudnia 1780 r. Oblata złożona 
do ksiąg ziemi ciechanowskiej w Przasnyszu 
przez Jakuba Kobyliń
 

 

rugiej strony stanęła wiecznemi czasy trwać 
mająca komplanacja w ten niżej opisany spo-
sób. I o to iż lubo żydzi krasnosielscy i inni 
z dóbr klucza tegoż i starostwa przasnyskiego 
jako też i Bagienic dotąd do Kahału Makow-
skiego należeli, a że Jaśnie Wielmożny Oboźny 
W. K. w pomienionym mieście swoim Krasno-
sielcu dla wygody tamecznych żydów obywate-

w, nowy kahał przedsięwziął, i już do tego 
przyzwoite poczynił kroki, więc ażeby na potym 
między, makowskim dawnym a krasnosielskim 

i przywłaszc

rafii jego z dóbr i wsi wyżej wyrażonych skła-
dających się interesować się niema, a pogłów-
ne z dóbr tych należące do czasu lustracji na-
stąpić mającej do Makowa wypłacać się bę-
dzie. I jako to wszystko co się wyżej wzmian-
kowało, nieprzerwanie z potomkami i sukces-
sorami swemi, dotrzymują obydwie strony tak 
na to się własnemi podpisują rękami i na tę 
ugodę wieczyście trwać mającą w grodzie ro-
borować przyrzekają. Działo się dnia 6-tego 
Grudnia 1780-go roku w Warszawie. 
 

opisek: Tę zgodę żydów moich z Kahałem 
akowskim approbuję. Kaz. Krasiński 

O[boźny] W[ielki] Kor[onny], manu propria 
GAD, przasnyskie ziemskie wieczyste, sygn. 

23, k. 122 i n.]. 
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ach 

kultury, starsze ślady, gdzie in-
dziej. W przypadku teorii synkretycznej należy 
znaleźć zalążek materi j kultury gdzie in-
dziej, ale ostateczny jej rozwój nastąpić miałby 
na terenach nadczarnomorskich. 

Wcześniejsze kultury archeologiczne z tych 
obszarów to kultury grobów: jamowych, kata-

Babiloń-

już w 605 r. p.n.e. wzięli 
udział w bitwie pod Kar-

a Egiptem, o czym świad-
czą ich charakterystyczne 
grociki znalezione na polu 
bitwy. 

Scytowie  i  Sarmaci 
 

 
 
 

Paweł  WŁODARSKI 
 

Scytowie byli ludem pochodzenia indoeuro-
pejskiego, należeli do grupy północnoirańskiej, 
a ich język należał do dialektów indoirańskich. 
Scytowie na stepach rozpościerających się na 
północnym wybrzeżu Morza Czarnego, utwo-
rzyli pewien organizm polityczny, wywierający 
znaczny wpływ na potęgi polityczne i militarne 
tamtego okresu, a także w silnym stopniu od-
działywali na tereny barbarzyńskie w Europie. 
Lud ten był także poprzednikiem na teren
nadczarnomorskich Sarmatów, z którymi pró-
bowała powiązać swoje dzieje szlachta polska. 

 
Chronologia,  historia,  miejsce 
Geneza 

Różne są teorie na temat pochodzenia Scy-
tów, a temat sam w sobie stanowi obszerne za-
gadnienie badawcze. Trudno tu wchodzić 
w szczegóły. Moim zdaniem wystarczy powie-
dzieć, że jak w przypadku wielu ludów, teorie 
o pochodzeniu są trzy: autochtoniczna, al-
lochtoniczna i tych dwóch synkretyczna. 
W przypadku pierwszej należałoby, aby ją 
udowodnić, wykazać ciągłość kulturową na te-
renach nadczarnomorskich. W drugim należa-
łoby wykazać jej brak, a do tego znaleźć jesz-
cze ślady tej 

alne

kumbowych i zrębowych. Żadna z tych nie za-
wiera zalążków najważniejszych wyznaczni-
ków kultury Scytyjskiej. Natomiast znaleziska 
z Azji Centralnej je posiadają, do tego docho-
dzi przekaz Herodota, mówiący że Scytowie 
uciekli ze swoich siedlisk przed Massegotami 
(są jeszcze dwa przekazy, ale nawet sam Hero-
dot uważał je za bajki, a wiązały się one ściśle 
z mitologią grecką: w myśl pierwszej Scytowie 
mieli pochodzić od któregoś z synów Herakle-
sa, w myśl drugiej pochodzili od Targitaosa, 
syna Zeusa), dlatego skłonny jestem do opo-
wiedzenia się za allochtonizmem Scytów. 

Trzecia teoria, synkretyczna, o pochodzeniu 

Scytów zawsze w jakimś stopniu, nawet mini-
malnym, jest słuszna, chociażby dlatego iż w 
późniejszym okresie część Scytów dała się 
zhellenizować, czyli azjatyccy przybysze przy-
jęli wzorce zastanej kultury. Do wiedzy bez 
apelacyjnej należy ta o poprzednikach Scytów 

na tym obszarze. Był to lud Kimmerów, po-
dobnie jak Scytowie poświadczeni w literatu-
rze antycznej, jednak zasadniczo się od nich 
różniący. 

„15 Oto na was sprowadzę naród z daleka, 
domu Izraela - wyrocznia Pana. Jest to naród 
niepokonany, naród starożytny, naród, którego 
języka nie znasz ani nie rozumiesz, co mówi. 
16 Jego kołczan jest niby grób otwarty, wszy-
scy [mężowie] są bohaterami. 

17 Pochłonie twoje żniwa i twój chleb, po-
chłonie twoje córki i twoich synów, pochłonie 
twoje owce i twoje bydło, pochłonie twoje 
winnice i twoje drzewa figowe. Zniszczy orę-

żem twoje miasta warowne, w których ty po-
kładasz nadzieję.” – taki tekst pojawia się 
w miejscu wizji proroka związanej z najazdem 
koczowników.  

Ok 630 r. p.n.e. Scytowie dalej byli w soju-
szu z Asyrią, broniąc jej przeciwko Kimme-

rom, wtedy ciągle jeszcze 
groźnym. Ale już w 612 r. 
p.n.e. wraz 
z Medyjczykami i 
czykami zdobyli Niniwę 
i przyczynili się do upadku 
Asyrii, nie tracąc zapewne 
na pozycji w regionie, bo 

kemisz między Babilonem 

Kozłowski 1999. 

 
Scytowie. Rekonstrukcja. 
http://s1.pokazywarka.pl/i/1554995/903419/thescyth
ians700300bc019gs.jpg 

Mapa Asyrii w VII w. p.n.e. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Mapa_Asyrii.p
ng/1024px-Mapa_Asyrii.png
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ugotrwałej wojnie 
s sem(625-585) 

a królem Lidii Alyattesem (6 -562). Wojna 
zakończyła się w 585 r. p.n.e., ale Scytowie 
musieli być dość niewygodnym sojusznikiem, 
bo Kyaksares wymordował wszystkich, zapro-
szonych przez siebie na ucztę owódców scy-
tyjskich. Związane to było zap ne z charakte-
rem scytyjskiego społeczeństwa, którego war-
stwa wojowników grabiła wsz tko co mogła. 
Nie mniej wydarzenie to d ło do 
zniknięcia Scytów z terenów bliskowschod-
nich. 

 
Scytowie  nad  Morzem  Czarnym 

 
Przepędzeni przez Medów Scytowie wycofa-

li się na swoje koczowiska na Przedkaukaziu. 
Stąd rozpoczęli swoją ekspansję na stepy nad-
czarnomorskie. W tym czasie swoje kolonie 
zakładali tam Grecy, którzy handlowali z lu-
dami tamtych terenów produkującymi zboże. 

aczne wzbo-
tyjskiej ary-

 

decyzję o wyco-
faniu się z tere-
nów Scytii, nie 
uzyskawszy 
spodziewanych 
korzyści, jakimi 
miało być od-
cięcie Greków 
od dostaw zbo-
ża z tych rejo-
nów. Warto za-
znaczyć iż Scy-
towie mogli 

s
Oczywiście ten wojowniczy lud nigdy nie za-
przestał wojowania, w tym czasie jednak mili-
tarna uwaga Scytów skupiła się prawdopodob-
nie na północ, w kierunku terenów zajmowa-
nych przez kulturę łużycką. 

 
Schyłek  panowania  Scytyjskiego 
 

Problemy spowodowali 
prawdopodobnie sami Scyto-
wie. W skutek nadmiernej 
eksploatacji stepów nadczar-
nomorskich te zaczęły wysy-
chać, choć zadziałały zapew-
nerównież inne czynniki kli-
matotwórcze. Efektem tego 
były kolejne przesunięcia ko-
czownikówz Azji Centralnej 
w końcówce wieku V p.n.e. 
i przez większą część trwania 
wieku IV. W tym czasie zain-

tyjskie skupia 

339 p.n.e. W jej trakcie poległ 
Ateas, który miał w tamtym 
czasie liczyć niemal 100 lat. 
Porażka zahamowała ekspan-
sywność Scytów, jednak 
w roku 331 p.n.e. ci w dal-
szym ciągu byli w stanie po-
konać 30 tysięczną armię Zo-
pyriona, namiestnika Aleksandra Wielkiego. 

Wsparli także ok. 310 r. p.n.e. Satyra wal-
czącego o tron Bosforu. W 313 r. p.n.e. Scyto-
wie przegrali po raz kolejny, tym razem 
z Lizymachem, władcą Tracji. Ze stepów na-
tomiast wypierali ich Sarmaci nacierając na 
Scytów od wschodu. Doprowadziło to do ze-

wielki obszar Małej 

żowali się także Sarmaci, istnieją legendarne 
przesłanki o pomocy jakiej udzieli Chersone-
zonczykom w trakcie oblężenia ich miasta 
przez Scytów (odsiecz królowej Amage na cze-
le 120 wojowników). 

W 110 r. p.n.e. Scytowie oblegają Chersonez 
po raz drugi, tym razem wspólnie z Sarmatami 
(Roksolanami). Tym razem oblężone miasto 

wspomaga król Po
Licząca 6 tys. ludzi
sa zdobywa też N
Mitrydatesa przech
tej pory pod wpływ

Scytowie zmiesz
tereny nadczarnom armtami, z którymi 
byli spokrewnieni etnicznie i kulturowo. Ich 

ły nawet do najazdu Hunów 
 

Uczestniczyli też w dł
między królem Medów Kyak are

05

, d
ew

ys
oprowadzi

Scytowie zajmując te tereny i podporządko-
wując sobie te rolnicze ludy przejęli kontrolę 
nad tym handlem, czerpiąc z tego ogromne zy-
ski. Do tego dodać należy ich fenomen militar-
ny, dzięki któremu mieli także stały dostęp do 
niewolników. To spowodowało zn

ię, przede wszystkim, scygacenie s
stokracji. Obszary, które w tym czasie zajmo-
wali, zostały mianowane nazwą Scytia. We-
dług podań Herodota był to kwadrat, którego 
bok sięgał 20 dni drogi, czyli około 700 km. 
Podstawę tego kwadratu stanowiło północne 
wybrzeże Morza Czarnego, a dwa jego boki to 
rzeki Dunaj i Don. 

W 514 r. p.n.e., kiedy Scytowie byli u szczy-
tów swojej potęgi wyprawił się na nich król 
perski, Dariusz I Hystaspesa. Jak podaje Hero-
dot prowadzona przez niego armia liczyła 700 
tys. żołnierzy. Nawet jeśli Herodot przesadził, 
to i tak musiało ich być dużo. Scytowie nie 
podjęli normalnej walki, kręcili się po swoim 
terytorium, atakując mniejsze oddziały Perskie, 
palili zapasy, zasypywali studnie. Prowadzili 
typową wojnę podjazdową. Dla Persów ten 
sposób prowadzenia walk okazał się niezwykle 
wyczerpujący i czasochłonny. Dariusz podjął

prowadzić wal-
kę w ten spo-
sób, ponieważ 
nie budowali 
żadnych stałych 
osiedli, których 
musieliby póź-
niej bronić. Po 
tych wydarze-
niach nastał 
względnie długi czas pokoju. Scytowie żyli 
względnie spokojnie, utrzymywali kontakty 
z sąsiadami. Klimat w tamtym czasie także był 
korzystny, wilgotny, umożliwiający Scytom 
pokojną wegetację na terenach stepowych. 

się na zachodzie, gdzie król 
Ateas wchodzi w konflikt 
z Macedończykami, zyskują-
cymi na sile pod wodzą Filipa 
II. Decydująca bitwa miała 
miejsce w bliżej nieznanym 
miejscu nad Dunajem w roku 

teresowanie scy

pchnięcia Scytów na nie
Scytii, tj. stepowej części Krymu i tereny Do-

resztki przetrwa
w 395 r. n.e. 

brudży. Stolicą powstałego tam organizmu po-
litycznego był Neapol Scytyjski, miasto poło-
żone na przedmieściach dzisiejszego Symfero-
pola. 

Okres ten to czas konfliktów z Chersonezem. 
Wpolitykę tego regionu coraz częściej anga-

ntu, Mitrydates VI Eupator. 
 armia pod wodzą Diofanto-
eapol Scytyjski, na stronę 
odzi także Olbia, będąca do 
em Scytów.  
ali się z przybywającymi na 
orskie S

Macedonia Filipa II.  http://altiok.blox.pl/resource/AFTER_PHILIP.gif

Mapa Persji w czasach panowan
http://www.persian.asia/sites/def

ia 
au

Dariusza I. 
lt/files/ThePersianEmpire.jpg

 
Wojownik scytyjski. 
http://s1.pokazywarka.pl/i/1554995/675568/d88aef0
44c86.jpg
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P

 Królewskich zamieszkiwali Scytowie 
koczownicy, a zajmowali się, jak określa ich 

otem „ani 
nie sieją, ani nie orzą”. Dalej wymienić należy 
S

-
rzucili koczownictwo.Wymienieni zostali jesz-
cze Scytowie-rolnicy, znajdujący się na nad-
dnieprzu, między Scytami-oraczamia Scytami 
koczownikami. Dalej, na północ, z ziemiami 
Scytów miały sąsiadować lud takie jak Agatyr-
si, Neurowie, Androfagowie, Melanchlajnowie. 
Za Donem swe siedliska mieli Sauromaci, a na 
północ od nich Budynowie i Gelonowie. 

 
Gospodarka scytyjska 
 

Scytowie byli ludem koczowniczym. Mieli 
dwa główne sposoby utrzymania: wojna i ho-
dowla bydła. W przypadku pierwszej dziedziny 
powiedzieć należy, że urządzali częste wypra-
wy łupieżcze, sięgające nawet terenów dzisiej-
szej Polski, zamieszkałej wówczas przez lud-
ność kultury łużyckiej. O ich obecności świad-
czą liczne znaleziska scytyjskich grocików 
w spalonych osadach z tego okresu, a także 
słynny skarb z Witaszkowa. 

Scytowie sprowadzili na obszary nadczar-
nomorskie nowy gatunek bydła, o czym świad-
czą materiały kostne. Hodowane przez Scytów

lub zupełniebezrogie, czym 
 

i niezwykle rzuca-
że war-

e z wielu 
tanowisk takich jak Czertomłyk czy Gajma-

, jako dobry 
an ryżanowski, 
zez ekspedycję 

 poziomu terenu, a szyb 
d

jego konia. Pochówek wojownika złożono przy 
wejściu do komory grobowej, wydrążonym 
w ściance szybu i zasłoniętym ścianką z dębo-
wych belek. Był to pochówek towarzyszący 

jednego z giermków króla, prawdo-
podobnie rytualnie uduszonego 
w trakcie uroczystości pogrzebo-
wych na cześć zmarłego władcy. 
Miał on służyć swojemu władcy po-
dobnie jak czynił to za życia. Dlate-
go też w miejscu jego pochówku 

odział  etniczny  Scytów 
 
Według przekazu Herodota Scytowie nie byli 

jednolitym ludem. W swoim dziele wymienia 
on wiele nazw własnych poszczególnych ugru-
powań etnicznych wchodzących w skład króle-
stwa scytyjskiego. 

I tak między dolnym Dnieprem i Donem za-
mieszkiwali tzw. Scytowie Królewscy. Byli 
oni, według Herodota, najdzielniejszymi ze 
wszystkich Scytów i pozostałych uznawali za 
swoich niewolników. Na terenach na północ od 
Scytów

miano, koczowaniem, bo, za Herod

cytów-oraczy, którzy, wnioskując z Herodo-
towych słów: „nie dla pożywienia sieją zboże, 
lecz na sprzedaż”, trudnili się produkcją i eks-
portem płodów rolnych. Wywodzili się zapew-
ne z miejscowej ludności podbitej przez Scy-
tów, a po części z Scytów osiadłych, którzy po

 
bydło było krótko- 
odróżniało się od spotykanego do tej pory na
tym obszarze. Bydło dawało mięso, mleko 
i skóry. Ponadto hodowali jeszcze konie, co 
było raczej oczywiste, ze względu na sposób 
prowadzenia walk i trybu życia. Liczne stada 
wymagały ciągłego poszukiwania nowych pa-
stwisk. To z kolei wygenerowało sposób w jaki 
Scytowie mieszkali. Jak podaje Hipokrates 
mężczyźni niemal cały czas przebywali na ko-
niach, a kobiety podróżowały i mieszkały na 
wozach, co skutkowało, według tego autora, 
ich ogromną tuszą.  

Kolejnym istotnym czynnikiem w gospodar-
ce Scytów była pośrednia rola w handlu zbo-
żem między koloniami greckimi na wybrzeżu 
Morza Czarnego, a rolnikami strefy leśnoste-
powej. 

Ponadto produkty roślinne potrzebne były 
Scytom do uzupełnienia ich mięsnej diety. Na 
handlu tym Scytowie wzbogacili się, zwłasz-
cza ich arystokracja, ponadto następował 
przepływ wzorców kulturowych. 

 
 
 
 
 

 
Kurhany  arystokracji  scytyjskiej 

 
Wzbogacenie się wyższej warstwy społecz-

nej dzięki wojnom i handlu umożliwiło im wy-
tworzeni charakterystycznej 
ją j się w oczy formy pochówku tej
stwy. Formą tą były kurhany znan

ce

s

nowa Mogiła. Opiszę tu jednak
przykład takiego kurhanu, kurh
ponieważ ten został zbadany pr
polskich archeologów. 

Kurhan ten miał ok. 5 m wysokości i prze-
szło 40 m średnicy podstawy. Otoczony był 
rowem szerokości od 2 do 3 m a głębokim na 
1,5 m. Do wnętrza prowadziły dwa przejścia, 

południowo-wschodnie dla wchodzących 
i północno-zachodnie dla wychodzących. Przy 
wyjściu znaleziono ślady uczt odbytych na 
cześć zmarłego. 

Wejście do komory głównej znajdowało się 
na wysokości 2,6 m od
o niej prowadzący miał 12 m2 powierzchni. 
Na dnie szybu w oddzielnych jamach znaj-

dowały się pochówki mężczyzny-wojownika i 

Na głębokości 4 m znajdował się 
główny pochówek kurhanu, w ko-
morze grobowej o 16 m

złożono strzały. 

2 po-
wierzchni. Gliniane ściany udrapo-
wane były białą tkaniną, a podłoga 
wyłożona była matami z łyka i si-
towia. W komorze znajdowała się 

atrapa pieca. 
 

Rysunek Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego wykonany przez Ossowskiego.  Chochorowski 1999. 

 
Pochówek Księcia w Wielkim Kurhanie Ryżanowskim. 
Chochorowski 1999. 

Rozmieszczenie plemion scytyjskich. Smirnov 1974. 
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ochowany tu władca prawdopodobnie zgi-
 z lewej strony. 

k

władcy. 

W przypadku obu pochówków widoczna jest 
ogromna różnica w bogactwie wyposażenia. 
Pochówki władców zawierają liczne ozdoby 
wykonane z drogich materiałów, natomiast 
pochówki towarzyszące są niezwykle ubogie. 
Świadczy to o wielkiej różnicy społecznej po-
chowanych tam osób. 

Nie można też pominąć faktu, iż Wielki Kur-
han Ryżanowski jest pierwszym, od ponad 
wieku, przebadanym pochówkiem tego typu, 
który nie został obrabowany ani w starożytno-
ści, ani współcześnie. Dzięki temu zachowało 
się wiele ważnych informacji, a sam kurhan 
może stanowić źródło analogi dla innych tego 
typu pochówków. 

 
 

Inne  znaleziska  archeologiczne 
 

Spośród zabytków archeologicznych nie 
można pominąć opisania tzw. triady scytyj-
skiej, to jest uzbrojenia, uprzęży i ozdób w sty-
lu animalistycznym, będącymi w źródłach ar-
cheologicznych charakterystycznymi wy-
znacznikami kultury scytyjskiej. 

 

zbrojenie 

ł przede 
w

 

Najczęściej wystę-
pującym motywem 
dekoracyjnym były 
stylizowane posta-
cie zwierzęce połą-
czone z motywami 
pochodzenia roślin-
nego. 

W stylu scytyj-
skim - obok pewnej 
stylizacji - mamy 
też bardzo naturali-
styczne i wręcz eks-
presyjne przedsta-

ektórych 

tycznych, 

nych surowców. 

Mężczyzna tam pochowany miał 40-50 lat, 
był wysokim, jak na tamte czasy, mierzył 175 
cm. Spoczywał na drewnianych marach na 
wznak, na posłaniu z trawy, przykryty niedź-
wiedzim futrem. Mężczyzna był ubrany w cha-
rakterystyczny dla Scytów strój, składający się 
ze spodni w kolorze czerwonym, białego ka-
ftana przewiązanego pasem, włosymiał spięte 
czerwoną przepaską. Na szyi spoczywał złoty 
naszyjnik zakończony ornamentem w formie 
lwów. 

Na wyposażenie grobowe składało się: szty-
let z rękojeścią okutą złotą blachą, sajdak 
z kompozytowym łukiem refleksyjnym i zapa-
sem strzał (94 sztuki) z grotami z brązu, 2 za-
pasowe kołczany ze strzałami (łącznie 265 
sztuk), wiązka 5 dzirytów i włóczni. 

P
nął od uderzenia w głowę

Komora przypominała pomieszczenie miesz-
alne, a zmarłego wyposażono w naczynia 

z jadłem i napojem oraz innymi przedmiotami 
codziennego użytku. 

Ozdoby stroju kobiecego świadczą o prze-
szłym zwyczaju Scytów, którzy wraz z wład-
cami grzebali ich żony. Jednak w czasie po-
wstania Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego 
zwyczaj ten został zastąpiony złożeniem do 
grobu stroju kobiecego. Miał on symbolicznie 
oznaczać obecność małżonki 

Nie mniej, kiedy małżonka zmarła już śmier-
cią naturalną, została pochowana w pobliżu 
męża. W tym celu wkopano się pod kurhan 
i utworzono nową komorę grobową, mniejszą, 
jednak równie bogato wyposażoną. W niej zło-
żono doczesne szczątki zmarłej księżnej. 

Podobnie jak w przypadku pochówku wład-
cy, u progu tejże komory grobowej znalazł się 
pochówek towarzyszący. Złożono w nim kil-
kunastoletnią dziewczynkę, mającą służyć 
księżnej po śmierci. 

 
U
 

 skład oręża Scytów wchodziW
szystkim łuk refleksyjny ze strzałami uzbro-

jonymi w charakterystyczne grociki wykonane 
zazwyczaj z brązu. Prócz tego używali mieczy 

żelaznych, dość kr
ra

ótkich (tzw. akinakes) o cha-
kterystycznym sercowatym jelcu, toporów 

żelaznych oraz włóczni i oszczepów zbrojnych 
w żelazne groty. W walce posługiwali się do 
obrony tarczą, a niektórzy wojownicy nosili 
pancerze z naszytych łusek brązowych lub że-

laznych i niekiedy hełmy pochodzenia greckie-
go. 

 
Styl  
Animalistyczny 
 

postaci zwierzęcych 
czy też scen figural-
nych. 

Wśród motywów 
pochodzenia zwie-
rzęcego można wy-
różnić zarówno po-
stacie zwierząt real-
nych, występują-
cych w eurazjatyc-
kiej strefie stepowej 
czy leśno-stepowej 

wienia ni

(najbardziej po-
wszechne jest 
przedstawienie jele-
nia), jak też zwie-
rząt orientalnych, 
a także zwierząt mi-

związanych z tradycją orientalną. 
Bogato zdobiono wyroby metalowe, a także 

w konane z iny
 

Ozdoby z Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego. 
Chochorowski 1999. 

 
Uzbrojenie Scytów.  http://realtkaniny.pl/wordpress/wp-
content/uploads/2010/12/Wyroby-metalowe-kultury-scytyjskiej.jpg 

 
Pektorał zdobiony stylem animalistycznym. 

rdpress.com/2008/02/skifshttp://cudaswiata.files.wo
ka_pecktoral_clear.png

 
Czaszka Księcia z Ryżanówki ze złotym naszyjni-
kiem.  Chochorowski 1999. 
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Uprząż 
 

Była zdobiona stylem animalistycznym. 
 

Ślady Scytów na ziemiach  
współczesnej Polski 
 

Kultura Scytyjska nigdy nie dotarła na nasze 
ziemie, jednak liczne są ślady obecności tu te-
go ludu, co łączy się z ich łupieżczymi wypra-
wami. Byli na Dolnym Śląsku, na Kujawach

wa czy Lublina. Być 
m

cytyjskiej uprzęży, ozdób i broni białej 
z

 

yszyńskiego w Warsza-

"

7, 
3

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Smirnov, A. 1974. Scytowie. Warszawa. PIW. 
1999. Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu, Biblia Tysiąclecia. Wydawnictwo Pal-
lottinum. 
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a także po wschodniej stronie Wisły, w okoli-
cach Tarnobrzega, Rzeszo

oże zapuścili się także za północną Wisłę. 
W zgliszczach archeolodzy często znajdowali 
charakterystyczne dla Scytów groty strzał oraz 
szkielety wojowników i ich ofiar. 

W Wicinie w Zielonej Górze natrafiono na-
wet na szczątki kobiet i dzieci, które kryły się 
z dobytkiem w wykopanych w grodzie jamach. 
Prawdopodobnie udusiły się podczas pożaru 
grodu. 

Na ziemiach polskich znajdowano też frag-
menty s
 tego okresu. 
Istnieje też teoria, według której to łupieżcze 

wyprawy Scytów przyczyniły się do upadku 
kultury łużyckiej, zajmującej w tamtym okresie 
większość terytorium współczesnej Polski. 
 

Paweł Włodarski /Karolewo/ 
 

Mapa kultur Europy w VI w. p.n.e. Kolorem ciemnym po arańczowym zaznaczona ku życka.  
http://www.home.umk.pl/~jacgac/mapaPola.jpg

Od Redakcji: Paweł Włodarski studiuje obec-
nie na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. 
Kardynała Stefana W
wie. 
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Uździenice scytyjskie.  Kozłowski 1999. 




